
ATA DE INSTALAÇÃO DA 12ª (DECIMA SEGUNDA) LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE IJACI/MG PARA O
 PERÍODO DE 2009 A 2012, POSSE DOS VEREADORES E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2009 e 2010. Ao
 1º (primeiro) dia do mês de janeiro (01) do ano de 2009 (dois mil e nove), quinta-feira, às 9 h (nove horas), no salão de reuniões
 da Câmara Municipal, situado na Rua João Francisco Lopes, 234, Centro, realizou-se a sessão solene para instalação da 12ª
 Legislatura, posse dos Vereadores eleitos no pleito de 05 de outubro de 2008 e eleição da Mesa Diretora da Câmara para o
 biênio 2009 e 2010. Inicialmente, o servidor Nelson Geraldo Rossi procedeu a chamada, pela ordem alfabética, dos Srs.
 Vereadores para ocuparem seus respectivos lugares no Plenário. Desta forma foram chamados: Cypriano Antonio Caetano,
 eleito com 105 votos pelo PSB em coligação com o PSDB. Francisco Bernardo de Mesquita eleito com 111 votos pelo PR. Joel
 Vitor da Silva, eleito com 78 votos pelo PTB em coligação com o PHS. Jose Marcelo de Andrade Botelho, eleito com 129 votos
 pelo PDT em coligação com o PP. Jose Marcio Gomes, eleito com 153 votos pelo PPS que compôs coligação com o PV. Lisionel
 de Souza Tostes, eleito com 105 votos pelo PSDB em coligação com o PSB. Luiz Rogério Vilas Boas, eleito com 120 votos pelo
 PHS em coligação com o PTB. Marco Aurélio Fraga, eleito com 107 votos pelo PSDB em coligação com o PSB e Valéria
 Aparecida Fabri Ribeiro, eleita com 119 votos pelo PR. A sessão contou com a participação dos servidores do Legislativo,
 autoridades civis, militares e eclesiásticas, familiares e grande número de assistentes conforme anotado no livro de presenças
 das reuniões solenes na folha nº 32. Conforme dispõe o art. 26 da Lei Orgânica Municipal, a sessão teve seu inicio sob a
 presidência do Vereador eleito com maior numero de votos, Jose Marcio Gomes, que sob a proteção de Deus declarou a
 abertura dos trabalhos e convidou a todos para a oração do Pai-nosso, execução do Hino Nacional Brasileiro e execução do
 Hino do Município de Ijaci. Prosseguindo designou o Vereador eleito Joel Vitor da Silva para recolher os diplomas expedidos
 pela Justiça Eleitoral aos Srs. Vereadores e apresentá-los à Mesa Diretora para verificação. Em seguida designou o Vereador
 eleito Lisionel de Souza Tostes para recolher as declarações de bens e apresenta-las à Mesa Diretora para verificação.
 Prosseguindo o Sr. Presidente com a mão direita estendida sobre exemplares das constituições da República e do Estado de
 Minas Gerais e Lei Orgânica Municipal procedeu a leitura do juramento de posse nos seguintes termos: “Prometo no exercício
 de meu mandato manter, defender e cumprir a Constituição da República, do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica do Município
 de Ijaci, observar as leis e promover o bem geral do Município”. Concluiu com a expressão “assim o prometo” que da mesma
 forma foi repetida pelos demais Vereadores eleitos. O Sr. Presidente confirmou os juramentos e declarou empossados os Srs.
 Vereadores eleitos nos seguintes termos: Eu Jose Marcio Gomes, de acordo com a Lei Orgânica Municipal e as atribuições que
 me conferem, confirmo os juramentos e a partir deste momento declaro empossados os Vereadores eleitos em 05 de outubro de
 2008 para a Legislatura 2009 a 2012 no Município de Ijaci. Prosseguindo foram adotados os procedimentos para eleição da
 Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2009 e 2010. Inicialmente fez-se a leitura da (chapa única) protocolada para
 concorrer às eleições composta por: Marco Aurélio Fraga, para o cargo de Presidente; Joel Vitor da Silva, para o cargo de Vice-
Presidente; Cypriano Antonio Caetano, para o cargo de Secretário e Francisco Bernardo de Mesquita, para o cargo de 2º
 Secretário. Em seguida O Sr. Presidente nomeou a Senhorita Valéria Aparecida Ribeiro Fabri e o Sr. Luiz Rogério Vilas Boas
 para atuarem como escrutinadores que verificaram que a urna para recepção de votos estava vazia. Pela ordem alfabética, os
 Srs. Vereadores foram convidados a votar. Foi então solicitado pelo Vereador Jose Marcelo de Andrade Botelho que a votação
 fosse realizada segundo o inciso 2º do art. 10 do regimento interno da câmara municipal. Terminada a votação, verificou-se que
 o número de cédulas coincidia com o número de votantes. Feita a apuração, obteve-se o seguinte resultado: o vereador Lisionel
 de Souza Tostes foi eleito para presidente com 05 votos. Foi constatado empate para os demais cargos, sendo em seguida
 iniciada a votação para Vice-Presidente, sendo eleito o Vereador Joel Vitor da Silva com 05 votos. Da mesma forma procedeu-se
 a votação para Secretario sendo eleito o vereador Cypriano Antonio Caetano com 05 votos. Em seguida foi realizada a votação
 para 2º Secretario, havendo empate entre os vereadores Francisco Bernardo de Mesquita e o vereador Luiz Rogério Vilas Boas,
 sendo proclamado eleito o vereador Francisco Bernardo de Mesquita pelo critério de idade. O Vereador Jose Marcio Gomes
 proclamou os eleitos e convidou o Vereador Lisionel de Souza Tostes para ocupar a cadeira de Presidente. Investido no cargo, o
 Presidente recém eleito franqueou o uso da palavra aos Srs. Vereadores, dela fazendo uso pela ordem –Vereador Joel Vitor da
 Silva; Vereador Marco Aurélio Fraga; Vereador Cypriano Antonio Caetano; Vereador José Marcio Gomes; Vereador Valéria
 Aparecida Fabri Ribeiro; Vereador Luiz Rogério Vilas Boas; Vereador Francisco Bernardo de Mesquita. Em seguida foi feito um
 agradecimento pelo cerimonial a todas as autoridades presentes. Foi feita também pelo servidor Nelson Geraldo Rossi um
 agradecimento especial aos Vereadores da 11ª legislação, em especial pela construção do prédio sede da Câmara Municipal.
 Após foram designadas os Vereadores Cypriano Antonio Caetano e Valéria Aparecida Fabri Ribeiro para ao final da Sessão,
 conduzirem o Prefeito e o Vice-Prefeito eleitos para a solenidade de posse a realizar-se em seguida. Para tal, os Srs.
 Vereadores foram convocados e os demais presentes convidados. Sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos
 trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que
 desejarem.

 

ATA DA SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DE IJACI PARA POSSE DO SR. PREFEITO E SR. VICE-PREFEITO DO
 MUNICIPIO.  Ao 1º (primeiro) dia do mês de janeiro de 2009 (dois mil e nove), quinta-feira às 10h (dez horas), no salão de
 reuniões da Câmara Municipal, situado na Rua João Francisco Lopes, 234, Centro, perante os Srs. Vereadores recém
 empossados apresentou-se o Prefeito, Dr. Jose Maria Nunes e o Vice Prefeito, Sr. Fábio Evangelista de Carvalho para a
 solenidade de posse. Acompanhados dos Vereadores Joel Vitor da Silva Vitor da Silva e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro o
 Prefeito e o Vice Prefeito foram convidados a ocupar seus lugares ao lado do Sr. Presidente. Após o comunicado acerca da
 composição da Mesa Diretora da Câmara, feito pelo servidor Nelson Geraldo Rossi, o Sr. Presidente Lisionel de Souza Tostes
 de Souza Tostes sob a proteção de Deus declarou a abertura oficial dos trabalhos, determinando a recitação da oração do Pai-
nosso, execução do Hino Nacional Brasileiro e Hino do Município de Ijaci. Após solicitou a apresentação dos diplomas e



 declarações de bens do Sr. Prefeito e do Sr. Vice Prefeito eleitos. Em seguida convidou a Sr. Prefeito eleito para prestar seu
 juramento, nos termos do art. 70 da Lei Orgânica Municipal. Com a mão direita sobre exemplares da Constituição da República,
 Constituição do Estado de Minas Gerais e Lei Orgânica do Município de Ijaci o Prefeito eleito, Dr. Jose Maria Nunes proferiu seu
 juramento nos seguintes termos: “Prometo no exercício de meu mandato manter, defender e cumprir a Constituição da
 República, do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica do Município de Ijaci, observar as leis e promover o bem geral do
 Município”. Concluiu com a expressão “assim o prometo”. Da mesma forma e com os mesmos dizeres, tal juramento foi efetuado
 pelo Vice-Prefeito eleito, Sr. Fábio Evangelista de Carvalho. Mediante tais juramentos prestados, o Sr. Presidente os declarou
 empossados nos seguintes termos: “Eu Lisionel de Souza Tostes, de acordo com a Lei Orgânica Municipal e as atribuições que
 me conferem como Presidente da Câmara, confirmo os juramentos prestados e a partir deste momento declaro empossado no
 cargo de Prefeito do Município de Ijaci, o Dr. Jose Maria Nunes e no cargo de Vice-Prefeito, o Sr. Fábio Evangelista de Carvalho
 para a Administração 2009 a 2012”. Foi determinado pelo Sr. Presidente que o Vereador José Marcelo de Andrade Botelho
 fizesse o pronunciamento em nome da Câmara Municipal. Prosseguindo pronunciou-se o Vice-Prefeito Municipal, Sr. Fabio
 Evangelista de Carvalho e por fim pronunciou-se o Prefeito Municipal Sr. José Maria Nunes. Em seguida foram efetuados os
 agradecimentos às autoridades, familiares e convidados presentes com votos de um ano novo cheio de realizações. O Sr.
 Presidente convidou a todos para a cerimônia de transmissão de posse que será realizada em seguida no prédio sede da
 Prefeitura Municipal e sob a proteção de Deus, declarou o encerramento da solene sessão de posse do Sr. Prefeito e Sr. Vice
 Prefeito do Município de Ijaci. Para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs.
 Vereadores, pelo Sr. Prefeito, Sr. Vice Prefeito e demais presentes que desejarem.

  

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 05 (cinco)
 dias do mês de janeiro de 2009 às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos) no salão de reuniões da sede regimental da Câmara,
 reuniram-se os Srs. Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio
 Caetano - Secretário, Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes,
 Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários
 assistentes. Após a oração inicial, o Sr. Presidente determinou ao Vereador Secretário que procedesse a chamada nominal,
 tendo este comunicado a presença de todos Vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, foi declarada a
 abertura dos trabalhos. A leitura de correspondências constou de 5 (cinco) comunicados do Fundo Nacional de Saúde acerca de
 liberação de recursos para manutenção de programas no Município e requerimento do Vereador José Marcelo de Andrade
 Botelho solicitando à Presidência que, após manifestação Plenário, encaminhasse expediente ao Sr. Prefeito, contendo as
 seguintes indicações. Providências em relação aos quebra molas que foram colocados nas Ruas do Bairro da Serra, vez que os
 mesmos se encontram fora dos padrões estabelecido pelas leis de trânsito e com isto vem causando estragos em muitos
 veículos que por ali circulam. Reparos urgentes na Caixa d’água que abastece a população do Bairro da Serra, pois a mesma se
 acha com furos e trincas e o encanamento de vazão está com vazamento e a sobra de água está servindo de bebedouro para
 animais, o que pode causar riscos de contaminação, haja vista que o alambrado de proteção está todo destruído. Foi iniciada a
 manutenção da Praça de São José no Bairro Pedra Negra, porém os moradores solicitam a adubação das plantas e do gramado
 e também que seja plantados canteiros de flores para embelezamento da Praça. Seja fornecido com urgência um funcionário
 para fazer limpeza nas calhas do Prédio do Centro Cultural do Bairro Pedra Negra, as mesmas estão entupidas, causando
 vazamento e infiltração de água nas paredes e interior do prédio. Seja fornecido 5 (cinco) sacos de adubo (Super Simples) para
 adubação do gramado do campo de futebol do Bairro Pedra Negra, a própria diretoria se encarrega da adubação. Em relação às
 proposições, fez-se a apresentação do Projeto de Lei n.º 01/2009 que “Altera o Anexo III da Lei 888 de 23 de outubro de 2006” e
 Projeto de Resolução n.º 01/2009 que “Revoga a Resolução Legislativa n.º 472 de 23 de Fevereiro de 2007”, ambos subscritos
 pelos Vereadores Joel Vitor da Silva e Luiz Rogério Vilas Boas. Dando seqüência, o Sr. Presidente liberou o uso da palavra ao
 Sr. Paulo Sergio de Oliveira, devidamente inscrito que parabenizou a todos pela posse, citou especialmente os Vereadores Jose
 Marcio, amigo de escola e Jose Marcelo, que foi seu professor. Disse que a nova composição da Câmara mostra a vontade de
 mudança e pediu para que os Vereadores não decepcionem nosso povo. Disse que como cidadão, sempre que puder estará
 aqui elogiando ou criticando quando necessário. Sempre que souber de qualquer usurpação do dinheiro publico, estará
 denunciando e procurando o ministério publico. Finalizando desejou sucesso a todos e agradeceu pela oportunidade. Em
 seguida o Sr. Presidente agradeceu ao visitante e disse que estará ao lado da população e fará o possível para corresponder ao
 voto de confiança. Franqueado o uso da palavra o Vereador Francisco cumprimentou a todos. A Vereadora Valeria solicitou que
 fosse enviado pedido para conserto da rua José Evaristo de Oliveira, onde as águas estão invadindo as casas de alguns
 moradores, além de solicitar o conserto do telhado da casa da Sra. Ionilce do Carmo Maurício e da Sra. Maria do Vitor, já que as
 mesmas encontram-se em situação precária. O Vereador Joel agradeceu a presença de todos, especialmente o ex-prefeito
 Mazico e o ex-vereador Odilon, afirmando que a Câmara é uma ponte entre o povo e o Executivo e desta forma o povo também
 tem que ajudar a Câmara a fiscalizar. A respeito do pedido do Marcelo sobre os quebra-molas, disse que os mesmo foram
 colocados para evitar acidentes por causa das crianças que transitam no local e agradeceu a todos e se colocou à disposição de
 quem precisar. Quanto a troca do secretário de meio ambiente, disse que apóia, vez que se trata de pessoa conhecida e da
 cidade. Solicitou também que seja pedido ao Prefeito a documentação de todos os comissionados nomeados na Prefeitura para
 conferencia. O Vereador Dr. Marco Aurélio parabenizou o Sr. Paulo Sergio pelas palavras e solicitou que a presidência enviasse
 condolências a família do Marcio Vinicius, pedindo ainda que seja comunicado as autoridades para fiscalizar crianças que estão
 trafegando de barco no lago. Solicitou que seja enviado à Câmara, portaria de nomeação de todos os comissionados bem como
 relação contendo CPF, RG, Endereço. Solicitou também apoio de todos os Vereadores para se empenharem no sentido de
 terminar as obras da APAE de Ijaci. Agradeceu a todos e se colocou a disposição. O Vereador Jose Marcio agradeceu ao Sr.



 Paulo pelas palavras e disse que todos os cidadãos sempre terão nele um amigo na Câmara Municipal. Solicitou, em nome de
 todos os moradores da Vila Aparecida, que sejam colocados redutores de velocidade no bairro, dizendo que o local está
 parecendo uma pista de corrida e se dispôs para acompanhar o responsável da Prefeitura para mostrar onde os mesmos
 necessitam ser instalados, salientando que o pedido foi realizado na gestão passada, mas não foi atendido. Finalizou dizendo
 que todos os pedidos serão atendidos. O Vereador Luiz Rogério cumprimentou a todos, em especial o ex-prefeito Mazico, o ex-
vereador Odilon e o ex-candidato Luizinho e nesta primeira reunião, disse que esta à disposição de todos. Mencionou que no dia
 anterior houve uma chuva que inundou a avenida 31 de dezembro e indicou o envio de expediente a Prefeitura solicitando a
 possível resolução do problema, citando que foi Vice-Prefeito, mas este serve somente para ajudar o Prefeito ganhar as
 eleições. O Vereador Jose Marcelo cumprimentou a todos e pediu desculpas aos servidores por não os terem citados em seu
 discurso de posse e os agradeceu pelos serviços prestados. Cumprimentou o ex-prefeito Mazico, ex-vereador Odilon, os
 servidores da nova administração, o Luizinho e o Cleber. Traçou comentários sobre as indicações que fez ao Prefeito, citando
 que os quebra-molas do bairro da Serra ficaram fora do padrão, salientando inclusive a necessidade de se fazer outros no bairro.
 Quanto a caixa d’água, disse que é urgente já que a mesma corre o risco de desabamento. Em relação a praça pediu a
 adubação do gramado e árvores, afirmando que o Bairro Pedra Negra foi esquecido pela administração passada e pede para
 que seja dada atenção ao mesmo, citando que o Centro Cultural esta com infiltramento, o campo de futebol está precisando de
 adubação, sendo que se a Prefeitura fornecer o adubo, os próprios usuários do campo farão o serviço. Quanto ao caso da
 secretária de meio ambiente, disse que a Sra. Adriene tem competência para exercer o cargo e disse que a mesma conhece os
 problemas do município no que diz respeito a meio ambiente. Agradeceu ao Sr. Paulo pelas palavras e aproveitou as palavras
 do Vereador Marco Aurélio sobre o que aconteceu com o Marcio Vinicius, ressaltando que é muito importante, afirmando que
 talvez isso seja por falta de áreas de lazer no município, pois se houvesse opção, esta tragédia não teria acontecido. Disse que
 não sabe quem é o novo Secretário de Esportes, mas espera que a infraestrutura de lazer e esportes da cidade melhore. Quanto
 ao alagamento na avenida 31 de dezembro, disse que isto já vem se arrastando por longa data, desde que o terreno em frente
 foi cercado, sendo que o bueiro no local não suporta o volume de água e espera que esta administração possa resolver o
 problema, já que se trata de uma obra não muito grande, mas de suma importância para a população e espera que o Secretário
 de Obras seja alguém que conheça os problemas da população. Pediu copia dos processos licitatórios da obra de
 pavimentação, esgoto e águas pluviais do bairro da serra, para averiguar, já que existem comentários que uma parte da obra
 não foi realizada. O Vereador Cypriano disse que apóia o pedido de todos os Vereadores, citando caso especifico na avenida 31
 de dezembro. Nesta primeira reunião pediu para que Deus ajude e dê forças para que os Vereadores lutem em favor da
 população. Agradeceu também ao Prefeito e disse que toda população necessita de um bom trabalho. Manifestou apoio aos
 pedidos a respeito das casas que estão com problemas e finalizando agradeceu a presença de todos. O Vereador Joel Vitor da
 Silva pediu mais uma vez o uso da palavra e agradeceu a presença do ex-prefeito Clebel, do Secretário de Obras, Sebastião
 Leonardo e solicitou a construção das sarjetas no Bairro da Serra, senão o serviço que já foi feito será perdido. O Vereador Jose
 Marcelo disse que o Secretário de Obras conhece todos os problemas do Município e disse que tem certeza que haverá muitas
 realizações. O Sr. Presidente disse que os pedidos apresentados pelos vereadores serão atendidos pelo Prefeito, já que são
 pedidos do povo e que os encaminhará. O Vereador Dr. Marco Aurélio disse que dá o apoio à servidora Adriene junto a
 Secretaria de Meio Ambiente e cumprimentou a todos os que chegaram atrasados. Não havendo mais pronunciamentos, o Sr.
 Presidente indicou nomes para composição das Comissões Permanentes da Câmara e suspendeu os trabalhos por quinze
 minutos para que os Vereadores entre si distribuíssem as funções dentro das referidas Comissões. Reiniciados os trabalhos,
 passou-se para a Segunda Parte, sendo apresentada a formação das Comissões Permanentes que ficaram assim compostas:
 Legislação e Justiça: José Marcelo de Andrade Botelho, Jose Marcio Gomes e Luiz Rogério Vilas Boas. Orçamento, Finanças e
 Tomada de Contas: Valeria Aparecida Fabri Ribeiro, Joel Vitor da Silva e Cypriano Antonio Caetano. Serviços Públicos
 Municipais e Agropecuária: Marco Aurélio Fraga, Francisco Bernardo de Mesquita e Joel Vitor da Silva. Após passou-se a
 votação das indicações escritas e verbais, sendo todas aprovados pela unanimidade dos Vereadores presentes. Após, o Projeto
 de Lei 01/2009 e o Projeto de Resolução 01/2009 foram enviados para as Comissões Permanentes, para parecer no prazo
 regimental de sete dias. Em seguida passou a discussão para definição do horário das reuniões ordinárias da Câmara no horário
 de verão, ficando decidido que serão realizadas conforme o regimento interno, às 19h30. Passando-se para a Terceira Parte,
 fez-se a chamada final dos Srs.Vereadores, sendo convocados para a reunião ordinária seguinte no dia 12 de janeiro a partir das
 19h30 para deliberação acerca dos projetos em trâmite e demais assuntos e ou projetos que adentrarem na pauta. Nada mais a
 tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a
 presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 12 (doze) dias
 do mês de janeiro de 2009 às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos) no salão de reuniões da sede regimental da Câmara,
 reuniram-se os Srs. Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio
 Caetano - Secretário, Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes,
 Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários
 assistentes. Após a oração inicial, o Sr. Presidente determinou ao Vereador Secretário que procedesse a chamada nominal,
 tendo este comunicado a presença de todos Vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, foi declarada a
 abertura dos trabalhos com a leitura da ata da 1ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada por todos Vereadores. A leitura
 de correspondências constou de cartão felicitando os novos Vereadores enviado pelo Deputado Estadual Domingos Sávio; ofício
 n.º 01/09 da 1a Instância da Comarca de Lavras informando nome do novo juiz da 1a vara cível; ofício n.º 07/2009 do Conselho
 Tutelar em resposta ao ofício n.º 03/2009 enviado pela Câmara; Boletim de Ocorrência da Policia Militar em resposta ao ofício



 n.º 02/2009 enviado pela Câmara; ofício n.º 10/2009 do Gabinete do Sr. Prefeito indicando o Vereador José Marcio Gomes como
 seu líder nesta Câmara. Indicações do Vereador José Marcio Gomes solicitando, a pedido do Sr. Braz Guilherme Geraldi,
 informações se as carretas serão liberadas para voltar a trafegar dentro da cidade e em caso positivo, alerta que a rede de
 abastecimento de água não suportará o peso dos veículos, além de danos que serão causados na pavimentação, em especial
 na Rua José Messias Vilas Boas e Francisco Luiz Vilas Boas. A pedido do Ronaldo do Benedito, solicita a instalação de rede de
 água e esgotos, além de um poste de energia elétrica no Beco Sá Donana, via perpendicular a Rua Vigilato Vilas Boas e solicita
 reparos na pavimentação na Rua Antonieta Ribeiro de Oliveira, Bairro Serra Verde, onde se formou um buraco na via entre as
 casas do Soldado Pedro e Toninho do ônibus. Indicação do Vereador Luiz Rogério solicitando, a pedido da Sra. Maria das
 Graças Reis, que seja feito contato com o Consórcio AHE Funil, ou mesmo a própria Prefeitura proceda reparos no reboco da
 casa de sua mãe, Sra. Ernestina Ribeiro Barbosa, localizada na Rua Ametista, no Bairro Pedra Negra e ainda que seja feita a
 limpeza de dois lotes baldios que fica ao lado da referida casa, pois o matagal está colaborando para o aparecimento de ratos,
 cobras e outros bichos. Indicações do Vereador Joel requisitando da empresa São Cristóvão Ltda. o envio a esta Câmara do
 “Quadro Tarifário” emitido pelo DER-MG em relação à linha Lavras-Ijaci-Serra-Ipiranga e Macaia como justificativa de mais um
 reajuste no preço da passagem, o que onera o trabalhador ijaciense que precisa executar seus serviços em Lavras, que na
 maioria são assalariados. Solicita providências do Sr. Prefeito quanto à iluminação da Praça Nossa Senhora Aparecida, no
 Bairro da Serra, vez que a mesma se encontra muito escura, o que coloca em risco a segurança dos freqüentadores, moradores
 adjacentes e transeuntes. Solicita providencias em relação a vazão da enxurrada que alaga a Avenida 31 de Dezembro,
 invadindo casas e lojas comerciais, causando prejuízos aos moradores e ao comércio, bem como dificultando o transito de
 pedestres e até mesmo de veículos. Indicação da Vereadora Valéria solicitando a manutenção do ônibus para transporte dos
 alunos que estudam nas faculdades ou em escolas técnicas e profissionalizantes na cidade de Lavras no período noturno. Por
 oportuno, vez que não há condição do ônibus transportar os alunos dos referidos cursos no período diurno, solicita que sejam
 fornecidos vales-transportes, salientando que seriam somente para alunos de faculdades e cursos que não são ministrados em
 nossa cidade. Indicações do Vereador Francisco Bernardo de Mesquita solicitando que os tubos da rede de água nas ruas do
 Bairro Córrego pintado sejam rebaixados para não quebrarem com a passagem de veículos pesados e para as mesmas ruas
 solicita pavimentação e construção de meio-fio. Solicita reparos na pavimentação das ruas do Conjunto Habitacional Nossa
 Senhora da Conceição, vez que as mesmas estão muito esburacadas. Solicita a perfuração de uma valeta em frente ao aterro
 construído pela empresa Química Minérios ao lado do Conjunto Habitacional Nossa Senhora da Conceição, para evitar que o
 barro vermelho que está sendo carregado pela enxurrada inunde e invada algumas casas na Rua José de Bastos Neto e João
 Francisco Lopes. Solicita que seja jogada muafa para aterrar a frente do prédio da escola que está sendo construído no antigo
 campo do Milionários, pois no local está empossando muita água o que pode colaborar para o aparecimento da leishmaniose.
 Em relação aos projetos, foi mencionado o projeto de lei n° 1 de 2009 e projeto de resolução n° 1 de 2009 que aguardavam
 parecer das Comissões. Dando seqüência, o Sr. Presidente liberou o uso da palavra ao Secretário Municipal de
 Desenvolvimento Urbano, Sr. Sebastião Leonardo de Mesquita, devidamente inscrito que primeiramente informou que seu
 trabalho vai continuar de acordo com os recursos, pois encontraram a Prefeitura mal organizada e por isto não está tendo
 condições de atender as solicitações dos vereadores e assim que for possível, serão atendidos. Sobre as obras da Avenida 31
 de dezembro, disse que já tem contato com Deputado Domingos Sávio para solucionar o problema. Quanto aos quebra-molas, é
 preciso esperar o parecer da empresa que fez o asfalto, reafirmando que de acordo com os recursos, irão atender os pedidos de
 todos, pois conhece os problemas do município e finalizou agradecendo aos Vereadores José Marcelo e Joel pelos elogios e
 disse estar à disposição dos vereadores. Franqueada a palavra aos Vereadores, o Vereador Joel mencionou seu requerimento
 para a Viação São Cristóvão, pois está havendo um aumento abusivo da passagem de ônibus de Ijaci a Lavras e que em
 contato junto à empresa, esta disse que o aumento é dado pelo DER, mas em contato com uma pessoa do DER, foi lhe
 informado que deve ser apresentada uma planilha de custos para justificar o aumento da passagem,citando que não houve
 reajuste de combustível e peças. Sobre o pedido da Praça da Serra, disse que a mesma se encontra muito escura, com as
 lâmpadas todas quebradas e por isso solicitou a Prefeitura para que sejam tomadas providências para proporcionar mais
 seguranças os moradores. Disse que foi procurado por moradores da 31 de dezembro que disseram que estão tendo problemas
 com a invasão de água em suas residência e que este problema já vem se arrastando por muito tempo e tem certeza que o
 prefeito juntamente com o Secretário de Obras não deixará esse problema se arrastar por muito tempo. Solicitou ainda envio de
 ofício ao sr. Prefeito pedindo que o pagamento da empresa Niemayer não seja realizado enquanto as obras da serra não forem
 concluídas, pois fizeram serviço às pressas, mal feito, o asfalto está se desmanchando e o dinheiro do povo não é capim.
 Finalizou dizendo que é preciso que as pessoas os ajudem a fiscalizar e que são os ijacienses que mandam na cidade. O
 Vereador Dr. Marco Aurélio primeiramente parabenizou o requerimento do vereador Joel acerca da empresa São Cristóvão e
 pediu que fosse acrescentado o pedido para que os horários sejam cumpridos e que seja realizado mais um horário no bairro
 Pedra Negra. Destacou a colocação do Vereador José Marcelo na ultima reunião sobre as opções de lazer, afirmando que se
 tiver opção de lazer, pode-se evitar acidentes, citando as crianças que estavam pegando os barcos e que agora estão se
 dirigindo para a Pedra do Bugio e isso deve ser passado para o Conselho Tutelar, salientando que a Prefeitura pode criar um
 centro de turismo naquele lugar. Agradeceu a presença do Secretário de Obras e sua preocupação com o Município, bem como
 a Secretária de meio ambiente. Disse que em companhia do Vereador Cypriano visitou a casa do Sr. Antonio Henrique na Rua
 José Marçal, 249 e a casa do Sr. Zico, no Bairro Beira linha, onde foi sozinho e por isso propõe um desafio aos vereadores que
 juntamente à Administração, faça um planejamento, pois o Secretário de Obras lhe disse que o prefeito queria fazer uma obra de
 impacto, a idéia seria muito boa para os ijacienses e atingiria o social, sugerindo a indicação de cinco casas por meio de cada
 Vereador e mais cinco casas pela Prefeitura para a realização de obras de reparo e com isso poderiam consertar cinquenta
 casas até dezembro através da formação de uma comissão e segundo seus cálculos, se gastasse dez mil reais em cada casa,
 seriam gastos quinhentos mil reais por ano, o que não faria falta para a Prefeitura que arrecada mais de um milhão de reais.
 Disse que ao invés de mendigar casas junto à Cohab, sugeriu a construção de quatro casas por mês e no final dos quatro anos,
 o Prefeito estaria fazendo cento e noventa e duas casas e reformando duzentas casas que estariam passando pelo crivo e



 indicação dos vereadores e neste sentido lança o desafio a todos para trabalharem unidos pelo social do município. Pediu o
 envio de ofício solicitando o entupimento de buraco perto da casa do Chiquinho na Rua Ametista no Bairro Pedra Negra, bem
 como a construção de um playground e a limpeza dos bueiros naquele bairro. Solicitou o envio de indicação ao prefeito pedindo
 a pavimentação das ruas de acesso ao bairro Vila Industrial, pois quando chove não tem como sair; citando moradores do bairro
 beira linha que solicitam a construção de rede de esgoto, pois eles não tem onde furar mais fossas e o referido bairro está
 carente de lazer, conforme disse o Vereador José Marcelo. Solicitou os visitantes que moram no bairro Capivari que se
 colocassem de pé e disse que esses moradores solicitam que fosse realizado o transporte das crianças que estudam em nosso
 Município e seus filhos se deslocam até a ponte do Rio Capivari. Parabenizou a atual administração pelo retorno dos servidores
 Jose Raimundo e Warnete às suas funções. Em seguida o Vereador Cypriano reforçou o pedido acerca da reforma das casas e
 rede de esgoto no bairro Beira Linha e fez menção ao bairro Novo Horizonte que também precisa de rede de esgoto e enquanto
 não fizerem a referida rede, citou a possibilidade de serem feitas fossas sépticas, já que os moradores não tem onde furar mais
 fossas. Solicitou informações aos servidores da Câmara acerca de projeto sobre a reforma de casas e se não existir, fará
 requerimento para que esse projeto seja elaborado, citando pessoas que tem o material, mas não podem pagar o pedreiro e se
 existir esse projeto, o prefeito tem com o trabalhar. Pediu reparos na estrada do Barreiro que está em estado muito ruim e
 também reparos na ponte na estrada de acesso à propriedade do Jose Pedroso, senão pode estourar pneus de qualquer
 veiculo. Reforçou pedido do transporte dos alunos que moram perto da Ponte do Capivari e disse no que depender dele, tem o
 seu apoio e finalizou agradecendo a presença de todos. O Vereador Francisco solicitou reparos nas ruas do bairro Nossa
 Senhora Conceição, pediu também o aterramento em frente a obra que está sendo realizada no Campo do Milionários, evitando
 assim o acumulo de água o que leva as crianças a bricarem naquele local, o que pode causar leishimaniose e também que
 sejam realizadas as obras de pavimentação do Córrego Pintado. O Vereador Luiz Rogério primeiramente solicitou a retirada de
 trâmite do projeto de resolução n° 01/2009 e disse que esteve no bairro Pedra Negra e quando aos reparos da casa da Sra.
 Ernestina, não sabe se é responsabilidade da Prefeitura ou do Consórcio, afirmando que conhece a dificuldade da Prefeitura.
 Pediu que seja enviado agradecimento ao Prefeito e a Dra. Silvânia, Assessora Jurídica, quanto ao tratamento recebido na
 Prefeitura, pois lá foi muito bem recebido. Quanto ao projeto citado pelo Vereador Cypriano, disse que existe o PROMORAI
 elaborado em 1997. Quanto ao problema da enxurrada na Avenida 31 de Dezembro, disse estar satisfeito, pois existem contatos
 da Prefeitura junto ao Deputado Domingos Sávio para solução do problema, afirmando que existem muitos problemas na cidade,
 mas esse também precisa ser resolvido. O Vereador José Marcelo mencionou pedido do Sr. Braz e disse que já foi conversado
 com o Comandante da Polícia Militar para ver a melhor forma de proibir o tráfego de caminhões pesados no município dentro da
 legalidade e ver o que pode ser feito, pois foi retirada uma placa que estava na rodovia Fernão Dias e assim é preciso tomar
 providências para colocá-la novamente. Disse que está sendo montado um projeto junto a Camargo Correa e voluntários do
 município que se chama Infância Ideal e que vai haver outra reunião dia 21 de janeiro e este dará atividades às crianças de
 quatro a seis anos de idade, fazendo menção a lei federal n. 11.700 de 13 de junho de 2008 de autoria do Senador Cristovam
 Buarque que fez acréscimos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e obriga os órgãos de governo a oferecer vagas nas
 escolas para crianças desta faixa etária e acha que deveriam trabalhar para isto com Sr. Prefeito a fim de que sejam abertas
 vagas para as crianças e professores do nosso município que estão desempregados e com esse projeto da Camargo Correa,
 poderia até ampliar essas escolas. Solicitou o envio de ofício ao diretor do DER de Oliveira para que sejam colocados protetores
 laterais na saída do viaduto no sentido à cidade de Lavras onde sempre estão caindo veículos naquela localidade, bem como a
 ampliação da proteção lateral próxima à ponte de Macaia, afirmando que se tivesse sido instalado antes, alguns acidentes teriam
 sido evitados, citando que isso foi solicitado no mandato passado e o DER não atendeu, justificando ser falta de recursos e em
 contatos com um gerente da Construtora Ápia que faz manutenção nas rodovias, este disse para enviar o pedido ao DER e que
 será feito esforço para atendê-lo e colocar essas proteções nas laterais para ver se evita acidentes. Finalizou pedindo vistas nos
 termos regimentais ao projeto de lei 01/2009. A Vereadora Valéria ressaltou a importância da presença de todos e com isso
 estão cientes dos trabalhos que vem sendo realizado na Câmara. Sobre o pedido para transporte dos alunos que fazem cursos
 noturnos em Lavras e Nepomuceno, solicitou a possibilidade de manutenção deste transporte e quanto aos alunos que fazem
 cursos na parte da manhã e tarde para esses cursos que não são oferecidos no Município e que são entre dez e quinze alunos,
 solicitou a possibilidade de oferecimento de vales-transportes como forma de ajudá-los já que eles já tem gastos com
 mensalidades e outros e assim deve-se aproveitar esses jovens que querem estudar. Sobre os pedidos dos demais Vereadores,
 em especial do Vereador Marco Aurélio a respeito das casas, disse que o pessoal está precisando mesmo e finalizou
 agradecendo ao Sr. Sebastião, Secretário de Obras, pela explicação que fez aos Vereadores. O Vereador Dr. Marco Aurélio
 parabenizou a Vereadora Valéria em relação à sua preocupação com a educação, afirmando que a cidade só melhora quando
 se investe em educação e essa preocupação da Vereadora lhe traz alegrias e fez mais um pedido que seja feito contato com a
 Prefeita de Lavras para conhecer os trâmites junto a FCA para a realização de obras de alargamento do viaduto, como foi feito
 naquela cidade e reafirmou que este projeto de reforma e construção de casas, proposto anteriormente irá gerar cerca de
 sessenta empregos temporários no Município. O Vereador José Márcio agradeceu a Deus por estarem todos reunidos e disse
 que somente com a união de todos poderemos fazer um Ijaci melhor, pois a situação do Município está difícil e como
 representante do Sr. Prefeito na Câmara, pediu que sejam enviados todos os documentos da transição, já que existem muitos
 comentários, mas na realidade não temos nada concreto e isto é para saberem a situação da Prefeitura, pois estão sendo feitos
 vários pedidos pelos Vereadores, o que é de sua concordância, mas é preciso saber da situação, senão esses pedidos vão ficar
 todos engavetados e não terão respostas satisfatórias para a população. Disse que a folha de pagamento da Prefeitura está
 atrasada, muitos servidores estão passando por dificuldades, inclusive ele com muitas dívidas vencidas e não tem vergonha de
 falar sobre esse assunto, por isso pede o envio desses documentos para que possam ver o que está realmente acontecendo no
 Município. Em relação às obras mencionados pelo vereador Marco Aurélio, disse que precisam ser feitas e algumas são de
 gestões passadas e não foram realizados e acredita que não foi por falta de recursos, pois nestes quatro quatros teve muito
 recurso e como cidadão não tinha acesso a esses papéis. Mencionou que a cidade não tem nem mesmo uma chegada
 adequada, não tem pontos de ônibus adequados para as pessoas embarcarem e isso precisa ser feito, já que a empresa São



 Cristóvão aumenta o preço da passagem, mas não está preocupada com os pontos de ônibus no Município. Disse que Ijaci
 parece estar esquecida, mas chegou a hora de melhorar, esquecendo os partidos e todos devem trabalhar unidos para geração
 de empregos como no caso das construções das casas e que na Administração existe muita gente competente para realizar
 essas obras. Quanto ao problema das crianças no lago, disse que os barcos são de propriedade de pescadores profissionais e
 tais crianças estão arrombando os cadeados para utilizar essas embarcações e assim pede que seja disponibilizado um barco
 para que o Comissário de Menores faça a ronda no lago, evitando fatalidades, pois também foi criança e sabe como é a
 dificuldade de lazer na cidade, conforme dito por alguns Vereadores. Manifestou apoio ao pedido do Sr. Braz quanto aos
 veículos pesados e finalizou dizendo que está à disposição de todos que o procurarem para levar os pedidos da comunidade ao
 conhecimento do Sr. Prefeito. O Sr. Presidente disse que os pedidos dos Srs. Vereadores são prioridade no Município e serão
 encaminhados para o Sr. Prefeito e em relação ao pedido do Vereador Marco Aurélio sobre os barcos, disse que ele mesmo
 procurou o Conselho Tutelar, a Policia Militar para que fossem tomadas todas as providencias necessárias para resolver estes
 problemas e que as reformas das casas estão sendo feitas com o trabalho da Assistência Social, começando pelo Bairro da
 Serra. Disse que na época de chuvas existem mais pedidos para reformas, o que se torna mais difícil, havendo aparte do
 Vereador Marco Aurélio pedindo que a câmara participe destas obras de reformas, sendo dito pelo Sr. Presidente que sim e a
 qualquer hora que for solicitado sua companhia em uma dessas visitas feitas pela Assistência Social, está de pronto em atendê-
los e que essas comissões para visitas podem ser feitas, inclusive com o acompanhamento do Secretário de Obras para
 verificarem todos esses pedidos. O Vereador Joel reiterou pedido do Vereador Marco Aurélio e disse que naquele dia foi
 determinado pelo Prefeito para que o Sr. Eduardo, a esposa do Prefeito, Secretária da Assistência Social e ele alugassem uma
 casa para Sra. Eliane do Bairro da Serra, para que fosse realizada a reforma na sua casa que está em péssimas condições.
 Num outro aparte, o Vereador Cypriano disse que a empresa São Cristóvão faz o que quer porque é somente ela que faz o
 transporte, não só na cidade, como em toda região e se tivesse concorrência seria melhor e em relação ao pessoal do Capivari
 que está do lado de Itumirim, disse que se tiverem de acordo, pode conversar com o Prefeito daquele Município para autorizar a
 máquina da Prefeitura a realizar os reparos na estrada, mas isto seria feito, se houver autorização do Prefeito de Itumirim, tendo
 o Vereador Marco Aurélio dito que se a empresa São Cristóvão entra dentro do Município, eles tem que ter alvará e a empresa
 deve ser procurada para conversar e esse alvará pode ser suspenso. O Vereador Cypriano disse que realmente é um absurdo
 esse aumento no preço das passagens. Não havendo mais pronunciamentos, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos por dez
 minutos. Reiniciados os trabalhos, fez-se a votação das indicações escritas e verbais, sendo todas aprovadas pela unanimidade
 do Plenário em discussão e votação única, conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo 175 do Regimento Interno,
 determinando-se seus encaminhamentos. O Vereador Joel sugeriu a criação de uma comissão para visitar a Prefeitura de
 Itumirim e buscar uma forma de solucionar o problema da estrada do pessoal que mora Nas proximidades da ponte do Capivari,
 ficando esta deliberação para a reunião seguinte. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final dos
 Srs.Vereadores, verificando-se a presença de todos que foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se no dia
 19 de janeiro a partir das 19h30 para deliberação acerca dos projetos em trâmite e demais assuntos e ou projetos que
 adentrarem na pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos
 trabalhos. 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 ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 19 (dezenove)
 dias do mês de janeiro de 2009 às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos) no salão de reuniões da sede regimental da Câmara,
 reuniram-se os Srs. Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio
 Caetano - Secretário, Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes,
 Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários
 assistentes. Após a oração inicial, o Sr. Presidente determinou ao Vereador Secretário que procedesse a chamada nominal,
 tendo este comunicado a presença de todos Vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, foi declarada a
 abertura dos trabalhos observando-se um minuto de silêncio como homenagem póstuma às Sras. Maria Aparecida Vieira e Irene
 de Oliveira Pereira, falecidas no dia anterior. Em seguida o Sr. Presidente consultou o Plenário acerca da inversão da ordem dos
 trabalhos para liberação da palavra ao Sr. Ediberto Ananias Resende, gerente da Caixa Econômica Federal de Lavras, sendo da
 concordância de todos, tendo o Sr. Ediberto, primeiramente parabenizado aos Vereadores pelo sucesso nas eleições e disse
 que a Caixa é um braço do Governo Federal dentro dos Municípios, visando executar parcerias de políticas publicas e que
 apesar de não haver agência aqui, o Município é atendido pela Agência de Lavras. Ressaltou o Programa Bolsa Família que
 atende vários cidadãos de Ijaci, a parte habitacional do Governo Federal é feito pela Caixa, havendo recursos disponíveis para
 construção de casas, onde o terreno e infra-estrutura ao doados pela Prefeitura e a Caixa financia o imóvel com juros baixos.
 Citou o programa de melhoria em imóveis que é o financiamento para aquisição de materiais de construção, onde a Prefeitura
 participa doando a mão-de-obra. Outra atividade executada é quanto a repasses oriundos da União que pode atender a todas as
 áreas do município bastando apenas a mobilização da Prefeitura e Câmara. Apresentou o Sr. Fábio, proprietário da casa lotérica
 um representante da Caixa no Município, afirmando que possivelmente estará fazendo o pagamento da folha dos funcionários
 da Prefeitura e colocou o serviço de pagamento da folha da Câmara Municipal à disposição dos Vereadores, trazendo como
 beneficio o depósito do dinheiro em conta, não precisando a emissão de cheque e deslocamento até a agência para trocá-lo.
 Disponibilizando-se para perguntas, o Vereador Joel questionou quanto ao valor a ser pago pelo cidadão em prestações
 mensais em se tratando de casas financiadas pela caixa, sendo respondido que depende do custo desta casa, variando de
 R$20.000,00 a R$80.000,00, sendo que no caso do valor de R$20.000,00, doando-se o terreno o valor estaria em torno de
 R$100,00 por mês. O Vereador Joel questionou se haveria diminuição no valor do financiamento da casa se feito a fundo



 perdido, sendo lhe respondido que neste caso, o Governo faz um desconto no valor da casa e o restante a ser pago ficaria com
 juros bem baixos, em torno de 5,5% ao ano para pessoas de baixa renda. Disse também existe recursos do Ministério das
 Cidades a custo zero para a Prefeitura e para o cidadão, sendo que neste caso é preciso uma mobilização política e que um
 conjunto habitacional não precisa ser padronizado, dando a opção de outras fachadas e cores. O Vereador Marco Aurélio
 questionou a respeito do programa bolsa família, dizendo que há noticias de não liberação do benefício para algumas famílias
 que precisam e outros que recebem sem necessidade, questionando como a Câmara pode participar desse processo com mais
 transparência, sendo lhe respondido que todo processo do bolsa família é transparente, sendo divulgado pela internet na página
 do MDS, onde a relação de todas as famílias beneficiadas, e que em casos de pessoas que recebem indevidamente, qualquer
 cidadão pode denunciar ao Ministério Público. Disse que o Programa Bolsa Família é uma parceria entre o Governo Federal, o
 Município e as famílias, e que Prefeitura é a responsável pelo correto cadastramento das famílias que possui a senha e todos os
 dados que podem ser obtidos através de visitas da assistência social, citando também o Conselho Municipal que é formado por
 pessoas da comunidade que podem fiscalizar os beneficiários e se não existir esse conselho em Ijaci, tem de ser criado e assim
 existem várias ferramentas de fiscalização não só de pagamento indevido como também do não cadastramento de famílias que
 fazem jus ao benefício. O Vereador Marco Aurélio disse que muitas pessoas precisam de reformas de suas casas e questionou
 como o Município pode fazer uma parceria com a caixa para beneficiar essas famílias que não tem condições de comprar o
 material, sendo-lhe respondido que todos os programas oferecidos pela caixa pressupõe que a família tenha uma renda que
 possibilite a compra dos materiais de construção e a Prefeitura entraria com a mão de obra, sendo esta a forma de convênio a
 ser feito com a Caixa. Em casos de custo zero para o cidadão que não possua recurso, pode ser feito pela Prefeitura com
 recursos próprios ou pode ser buscado junto ao Governo Federal através da Funasa ou Ministério das Cidades. O Vereador
 José Márcio questionou sobre a possibilidade de construção de kitnet, sendo-lhe respondido que os projetos geralmente visam
 atender famílias, sendo os kitnets destinados a estudantes solteiros e neste sentido poderia ser feito uma parceria com a Caixa
 para financiar o material e a Prefeitura doaria a mão-de-obra e o terreno. O Vereador questionou ainda sobre qual dos projetos
 tem maior agilidade, devido a necessidade urgente do Município, sendo-lhe respondido que o prazo para execução dos projetos
 é em torno de 03 meses, explicando que há no município a procura por imóvel de todos os preços, já que existem pessoas que
 querem um imóvel maior e tem condições de pagar o financiamento e assim poderia ser feita uma reunião conjunta entre a
 Prefeitura e a Câmara visando analisar os projetos, tirar todas as dúvidas e verificar a necessidade das famílias. O Vereador
 José Márcio disse que devidos aos pedidos, haveria a necessidade da construção de mais de 120 casas para suprir as
 necessidades do Município e questionou qual é a renda que a família precisa para participar destes programas de moradia,
 sendo-lhe respondido que a renda mínima para o financiamento das casas é de um salário mínimo e que o momento é propício
 devido ao começo do mandato, o que torna possível o planejamento para os quatro anos. Sem mais questionamentos, o Sr.
 Presidente agradeceu a presença do Sr. Ediberto, que por sua vez se colocou à disposição. Prosseguindo fez-se a leitura da ata
 da 2ª reunião ordinária, sendo solicitado pelo Vereador José Marcelo que fosse alterada a data da reunião com a Camargo
 Correa, onde costa 22 de fevereiro, o correto é o dia 21 de janeiro. Colocada em discussão e votação a ata foi aprovada e
 assinada pelos Vereadores. A leitura de correspondências constou de comunicado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
 Educação acerca da liberação de recurso para manutenção de programas no Município; comunicado da Comissão Mista de
 Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização acerca de recursos do orçamento da união pagos ao Município no período
 compreendido entre janeiro e novembro de 2008; convite para a posse do novo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
 Minas Gerais, Conselheiro Wanderlei Ávila a realizar-se dia 12 de fevereiro; congratulações aos novos Vereadores enviado pelo
 Deputado Estadual Dalmo Ribeiro Silva; Ofício n.º 03/2009 da Assessoria da Comunicação Social da Prefeitura Municipal
 encaminhando cartaz alertando aos pais quanto ao lazer de seus filhos como forma de evitar acidentes indesejáveis; Ofício n.º
 01/2009 da Procuradoria Geral do Município encaminhando manifestação acerca da obra da Serra; ofício n.º 02/2009 da
 Procuradoria Geral do Município encaminhando balancete de receita e despesa da Prefeitura referente ao mês de dezembro de
 2008. Indicações do Vereador José Marcio Gomes solicitando a pedido do Sr. Pedro Sergio de Assis, solicita ligação de rede de
 esgotos desde sua casa até a rua que passa a aproximadamente 100 metros de sua casa no Bairro Córrego Pintado, vez que o
 esgoto proveniente da cozinha e lavanderia está escorrendo a céu aberto, prejudicando seu vizinho; A pedido do Sr. Rubens
 Luiz da Silva, solicita o corte das palmeiras existentes no canteiro da Rua Vigilato Vilas Boas, vez que as folhas ameaçam cair
 sobre sua casa quando ocorrem ventos fortes e ainda solicita a instalação de dois redutores de velocidade na referida rua, sendo
 um em cada sentido; A pedido de moradores das comunidades de Contendas e Córrego do Paiol, solicita a limpeza e
 desentupimento de todos os mata-burros, vez que estão assoreados; Solicita a poda das arvores em frente ao prédio da Escola
 Municipal Padre Emilio Lunks, na Rua Pedro de Oliveira, antes do inicio do período escolar, vez que as mesmas estão
 impedindo o embarque e desembarque dos alunos, principalmente nos dias de chuvas quando o ônibus fica longe do meio-fio; A
 pedido do Sr. Orlando do Passa-Três, solicita com urgência o entupimento de um buraco na estrada de acesso entre à sua
 propriedade e a do Sr. Agenor, vez que está difícil para o caminhão que transporta leite trafegar; Solicita, em comum com a
 Vereadora Valéria, a contratação de serviços médicos e laboratoriais, visando consultas com oculistas e realização de
 mamografias, ultrasonografias e demais exames, quando pelo médico forem caracterizados como de urgência. Indicação do
 Vereador Joel que solicita, havendo a realização da festa do peão em nossa cidade, que seja cobrada entrada, através de um
 quilo de alimento não perecível para posterior distribuição às famílias carentes; solicita que, nos termos das leis n.º 859 e 860 de
 2006, sejam pagas as despesas do funeral da Sra. Maria Aparecida Vieira, devido à extrema carência da família; Solicita, nos
 termos do inciso I, do Art. 10 da Lei Federal n.º 8.429 de 02 de junho de 1992, que seja proibida a cessão de veículos e tratores
 para a Construtora Cherem Ltda, empresa concessionária da coleta de lixo domiciliar em nossa cidade. Indicação do Vereador
 Francisco que solicita a limpeza do mata-burro existente na estrada de acesso à propriedade do Sr. Tito, na comunidade do
 Tanque; solicita a remoção de um mata-burro que se encontra assoreado e inutilizado nas proximidades da propriedade do Sr.
 Antônio Galdino para instalação na estrada de acesso à propriedade do Sr. Valder na comunidade Boca da Mata; solicita
 reparos na casa do Sr. Erlei, irmão do Lázaro Peniche; solicita a construção de uma casa para a Sra. Aparecida, no Córrego
 Pintado; solicita seja dada oportunidade de trabalho para Srta. Cynthia, neta do Agostinho da Léa, formada como professora;



 solicita a possibilidade de nomeação de cinco pedreiros, vez que no momento só existem dois no quadro da Prefeitura.
 Indicação da Vereadora Valéria solicitando, a pedido do Sr. Rui de Freitas Barbosa, a contratação de um técnico para
 manutenção da torre repetidora de televisão em nossa cidade, vez que em alguns pontos o sinal está precário e em outros
 alguns canais estão fora do ar; solicita em comum com o Vereador José Márcio, a contratação de serviços médicos e
 laboratoriais, visando consultas com oculistas e realização de mamografias, ultrassonografias e demais exames, quando pelo
 médico forem caracterizados como de urgência. Em relação aos projetos, fez-se a leitura do projeto de lei nº 02/2009 que “altera
 a redação do § 3º do art. 4º da Lei Municipal 739 de 06 de agosto de 2001” de autoria do Vereador Joel Vitor da Silva.
 Franqueado o uso da palavra, o Vereador Dr. Marco disse que está como representante do povo por quem foi eleito e não está
 aqui para representar empresa e pediu envio de ofício ao Sr. Prefeito solicitando providências, pois na campanha política
 puderam ser vistas algumas coisas e se não viram foi por negligência ou medo e assim pede o tratamento de água no Município,
 criando-se um Departamento de Água e Esgoto, pois se fala em saúde e casas bonitas, mas não cuidam da água, citando
 exemplo da cidade de Eloi Mendes, onde foi criado tal serviço, citando ainda a empresa Sul Minas Bombas que faz o serviço de
 cloração e tratamento da água. Sobre o comentário na reunião passada feito pelo vereador José Marcio a respeito do tráfego de
 carretas, disse que naquela semana viu uma carreta da Sidersa carregada de carvão cóqui e solicitou o envio de ofício à
 Camargo Correa para proibir tal tráfego, solicitou ainda que seja dada uma alternativa para o tráfego de carretas através de
 parceria com o Governo do Estado e a Camargo Correa para resolver estes problemas, citando também a subida do campestre,
 onde poderão ocorrer acidentes graves naquele percurso. Disse que recebeu convite para participar de uma missa na Fazenda
 Sr. Jesus, do Padre Israel e solicitou envio de ofício parabenizando e o convidando para uma visita em Ijaci, visando fazer
 parceria com os demais segmentos da sociedade para diminuir os problemas causados pelas drogas, onde o poder público nada
 tem feito e quando eles estiverem trabalhando pelas famílias neste sentido, estarão fazendo um grande trabalho. Solicitou envio
 de ofício perguntando ao Sr. Prefeito sobre como será realizado o carnaval em nosso Município, já que vem sendo questionado
 pelos comerciantes da cidade, pois eles precisam se preparar para este evento. Solicitou ainda informações acerca do material
 didático a ser distribuído aos alunos que é de grande preocupação para as famílias, principalmente neste período de crise. Disse
 que no bairro Novo Horizonte, a Sra. Geralda, paga iluminação pública, porém a mesma não conta com tal serviço, citando que a
 sua rua não conta ainda com serviços de saneamento básico, tendo a certeza que a administração fará tais obras e o esgoto
 corre a céu aberto, enquanto se gasta com muitas outras coisas no município e no século XXI não se pode contrastar com esse
 tipo de realidade. Assim solicitou a instalação desse poste na Rua Ana Castro, altura do número 60, pois a Prefeitura recebe
 recursos da CEMIG e tal serviços não será oneroso para o Município. O Vereador Joel disse que sobre os transtornos
 ocasionados pelas carretas, a Prefeitura tem autonomia para proibir o tráfego no Município, disse que em reunião feita com a
 Camargo Correa foi dito que as transportadoras recebem o frete para passar por Lavras, mas preferem passar por Ijaci para
 desviar do pedágio e pouca gente sabe que foi feito adiantamento de ICMS para construir aquela rodovia e inclusive Ijaci
 participou desse adiantamento, pois esse ICMS seria do Município e que o metro de asfalto custa muito mais caro que o metro
 de concreto e que isso fica muito caro para a Prefeitura, mencionando também que existem vários moradores reclamando que
 as carretas estão estourando as tubulações de água e esgoto, além de causar trincas nas casas e se o contrato é pela rodovia, é
 da opinião que então deve ser feito por lá mesmo e Ijaci não tem de fazer rodoanel para eles. O Vereador Cypriano reforçou a
 indicação a respeito do Sr. Pedro Sérgio de Assis, vez que a rede de esgoto está correndo a céu aberto, reforçou ainda pedido
 para a poda das árvores em frente a escola municipal e reforçou todos os pedidos feitos pelos Vereadores. Solicitou
 providências para adequação do trevo da Camargo Correa, citando acidente no local onde faleceu um motoqueiro, afirmando
 que o meio fio está dentro da pista dificultando o tráfego principalmente aos motoristas que não conhecem o local. Sobre a
 explicação feita pelo gerente da Caixa a respeito das casas, disse que tem que ser bem discutido sobre pois tem pessoas que
 recebem dois ou três salários, porém gastam muito com remédios. O Vereador Francisco disse que o Secretário de Obras
 apresentou um empresário e este tem a intenção de implantar uma fábrica de tintas em nosso Município, que irá empregar em
 média 300 pessoas e ficou muito satisfeito com o que lhe foi falado. O Vereador José Marcelo primeiramente disse que em
 contatos com o Sr. Prefeito, o mesmo disse que o carnaval será feito com som mecânico, que já estão fazendo contatos com os
 blocos e o carnaval ficará cerca de R$70.000,00 ou menos, o que é mais barato do que os feitos anteriormente e quem estiver
 interessado em colocar barraquinhas na rua deverá procurar o Departamento de Fazenda na Prefeitura. Quanto às casas
 populares, disse que a população de nosso Município é muito carente e quando seu pai foi prefeito, através da Secretaria de
 Ação Comunitária e o do Sr. Agostinho Pinheiro, foram repassados recursos a fundo perdido ao Município para construção de
 casas populares, pontes, sendo inclusive construído os conjuntos habitacionais Córrego Pintado, Nossa Senhora da Conceição
 e Vila Industrial sem ônus para o cidadão, mas precisa contar com uma força política grande, sendo este o melhor caminho em
 sua opinião, pois através da Caixa, como o Sr. Ediberto disse, é somente através de financiamento. Sobre as obras do Bairro da
 Serra, está analisando a ata da reunião feita com a atual administração e a empresa Niemayer, existe um parecer técnico do
 engenheiro Hélio César de 19 de dezembro indicando vários serviços irregulares, procedendo a leitura do inteiro teor do parecer
 para que as pessoas presentes pudessem tomar conhecimento. Solicitou do Departamento de Obras da Prefeitura que procure
 informações acerca dos trabalhos feitos com as pessoas que já trabalharam ou trabalham no setor de obras da Prefeitura para
 verificarem se está correto, citando o Luiz Alves e o João Espedito, afirmando que é estranho o fato de terem feitos três termos
 aditivos, deixando de fazer as sarjetas de captação para fazer a pavimentação. O Vereador Marco Aurélio perguntou se consta
 na correspondência o valor que ainda é devido a empresa, sendo-lhe respondido que este valor não foi enviado, somente o
 parecer técnico e ata da reunião feita com a atual Administração. Continuando, o pronunciante disse que a ultima reunião do
 projeto infância ideal, foi realizada no salão paroquial e ele acredita que esta também será realizada no mesmo local as 13
 horas, respondendo assim ao questionamento da Vereadora Valéria. Disse que outro problema que vem sendo questionado pela
 população é quanto a admissão de pessoal feita pela Prefeitura, sendo que há indícios de muitas pessoas que trabalham sem
 estarem nomeadas através de portaria, citando ajustamento de conduta feita na administração passada limitando o número de
 pessoas a serem contratadas. Disse que na medida do possível é bom dar emprego para as pessoas de Ijaci, mas deve-se
 tomar cuidado para não ultrapassar os limites de pessoal estabelecidos a lei de responsabilidade fiscal. A respeito das dívidas



 deixadas pela administração anterior de acordo com o balancete da Prefeitura do mês de dezembro, foi passado no cofre da
 Prefeitura, o valor de R$28,51 e saldos bancários no valor total de R$175.715,38. As despesas inscritas em restos a pagar
 totalizam R$829.198,70, sendo que a seu ver foi herdado pela atual administração uma divida de R$653.454,90, mencionando
 convênio firmado pela administração passada com o Governo do Estado para asfaltamento do acesso do Bairro da Serra ao
 Condomínio Ilha Brasil cujo valor de R$500.000,00 está depositado na conta do Município. Afirmou que este recurso não vai dar
 para fazer toda a obra, mas eles terão de ver uma maneira de conseguir mais recursos e ainda começar esta obra desde o
 Bairro da Serra até o Condomínio e não o contrário. Citou para conhecimento dos Vereadores e demais visitantes, a lei
 n.º18.023 sancionada pelo Governador do Estado de Minas que institui novas regras para delimitação de áreas de preservação
 permanente de represas hidrelétricas, fixando em 30 metros a distância de construções da margem no lago do Funil. Solicitou
 dos Vereadores que participaram do curso do Professor Luciano em Eloi Mendes que fizessem um comentário, se havia alguma
 novidade, pois alguns não tiveram oportunidade de participar. O Vereador Cypriano solicitou que fosse enviado ofício ao Sr.
 Prefeito para pedir que a empresa São Cristóvão dê passe-livre aos idosos dentro do Município. O Vereador Marco Aurélio
 parabenizou a preocupação do vereador Cypriano sobre os idosos e disse que acredita que há a necessidade de uma lei
 municipal regulamentando tal transporte, pois o que existe é uma lei federal. O Sr. Presidente disse ao vereador Marco Aurélio
 que existem placas proibindo a passagem de carretas em nossa cidade e que já foi procurada a Camargo Correa e mesmo
 assim eles continuam passando, tendo o Vereador Marco Aurélio dito que se mandar ofício a Camargo Correa citando o nome
 da empresa das carretas, tem certeza que eles não passarão mais em Ijaci. Quanto ao questionamento do Vereador José
 Marcelo a respeito do curso do professor Luciano disponibilizou um cd com todo o conteúdo do curso para os Vereadores que
 não puderam ir. O Vereador Luiz Rogério primeiramente pediu que seja regularizada a situação das portarias de nomeações dos
 cargos comissionados na Prefeitura. Quanto ao carnaval feito com som mecânico, disse que será quebrada uma tradição de
 sempre se fazer o carnaval com banda, mas acredita que caso não se tenha condições, tem mesmo de fazer desta forma. A
 Vereadora Valéria mencionou pedido do Sr. Rui quanto a repetidora de tv, pois alguns canais não estão no ar, caso da TVU E
 EPTV que as pessoas gostam de assistir. Mencionou também pedido feito em comum com o Vereador José Marcio já que os
 exames estão muito acumulados, principalmente de oculistas, mamografia, ultrasonografia, exames básicos que as mulheres
 precisam fazer, ou exames neurológicos, que os alunos necessitam e são coisas que não podem esperar. Disse que sabe da
 situação da Prefeitura, mas são coisas que devem ser feitas já que trata-se de pedidos de extrema importância. Mencionou
 também projeto a ser enviado pelo Sr. prefeito a Câmara sobre o CISLAV que engloba todos esses exames, citando que o SUS
 disponibiliza poucas quotas de exames, como no caso das mamografias que são 6 por mês e oculistas que são 20 por mês e
 existem muitas pessoas que precisam e não têm condições de pagarem, citando caso de uma moça que procurou a ela o
 Vereador Jose Márcio naquele dia, relatando um problema de um caroço e não tem como ser medicada, pois não sabe do que
 se trata. O Vereador José Márcio mencionou comentários do Sr. Ediberto sobre as casas financiadas pela Caixa, que é um caso
 a ser pensado para as pessoas que tem um poder aquisitivo maior para pagar as prestações, pois nem todos serão atendidos
 pela Prefeitura, através das casas populares que foram prometidas pelo Deputado Domingos Sávio e tem que observar a melhor
 forma de favorecer os carentes, pois a preocupação de todos no momento é moradia e empregos que são solicitados na
 Prefeitura. Citando o Vereador Marco Aurélio, afirmou que o Bairro Novo Horizonte foi esquecido por várias administrações e
 quanto a entrada do viaduto mencionou pedido do Vereador José Marcelo que pediu a colocação de proteção lateral para evitar
 acidentes no local. Quanto aos pedidos de ajuda dos moradores, a melhor forma é conversar com o Prefeito para encontrar um
 jeito de atender melhor a toda população, principalmente quanto aos pedidos de exames, pois saúde é coisa séria. Citou pedido
 do Vereador Marco Aurélio quanto ao tratamento da água pedindo que seja feito uma análise para ver a qualidade da água que
 os cidadãos vêm consumindo. Quanto as obras de pavimentação do Bairro da Serra disse que há o prazo de cinco anos de
 garantia, citando que o asfalto na saída para o Ipiranga já está se desfazendo e a rede de água pluvial esta entupindo, devido a
 falta de canaletas, em muitos locais as bocas-de-lobo estão entupidas com cascalhos e que em visita ao bairro juntamente com
 a Vereadora Valéria, pôde ver a situação onde concluíram a obra em todo bairro, mas não sabe se vai funcionar e o dinheiro não
 é do Prefeito e nem do Vereador, mas sim de toda população e pediu que daqui por diante as obras sejam feitas de forma
 responsável. Quanto ao empresário citado pelo vereador Francisco, disse que ele também teve contato com o mesmo e as
 intenções são as melhores, sendo que assim que tiver o projeto em mãos, será encaminhado a Câmara para análise. Disse que
 a instalação desta fábrica será realizada em três etapas com 100 empregos cada e pelo empresário foi dito que será dada
 preferência aos moradores de Ijaci. Não havendo mais pronunciamentos, incontinente passou-se para a segunda parte, tendo o
 Sr. Presidente encaminhado o Projeto de Lei n.º 02/2009 às Comissões Permanentes para parecer no prazo regimental. Em
 seguida fez-se a votação das indicações escritas e verbais, sendo todas aprovados pela unanimidade do Plenário em discussão
 única, determinando-se seus encaminhamentos. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final dos Srs.
 Vereadores, constatando-se a presença de todos que foram convocados para a reunião ordinária seguinte no dia 26 de janeiro a
 partir das 19h30 para deliberação acerca dos projetos em trâmite e demais assuntos e ou projetos que adentrarem na pauta.
 Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar,
 lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 26 (vinte e
 seis) dias do mês de janeiro de 2009 às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos) no salão de reuniões da sede regimental da
 Câmara, reuniram-se os Srs. Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano
 Antonio Caetano - Secretário, Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio
 Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e
 vários assistentes. Após a oração inicial, o Sr. Presidente determinou ao Vereador Secretário que procedesse a chamada



 nominal, tendo este comunicado a presença de todos Vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, foi
 declarada a abertura dos trabalhos observando-se um minuto de silêncio como homenagem póstuma ao Sr. Joaquim Olimpio da
 Paixão, pai dos servidores da Prefeitura Lionel e Jose Maria, falecido na noite do ultimo dia 19 de janeiro. Prosseguindo fez-se a
 leitura da ata da 3ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada por todos Vereadores. A leitura de correspondências constou
 de comunicados do Fundo Nacional de Saúde e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca de liberação de
 recursos para manutenção de programas no Município. Ofício n.º 900121/2009 da empresa de Ônibus São Cristóvão Ltda. em
 resposta ao ofício 08/2009 da Câmara Municipal enviado a partir de indicação dos Vereadores Joel e Marco Aurélio. Ofício n.º
 04/2009 da 3ª Promotoria de Justiça encaminhando para ciência e requisitando esclarecimentos sobre cargos comissionados na
 Prefeitura Municipal. Apresentação de panfleto do SINDSMI acerca de cursos preparatórios para o mercado de trabalho. Ofício
 n.º 16/2009 do Executivo Municipal encaminhando à Câmara copia de documento e croqui contendo intenção da empresa
 Colorton Industria e Comercio de Tintas Ltda de se instalar no Município. Convite para participação no curso sobre Licitações a
 ser ministrado em Eloi Mendes/MG pelo professor Luciano Adiel Lopes a realizar nos dias 04, 05 e 06 de fevereiro. Leitura de
 expedientes enviados pelas empresas CM Souza Promoções e DW Eventos Ltda., ambas manifestando intenção em
 participarem da licitação para realização do carnaval em nossa cidade. Indicações do Vereador José Marcio solicitando a pedido
 dos moradores do Bairro Campo Alto, que a Prefeitura faça contatos junto à concessionária de telefonia para instalação de um
 telefone publico no local; a pedido do Sr. Antonio Nazaré, solicita que a Prefeitura entre em contato com a empresa Camargo
 Correa para que seja tomada providência quanto às hastes de sustentação de um poste que pertence àquela empresa e que
 está servindo de balanço para as crianças do Bairro Campo Alto, podendo vir a ocasionar acidentes; solicita que a Prefeitura dê
 prioridade para a reforma de casas para pessoas carentes do Município; a pedido dos moradores do Bairro Campo Alto, solicita
 que a empresa concessionária do recolhimento do lixo doméstico faça tal coleta diretamente nas ruas do referido bairro e não às
 margens da rodovia, pois o acumulo de lixo no local está causando mau cheiro e a presença de moscas, citando que agora o
 caminhão tem como transitar pelas ruas do referido Bairro; solicita que quando da colocação de nome na sede do PSF, seja
 prestada uma homenagem a Sra. Cledina Aparecida Mesquita Pereira, que em muito ajudou nos serviços do Posto de Saúde do
 Município; solicita que seja pedido a Secretária Municipal de Educação que instrua as professoras a alertarem os alunos dos
 perigos quando estes saem correndo no portão da escola, principalmente no que diz respeito ao tráfego de veículos nas
 proximidades, como meio de se evitar possíveis acidentes; solicita a pavimentação das Ruas Jose Pedro de Castro Filho,
 Eduardo Carvalho de Oliveira e Gil Ribeiro de Mendonça, vez que as mesmas estão quase intransitáveis, bem como sejam feitos
 reparos no final da Rua José Marçal que dá acesso às vias acima descritas, salientando que na esquina da Rua Jose Marçal
 com a Rua Eduardo Carvalho de Oliveira existe uma tampa da caixa de esgoto que está acima do nível da rua, o que poderá
 danificar algum veículo, ou mesmo causar acidentes. Indicações do Vereador Francisco solicitando a pedido do Sr. Paulo Sergio
 de Oliveira, a limpeza de um mata-burro, bem como serviços de patrol e encascalhamento na estrada que dá acesso à sua
 propriedade; solicita a limpeza de dois mata-burros localizados na estrada do Tanque, sendo um na divisa dos terrenos do Sr.
 Samuel e Sr. Lili e outro na divisa dos terrenos dos Srs. José Pereira e Sr. Lili. Pede ainda que desviada a enxurrada que escoa
 neste ultimo, como meio de evitar que o mesmo seja entupido novamente; solicita a colocação de manilhas na estrada de
 acesso ao tanque, próximo ao terreno do Sr. Samuel, como meio de larguear a via, pois a mesma tem uma curva e um
 afunilamento que torna perigoso o transito de veículos no local; a pedido do Sr. Vandinho da Tereza, solicita serviços de reparo
 no asfalto localizado na entrada da praça de esportes, já que por ocasião de obras de rede de esgoto no local, o asfalto foi
 retirado e quando chove está empossando muita água no portão de sua casa; solicita que seja encaminhado expediente para o
 Sr. Prefeito, nos termos do inciso XVI combinado o §2º do art. 24 da Lei Orgânica Municipal, requisitando nomes das pessoas
 que compõem o Conselho Municipal de Saúde, bem como cópias das notas fiscais de aquisição de medicamentos durante o
 mês de janeiro de 2009. Indicações conjuntas do Vereador Presidente, Vereadora Valéria e Vereador José Marcio solicitando a
 instalação de redutores de velocidade na Avenida 31 de Dezembro em substituição às depressões da pista, pois estão
 danificando o assoalho dos veículos e colocando em risco os pedestres, principalmente crianças que circulam pela referida via e
 adjacências, vez que nas depressões os motoristas na maioria das vezes passam em alta velocidade; solicitam a manutenção
 do prolongamento da Avenida 31 de dezembro no trecho entre a Praça Padre Luiz Tings e a Rodovia MG-335, pedindo reparos
 na pista por meio da motoniveladora, enquanto não for possível a realização de pavimentação no local; solicitam que seja
 reinstalada a iluminação da Praça Padre Luiz Tings, se possível com a utilização de postes mais resistentes para evitar a ação
 de vândalos que destroem os postes e quebram as lâmpadas. Indicação do Vereador Presidente solicitando contatos junto à
 concessionária de telefonia para a realização de manutenção nos telefones públicos do Município, principalmente os localizados
 no Bairro da Serra, já que existem reclamações de moradores que dizem que vários telefones não estão funcionando. Em
 relação aos projetos, pelo Vereador Joel foi solicitada a retirada de pauta do Projeto Lei n.º 02/2009 que “Altera a redação do §3º
 do art. 4º da Lei Municipal 739 de 06 de agosto de 2001”. Dando seqüência, o Sr. Presidente liberou o uso da palavra ao Sr.
 Paulo Sérgio de Oliveira, devidamente inscrito que falou sobre a publicação de um livro sobre a história do Município, pedindo o
 apoio a Câmara Municipal, dizendo que este projeto foi iniciado em outras administrações, mas por algumas circunstâncias não
 pode dar continuidade. Pediu apoio à Prefeitura, Camargo Correa, Cartório de Notas, Padres da Paróquia, Associações e
 ONGS. Disse que Ijaci ficou de fora do circuito da estrada real, mas segundo pesquisa por ele realizada, este Município tem uma
 história muito rica sendo que as extrações de ouro das chamadas Lavras do Funil foram feitas aqui às margens do Rio Grande e
 Rio Capivari. Disse que quem quiser participar deste projeto, as portas estão abertas pedindo a contribuição dos servidores da
 Câmara, pois o objetivo é valorizar e resgatar a história de famílias desta cidade que foram esquecidas. Finalizou agradecendo
 por mais esta oportunidade. O Sr. Presidente parabenizou o Sr. Paulo Sérgio pelas palavras, elogiando este projeto, citando a
 criação de uma biblioteca para estar divulgando a história do Município. Franqueada a palavra, o Vereador Joel disse que
 naquela semana foi levantada uma polêmica a respeito das contratações do PSF, onde na ausência do Sr. Prefeito foi
 promovido um processo seletivo para a contratações de novos servidores. Disse que é contrário a isso, pois os atuais servidores
 criaram um vínculo com os cidadãos e sabem de tudo o que precisam, citando caso específico de agentes que vão a casa das
 pessoas aos domingos para levarem remédios. Assim, tomou partido para resolver este problema, dizendo que conversou com o



 Prefeito naquela data e ele garantiu que o processo seletivo seria cancelado, citando que a empresa responsável pelo processo
 fez muita coisa errada e o Sr. prefeito disse que iria fazer até um Boletim de Ocorrência contra a referida empresa. Disse as
 pessoas que fazem parte do PSF podem ficar tranqüilas que o Sr. Prefeito garantiu que entraria em contato com Ministério
 Público para encontrar uma maneira mais simples no sentido dessa contratação. Solicitou envio de ofício ao Sr. Prefeito, bem
 como para a Sra. Secretária de Educação questionando se irão fornecer, ou não, o material didático aos alunos da rede
 municipal de ensino, sobremaneira os mais carentes. O Vereador Dr. Marco Aurélio disse que embora faça pedidos englobando
 nomes de algumas pessoas, deixa claro que seus pedidos são de caráter comunitário. A pedido da Sra. Maria Luiza Borges,
 solicitou a criação de uma rua de lazer noturna a partir das 19h aos sábados na praça Elias Antonio Filho, desde a Casa
 paroquial até a farmácia, como meio de proporcionar lazer principalmente aos jovens. Solicitou o envio de ofício ao
 destacamento de Polícia Militar para tratar igualmente todos os proprietários de bares, dando apoio a todos de forma igual, pois
 se tem festividade em um bar, não pode ter em outro, já que a polícia não tem como estar em dois locais por falta de efetivos,
 por isso pediu que fosse convocado para a próxima reunião da Câmara, o Chefe do Destacamento, para que juntamente com o
 Executivo, fosse transformado o destacamento em um Pelotão, que é um sonho antigo da população, solicitando ainda a
 possibilidade de visita ao comandante do 8º Batalhão para solicitar a instalação de um trailer na Praça Central. Solicitou da Mesa
 Diretora que na próxima reunião fosse feita uma homenagem ao Sr. Welington Vilas Boas pela grande obra de construção do
 velório que contou com a ajuda de toda população. Pediu o envio de ofício ao Sr. Francisco Carlos Vilas Boas parabenizando-o
 pelos trabalhos realizado como leiloeiro da festa do dia de São Sebastião. Citou fato ocorrido em São Paulo, quando o teto de
 uma igreja desabou e por isso pediu que sejam convocados o Sr. Pároco Pe. Marcos, os Srs. Francisco Carlos Vilas Boras,
 Emerson Naves, Welisson Fernandes, Tarcisio Tadeu Pereira, Atedir Mendes Silva, Nelson Gerado Rossi, Renata Vilas Boas e
 Welington Vilas Boas para na oportunidade esta equipe estarem discutindo sobre o telhado da Igreja Matriz, pois há um certa
 preocupação com isto, sendo tal discussão estendida às demais igrejas do município oportunamente. Apresentou pedido da Sra.
 Ana Maria, proprietária do Bar Pilekinho, que relatou-lhe exigência do Corpo de Bombeiros para construção de dois banheiros e
 assim solicita do Secretário de Obras que faça a ligação de rede de esgoto em sua propriedade. Na qualidade de representante
 da Comissão de Serviços Públicos Municipais e agropecuária, solicita contato com o técnico da Emater, Sr Manoel Cezar
 Máximo visando a possibilidade de criação do Conselho Municipal de Agricultura em Ijaci que em muito beneficiará aos
 agricultores do Município que lutam com dificuldades e finalizou agradecendo a presença de todos. O Vereador Cypriano
 reforçou os pedidos do Vereador Marco Aurélio, bem como o pedido de instalação de telefone público no Bairro Campo Alto.
 Solicitou não só ao Sr. Prefeito mas também aos Srs. vereadores que dêem apoio para a construção de rede de esgotos ou
 fossas cépticas em locais onde ainda não seja possível a rede de esgotos e que a empresa que vencer a licitação compre
 apenas um pouco do material para que possa ser inspecionada sua qualidade, antes do serviço ser feito. Reiterou pedido ao Sr.
 Prefeito a respeito do trevo da Camargo Correa a fim de melhorar a sinalização, como meio de evitar os diversos acidentes,
 impedindo que acidentes mais graves aconteçam e encerrou agradecendo a presença de todos. O Vereador Luiz Rogério
 manifestou-se sobre as contratações do PSF e que em conversa naquela data com o Sr. Prefeito, este informou que na sua
 ausência, sua Assessora publicou o edital para contratação. O Vereador disse que era preciso retirar o edital antes das
 inscrições, e que segundo informações, foi passada uma procuração a Assessora para que inclusive assinasse as Portarias.
 Quanto a contratação de empresa para a realização do carnaval, disse que a iniciativa é do Executivo e a Câmara não tem nada
 a ver com isso e que sua sugestão era a realização do carnaval com banda, mas a decisão é do Prefeito que já tem o orçamento
 para isto. Pediu envio de ofício ao Sr. Prefeito solicitando a manutenção das bolsas de estudo para as professoras municipais,
 que sejam mantidos os convênios com as faculdades, pois faltam apenas seis meses para elas concluírem os cursos e que só a
 formação técnica de magistério não é suficiente para elas lecionarem e a qualificação destas professoras através de curso
 superior é importante para beneficiar nossas crianças. O Vereador José Marcelo fez comentário sobre as contratações do PSF
 que estão gerando polêmicas, afirmando que todas as contratações foram irregulares e a atual administração vai cair no mesmo
 erro. De acordo com a definição do Ministério Publico Federal do Trabalho, disse que não é preciso o concurso pelo Município,
 mas que seja firmado um termo de parceria com uma Organização Civil de Interesse Público que tenha a autorização do
 Ministério da Justiça para funcionar e essa Organização pode fazer a contratação do pessoal, ficando a cargo do Município o
 treinamento, fiscalização e coordenação dos profissionais, como meio de oferecer segurança aos Agentes Comunitários de
 Saúde, pelo regime celetista, não ficando condicionados a contratos. Disse que este termo de parceria foi idealizado pelo então
 ministro José Serra e o Ministério Publico Federal do Trabalho aceitou essa modalidade de contratação e se houver bom senso
 do Sr. Prefeito, ele pode procurar uma destas organizações e manter os profissionais que já estão trabalhando, sendo
 importante levar isto ao conhecimento do Executivo, pois não há necessidade de concurso para contratação desses agentes.
 Disse que a noticia do Vereador Joel sobre o cancelamento do edital é muito boa, já que existe um bom caminho para
 regularizar a situação destes agentes de saúde. Quanto às palavras do Vereador Luiz Rogério sobre as bolsas de estudo, disse
 que por ocasião da tramitação do orçamento de 2009 na Legislatura passada, ele procurou o vereador Sebastião dos Santos
 Neto e lhe pediu que alterasse os valores de algumas dotações referentes aos auxílio aos estudantes, bem como da APAE,
 sendo aumentados os valores dessas dotações para que a Prefeitura pudesse estar auxiliando os estudantes carentes com o
 pagamento das mensalidades escolares, afirmando que basta a Secretária de Educação procurar no orçamento que as dotações
 estão disponíveis. O Vereador Francisco disse que esteve na empresa Rodolatina, sendo pedido por eles que seja roçado o
 trevo local onde está o escritório da empresa. Citou pedido dos moradores do Bairro Córrego Pintado para que seja retirado o
 excesso de argila das ruas do local e finalizou dizendo que o projeto da empresa de tintas já esta na Prefeitura. O Vereador Joel
 questionou ao Vereador Francisco sobre o autor do pedido para roçar a rodovia, sendo lhe respondido que foi o pessoal da
 empresa Rodolatina, tendo o Vereador Joel dito que por ser uma rodovia estadual, não é da competência do Município estar
 fazendo esse serviço, mas sim do Estado. O Vereador José Márcio disse que semana anterior havia dito sobre a empresa de
 tintas e hoje o projeto da fábrica já está à disposição dos Vereadores para analisarem. A respeito dos profissionais do PSF, disse
 que a maneira correta é seguir a lei federal que criou o Programa e só assim pode ser feita de forma justa e todos ficarão
 satisfeitos e se for possível já terá na próxima reunião estes documentos em suas mãos para falar melhor sobre este assunto



 que causou polêmica desagradável no Município. A respeito do carnaval pediu a colaboração das empresas que concorrerão na
 licitação para que observem a situação financeira atual, disse que o valor de R$70.000,00 mencionado é muito alto e pediu que
 as empresas demonstrem bom senso e informem mais detalhadamente o que vai ser feito. A respeito da festa do peão, disse
 que tem que ver estes números para gastar com consciência, citando também a crise financeira no mundo que vem causando
 desemprego até no Município. Fez menção a dívida deixada pela administração anterior, citando que o valor referente às férias-
prêmio que não foi paga aos servidores municipais não está incluída, dizendo que alguns servidores têm até duas férias-prêmio
 adquirida e em 2012 irá vencer outro período de aquisição e estes gastos excessivos com festas é preocupante. Disse que está
 preocupado com a crise mundial, o que pode até mesmo impedir o pagamento destas licenças-prêmio, explicando que no
 regime estatutário o trabalhador não tem FGTS e seguro desemprego e estas licenças-prêmio são para compensar isto e muitos
 contavam com este dinheiro para fazerem melhorias em suas casas e acredita que o Sr. Prefeito estudará uma maneira de como
 pagar estas licenças-prêmio. Pediu também ao Executivo que observe os gastos do Município, pois foi falado muito em recursos
 que foram arrecadados, mas ficou esta dívida escandalosa referente às férias-prêmio. A Vereadora Valéria mencionou pedido
 acerca do prolongamento da Avenida 31 Dezembro e se não tiver como pavimentar, pelo menos deveriam arrumar, pois lá é a
 chegada do município e citou ainda a respeito das depressões existentes na referida avenida que podem ocasionar acidentes
 entre carros e pedestres. A respeito da fábrica de tintas, pediu que seja analisada com carinho pelo Sr. Prefeito para que quando
 de sua instalação, seja dada prioridade de empregos aos cidadãos de Ijaci. O Sr. Presidente informou à Vereadora que segundo
 o empresário, a cada 10 funcionários empregados, 08 serão ijacienses. Não havendo mais pronunciamentos, o Sr. Presidente
 suspendeu os trabalhos por cinco minutos. No reinicio passou-se a votação das indicações escritas e verbais, tendo o Vereador
 Joel se manifestado contrário ao pedido do Vereador Francisco acerca do empréstimo de máquina para roçar o terreno da
 empresa Rodolatina, citando a lei federal 8.429 que proíbe este tipo de empréstimo. O Sr. Presidente questionou os demais
 Vereadores a respeito desta indicação, tendo o Vereador Dr. Marco Aurélio pedido que fosse feito por escrito para que os
 Vereadores pudessem analisar melhor, o que foi da concordância de todos. As demais indicações foram aprovadas pela
 unanimidade Plenário, determinando-se seus encaminhamentos. O Vereador José Marcelo disse que a respeito do pedido para
 manutenção da via de prolongamento da Avenida 31 de Dezembro, o trecho é problemático, sendo que na época de chuva há
 muita lama e na seca há muita poeira e acredita que a melhor forma seria deixar da forma como está para evitar o tráfego
 intenso no local. Foi solicitado pelo Vereador José Márcio que seja enviado ofício ao Prefeito para que seja feita a pavimentação
 no local, como meio de melhorar a chegada da cidade, o que muitas vezes é alvo de críticas de visitantes. O Sr. Presidente
 disse que quanto às solicitações acerca da Avenida 31 de Dezembro, tem de ser olhado o que pode ser feito com o Secretário
 de Obras e assim estarão trabalhando em prol do Município. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final dos
 Srs.Vereadores constatando-se a presença de todos, sendo convocados para a reunião ordinária seguinte no dia 02 de fevereiro
 a partir das 19h30 para deliberação acerca do projeto em trâmite e demais assuntos e ou projetos que adentrarem na pauta.
 Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar,
 lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 02 (dois) dias
 do mês de fevereiro de 2009 às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos) no salão de reuniões da sede regimental da Câmara,
 reuniram-se os Srs. Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio
 Caetano - Secretário, Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes,
 Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários
 assistentes. Após a oração inicial, o Sr. Presidente determinou ao Vereador Secretário que procedesse a chamada nominal,
 tendo este comunicado a presença de todos Vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, foi declarada a
 abertura dos trabalhos com a leitura da ata da 4ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos Vereadores. A leitura de
 correspondências constou de resposta da Camargo Correa ao ofício n.º 13/2009 desta Câmara enviada a partir de indicação do
 Vereador Marco Aurélio. Comunicado do Fundo Nacional de Saúde acerca da liberação de recursos para manutenção de
 programas no Município. Mensagem n.º 01/2009 do Executivo Municipal em resposta ao ofício n.º 17/2009 desta Câmara que
 continha indicações dos Vereadores, acompanhado de manifestação do Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Sr.
 Sebastião Leonardo Mesquita e da Secretária Municipal de Educação e Cultura, Sra. Neuzimar Aparecida Pinheiro. Convite
 enviado aos Srs. Vereadores, subscrito pelo Chefe do Departamento Municipal de Esportes, Sr. César Fonseca para visita a
 Praça de Esportes do Município para verificarem sua real situação. Apresentação do balancete da receita e despesa da Câmara
 Municipal relativo ao mês de dezembro de 2008. Indicações do Vereador Francisco nos quais solicita limpeza de um mata-burro
 na divisa das propriedades do “Tiao do Jovi” com o pai do Odair; solicita a colocação de um poste na rua do Ruizinho no bairro
 da Serra, pois o local está muito escuro; solicita a doação de um caminhão de muafa para a Sra. Lazara da Pedra Negra; a
 pedido do Sr. Marcelo do Vicente Açougueiro, solicita que seja dada ao mesmo a concessão para utilização do bar da Praça de
 Esportes do Município e Solicita a doação de dois caminhões de muafa para o filho do Sr. Mozart, morador da comunidade Boca
 da Mata. Indicações do Vereador José Marcelo nos quais solicita da Secretaria Municipal de Educação que realize um
 cadastramento dos alunos que estudam nas cidades vizinhas em cursos superiores, técnicos e profissionalizantes para auxílio
 de pagamento dos cursos através de bolsas de estudos, àqueles comprovadamente carentes; solicita que seja incluída no
 cronograma de obras do Município a construção de uma ponte de acesso a propriedade do Sr. Carlos Antonio da Silva mais
 conhecido como Carlinho do Tião Pedro na comunidade do Passa-Três; solicita a construção de meios-fios e passeios nas ruas
 do Bairro Vila Industrial; solicita que quando da realização de operação tapa-buracos nas ruas do Município, tais serviços sejam
 estendidos também ao final da rua Amadeu Pinheiro, no Bairro da Serra e solicita o alteamento do local do ponto de coleta e
 estocagem de lixo doméstico no Bairro Ipiranga. Indicações do Vereador José Marcio os quais solicita, a pedido da Sra. Vanuza



 do Jairo, seja instalado um poste na Rua Francisco Andrade de Carvalho, na Vila Aparecida, pois a mesma paga a contribuição
 de iluminação publica em sua conta de energia, porém sua rua não possui tal serviço; solicita contatos junto a CEMIG para
 instalação de três postes na Rua Comissário Vilas Boas, no trecho entre a Avenida Vigilato Vilas Boas e a Rua João Correa, o
 que é uma reivindicação dos moradores do local que estão reclamando da escuridão no referido trecho; a pedido do Sr. Tião do
 Aristeu, solicita o encascalhamento da estrada de acesso ao seu Sítio localizado no Córrego do Paiol, já que os veículos,
 principalmente caminhões, estão tendo dificuldade em trafegar no trecho; a pedido do Sr. Bernardino, solicita a instalação de
 sete manilhas em frente a sua casa, localizada na estrada que liga esta a propriedade do José Miguel na comunidade do
 Córrego do Paiol, visando canalizar a enxurrada; solicita a Prefeitura efetue o cálculo dos valores a serem pagos a título de
 licenças- prêmios vencidas, visando incorporá-los na dívida e procurar um meio de pagá-las para evitar o acumulo, já que em
 2012 já vencerá outro período para vários servidores; alerta ao Executivo para que fique atento ao que dispõe a Lei Municipal n.º
 940 de 24/03/2008, na qual ficou estipulado o mês de fevereiro de 2009 como data-base para o reajuste dos servidores públicos
 municipais; solicita que os gastos da Prefeitura sejam melhor planejados devido a crise mundial que pode diminuir a
 arrecadação, causando até mesmo a necessidade de exoneração de servidores; solicita, a pedido de alguns servidores da
 Prefeitura, que sejam reajustados os valores das diárias de viagem, já que os atuais valores estão vigorando desde 2004; solicita
 que sejam mantidos os serviços de controle do tráfego de veículos nas proximidades das escolas municipal e estadual,
 contratando para tal o Sr. Sergio Serpa ou o Sr. Gomes e a pedido do Sr. Geraldo do Aristeu, solicita serviços de motoniveladora
 e encascalhamento na estrada de acesso à sua propriedade, localizada na comunidade Córrego do Paiol. Indicações do
 Vereador Dr. Marco Aurélio as quais solicita a instalação de placas indicativas nas comunidades rurais com o nome dos
 logradouros, distancia, quilometragem, etc.; solicita contatos com a concessionária de telefonia para instalação de um telefone
 publico no Bairro Vila Industrial, próximo ao bar do Sr. Barrinha da Geralda; solicita em Regime de Urgência que seja instalado
 um posto de saúde usando as instalações da Estação no Bairro Pedra Negra, bem como a instalação de um posto policial no
 referido Bairro e que retorne imediatamente os atendimentos médicos naquele bairro, que eram realizados às terças-feiras;
 solicita que seja reavaliado o valor das diárias dos motoristas da Prefeitura, pois quinze reais é um valor ínfimo e solicita que
 seja enviado para esta Casa um projeto criando o núcleo de Assistência Jurídica do Município, visando atender à população
 carente. Indicações da Vereadora Valeria as quais solicita, a pedido de alguns servidores da Prefeitura, que sejam reajustados
 os valores das diárias de viagem, já que os atuais valores estão vigorando desde 2004; solicita a realização de operação tapa-
buracos nas ruas, melhorando asim a aparência da cidade e evitando a danificação dos veículos; solicita a colocação de um
 mata-burro entre as propriedades dos Srs. João Jaques Vallace e Francisco Carvalho, bem como entre as propriedades dos Srs.
 Francisco Carvalho, Evaristo e Dario, justificando que o gado está invadindo a propriedade do Sr. Francisco; solicita informações
 mais detalhadas do real andamento do processo seletivo, pois vem sendo questionada por várias pessoas e as informações
 estão desencontradas. Leitura do pedido do Vereador Joel para envio de ofício ao Sr. Prefeito solicitando informações quanto
 aos valores empenhados referentes à realização do carnaval de 2009. Em relação aos projetos, fez-se a leitura do parecer
 exarado pelo Vereador José Marcelo ao projeto de lei nº 01/2009 que “Altera o Anexo III da Lei 888 de 23 de outubro de 2006”,
 para o qual havia solicitado vistas, acompanhado de uma emenda substitutiva. Leitura do projeto de lei nº 02/2009 que “Concede
 diploma de Honra ao Mérito ao Sr Welington Luiz Vilas Boas” de autoria do Vereador Marco Aurélio. Dando seqüência, o Sr.
 Presidente franqueou o uso da palavra, tendo o Vereador Marco Aurélio dito que com 30 dias de mandato já está indignado,
 pediu em regime de urgência, informações ao chefe do Executivo acerca dos critérios de contratação da empresa de auditoria
 que se encontra trabalhando na Prefeitura tais como nome da empresa, valor da consultoria, se houve ou não licitação para
 contratação da empresa e em caso negativo, a justificativa, afirmando que na Prefeitura existem pessoas competentes entre
 advogados, contadores e na Administração passada chegou a ter até três advogados e há conversas que o valor desta
 contratação é de R$100.000,00. Disse que quer saber quais os critérios para escolha da empresa que esta realizando o
 Processo Seletivo, onde alguns colegas Vereadores se passaram por mentirosos e assim solicita informações sobre o valor para
 a realização deste processo e se houve ou não processo licitatório, questionando qual a necessidade que levou a realização
 deste concurso agora, citando que nas cidades vizinhas como Lavras, Perdoes, Ribeirão Vermelho ninguém realizou este
 concurso e segundo informações, parece ser um processo de cartas marcadas, pois correrm comentários nas ruas e os
 vereadores precisam responder ao povo por quem foram eleitos e parece que o concurso é para colocar um médico que é
 esposo de uma servidora da Prefeitura. Disse que há dinheiro para fazer auditoria, concurso público e isso com trinta dias de
 mandato e não há recursos para a realização de festas para a população, como é o caso do carnaval, citando que o povo está
 cansado de ser enganado e como Vereador, não veio para brincar e sim representar o povo. Afirmou que em Ijaci já teve
 Administração até com impechemant, mas teve festas com bandas, voltando a questionar sobre a necessidade deste concurso
 agora, citando que a festa que o povo mais prestigia é o carnaval, pois a festa do peão é feita quase para o povo de Lavras.
 Solicitou a instalação de uma Comissão para apurar informações acerca do carnaval, se dispondo a fazer parte da mesma e
 apresentar propostas, pois o povo está questionando onde irão pular o carnaval, pois ao que parece, irão colocar meia dúzia de
 radiolas na praça. Mencionou comentários que Ijaci está adotando o sistema parlamentarista na Prefeitura, citando que é do
 mesmo partido do Prefeito, adora ele, quer estar de mãos dadas, não está aqui para criticar ninguém, mas se continuar desse
 jeito vai ser formar uma comissão e vai ter problema, pois em Ijaci tem muita gente competente e não é preciso trazer pessoas
 de fora para mandar nos ijacienses, principalmente criar aqui uma primeira ministra. Disse que suas palavras é para ajudar e
 gostaria que esse pedido fosse votado em regime de urgência, citando pedidos feitos por ele há trintas e não mandaram
 respostas e que há um batalhão de gente na Prefeitura, parece até a Prefeitura de Lavras, inclusive ele mesmo não foi recebido
 na Prefeitura, teve que ir ao posto de saúde para conversar com o prefeito e se um Vereador não é recebido, imaginem o povo e
 solicitou que o Sr. Presidente leve essas insatisfações para o bem do povo e finalizou agradecendo a todos. A Vereadora Valéria
 mencionou pedido acerca das diárias que foram solicitadas por alguns servidores e citou o processo seletivo, pedindo
 explicações sobre o que está acontecendo, pois alguns Vereadores falaram que iria ser cancelado, mas no outro dia não tinha
 nada cancelado, afirmando que tem pessoas que preencheram a ficha constando no título como sendo Concurso Público, mas
 na realidade o que esta sendo feito é um Processo Seletivo e existem pessoas que irão guardar as fichas para depois estarem



 entrando na justiça contra a Prefeitura, pois o processo seletivo não efetiva, é temporário e assim pede essas informações em
 regime de urgência, pois tem muita gente dependendo disto. O Vereador Joel pediu informações sobre o motivo dos valores das
 inscrições do Processo Seletivo estarem sendo depositados na conta da empresa e não da Prefeitura, solicitou respostas do Sr.
 Prefeito, bem como do Sr. Secretário, porque não foram prestadas informações quanto às reformas das sargetas do asfalto do
 Bairro da Serra que está se acabando e vai ficar muito mais caro, citando que o mesmo está sendo danificado pelas chuvas,
 podendo ocasionar maiores prejuízos e o povo terá de pagar um asfalto que já foi pago. O Vereador Cypriano reforçou pedidos
 que realmente são necessários aos moradores, principalmente quanto a instalação de postes em locais que estão muito
 escuros, apoiou pedidos do Vereador Marco Aurélio, dizendo que eles estão aqui é para fiscalizar e não para brincar e o que não
 estiver de acordo tem que ser discutido com o Prefeito para que a nossa população não sofra, já que o povo lhes deu o voto de
 confiança e naquilo que se sentirem prejudicados, podem procurá-los e finalizou agradecendo a presença de todos. O Vereador
 José Marcelo, mencionou sobre suas indicações, destacando o depósito de lixo no Bairro Ipiranga, onde o local é próximo ao
 ponto de ônibus e o mau cheiro e as moscas estão incomodando as pessoas, principalmente agora que é época de aulas onde
 as crianças ficam lá aguardando o ônibus e isso deveria ser mudado com certa urgência para não prejudicar as pessoas que
 ficam lá aguardando as conduções. Sobre a emenda ao projeto de lei, explicou que apenas trocou a necessidade curricular de
 especialização pela experiência, citando que hoje não é possível nomear um advogado para aprender o trabalho e deixar os
 Vereadores em dificuldades. Afirmou que esse foi o argumento usado por ele para apresentar essa emenda e espera que seja
 aprovada pelos colegas que dependem mais da experiência do que da especialização no cargo, não quer asim menosprezar o
 trabalho feito pela Câmara passada, mas nem sempre especialização significa experiência, citando caso específico de sempre
 se basear em seu pai, um homem que estudou até a quarta série do ensino fundamental, mas que possui muita experiência e
 por isso espera trazer um advogado que corresponda as expectativas. Quanto aos boatos, acredita que é preciso se basear em
 fatos concretos e que foi falado para alguns vereadores que não haveria concurso e eles se tornam mentirosos, reforçando que
 o Processo Seletivo realmente é desnecessário, citando que é uma das grandes falhas no início da Administração. Sobre o
 nepotismo, disse estar havendo alguns casos na Prefeitura, estão usando algumas jogadas pensado que vão burlar a legislação
 e pediu que cópia da ata depois de aprovada na reunião seguinte fosse enviada ao Sr. Prefeito para que o mesmo tome
 conhecimento do que foi falado, sobre a prática de nepotismo onde existem casos de pessoas que estavam com emprego e
 largaram para vir trabalhar na Prefeitura e essa é sua maior preocupação, pois essas pessoas talvez não consigam voltar para
 seus antigos empregos. Sobre a quantidade de servidores comissionados na Prefeitura, disse que está de assustar, citando que
 passa em frente ao portão da Prefeitura em horários de serviço e existe uma quantidade muito grande de servidores ali de fora.
 Afirmou que é preciso dar emprego, mas também é preciso analisar a legalidade, citando que naquele dia procurou o Sr.
 Prefeito, mas ele estava ocupado, pois gosta de lhe falar primeiro, antes de falar em reunião. Quanto a contratação dessa
 empresa, disse que é preciso basear sobre fatos concretos, havendo aparte do Vereador Marco Aurélio que apoiou quanto as
 alterações do projeto de lei n.º 01/2009 e disse que é preciso levar os boatos em consideração, pois é o povo que os leva aos
 Vereadores e seu pedido não foi somente em cima de boatos, mas a empresa está realmente trabalhando e isso é fato concreto
 e como Vereador precisa saber. O pronunciante finalizou dizendo que é isto mesmo, deve-se pedir os documentos e trabalhar
 em cima de fatos concretos para depois fazerem o julgamento. O Vereador Luiz Rogério solicitou providências do Executivo
 quanto ao Processo Seletivo já que no edital consta o vencimento do médico maior do que o salário do Prefeito e isso está em
 desacordo com a Constituição Federal. Manifestou concordância com as palavras do Vereador Marco Aurélio, afirmando ser
 preciso formar uma Comissão para ver de perto o que está acontecendo. Disse que esteve no gabinete do Prefeito e o mesmo
 lhe disse que seria cancelado o edital do Processo Seletivo do PSF, mas ele não fez isto e quanto ao carnaval, disse que sua
 sugestão foi de trazer bandas, mas não tem acesso a situação financeira da Prefeitura, porém como tem dinheiro para contratar
 auditoria e outras empresas, acredita que tem para realizar a festa . Disse que como já foi contratado empresa de auditoria,
 deveria aproveitar para fazer um levantamento das licenças-prêmio dos servidores municipais para fazer o pagamento destas,
 citando ainda que alguns servidores queiram tirar estas férias para descansar e isso tem de ser olhado. O Vereador José Marcio
 disse que quanto ao projeto para nomeação do advogado, disse ser a favor da experiência, mas também tem o problema de
 haver cargos apadrinhados, onde quem tem um bom padrinho trabalha onde quiser e que este assunto já esta sendo discutido a
 bastante tempo e tem que ser resolvido, pois a Câmara precisa de um advogado. Sobre a quantidade de servidores que ficam
 na porta da Prefeitura, tem muitos que estão esperando para conversar em alguns Departamentos, tem que acompanhar de
 perto para não cometer injustiça com quem está trabalhando, afirmando que não está aqui para defender, mas para ser justo
 com todos, salientando que é preciso observar antes de fazer qualquer comentário. Quanto ao carnaval, reforçou que o valor de
 setenta mil reais é realmente alto e que é preciso fazer a festa, mas também é preciso gastar o dinheiro com emprego, educação
 e que o dinheiro não é do Prefeito nem do Vereador, mas é para ser bem aplicado a favor da própria população, afirmando que
 precisa haver mais rigor com as dívidas que passam de uma administração para outra. Citou o projeto da fábrica de tintas que
 está esperando o apoio dos Vereadores para conversarem com o Prefeito e que estão todos quietos e ninguém se manifesta;
 fazendo menção ainda a visita do Gerente da Caixa que pediu aos Vereadores para se reunirem com o Prefeito para olhar esta
 questão da infraestrutura e construção de casas populares, projetos que irão gerar emprego. Quanto as licenças-prêmios, disse
 que em 2012 haverá outro período vencido e para isso pediu apoio do Sindicato dos Servidores Públicos para negociarem com o
 Executivo e se não houver negociação, o próximo Prefeito irá pegar uma dívida três vezes maior. Disse que a administração
 passada ficou devendo muito, em especial na saúde onde tem uma grande quantidade de pedidos de exames esperando
 liberação, citando pedido feito por ele juntamente com a Vereadora Valéria e assim é preciso pensar em festa, mas também tem
 que dar prioridade a saúde e dignidade das pessoas. Citou que nos últimos quatro anos Ijaci teve uma arrecadação invejável a
 outros municípios até maiores que Ijaci, mas pouco melhorou na infraestrutura, não houve geração de emprego, mas agora é
 preciso esquecer os problemas e procurar o Prefeito para buscar soluções, afirmando que quem não quiser ser criticado e
 questionado não deve entrar na vida pública e finalizou solicitando o apoio de todos. O Vereador Marco Aurélio disse que não
 está de acordo quanto ao comentário de que os vereadores estão de braços cruzados, pois em relação à instalação da fábrica, é
 preciso que o Sr. Prefeito envie um projeto para Câmara e não existe dotação orçamentária neste ano para a realização da infra-



estrutura que fica em mais de um milhão pelo que ele pode ver no projeto de construção, havendo a parte do vereador Jose
 Marcelo solicitando que seja criada uma comissão de Vereadores para visitar a sede da empresa em Uberlândia e ver o que eles
 pretendem com essa fábrica, pois estão correndo alguns comentários a este respeito e seria uma maneira de conhecer melhor
 essa fábrica. O Vereador Marco Aurélio disse que sobre sua indicação das construção e reforma de casas feita anteriormente, a
 iniciativa tem de ser da Presidência e do Executivo, quanto ao carnaval, deve ser feita licitação e quem apresentar o menor
 preço irá ganhar e quem define isto é o Executivo. O Vereador Joel disse que como servidor da área de saúde já visitou várias
 cidades e que Ijaci tem uma saúde de qualidade proporcional à cidade, o problema da saúde é nacional e pediu envio de ofício à
 Secretária de Saúde solicitando informações quanto a concessão de férias aos servidores da área de saúde, especialmente os
 médicos que tiram férias divididas, sendo dez dias no fim do ano, carnaval e festa do peão e que no final do ano passado, o
 posto de saúde ficou aberto por causa dessas questões e se souberem colocar os médicos que têm, não vai haver problemas. O
 vereador José Márcio disse que quanto a área de saúde, existem vários exames que estão a mais de um ano esperando
 liberação e na sua opinião, a saúde poderia ter sido melhor devido a arrecadação e se houve recurso, o mesmos foi mal gasto.
 O vereador Presidente disse que conversou com a Secretária de Meio Ambiente quanto ao depósito de lixo no Bairro Ipiranga e
 que serão tomadas providências. Disse ainda que cópia da ata será encaminhada ao Executivo a pedido do Vereador Jose
 Marcelo e que será nomeada uma Comissão para averiguação, de acordo com o pedido do Vereador Marco Aurélio. Pediu
 informações se há um Controlador Interno nomeado na Prefeitura e solicitou que o mesmo compareça às reuniões para
 esclarecer alguns questionamentos, inclusive requerimentos dos vereadores que não estão tendo respostas. Não havendo mais
 pronunciamentos, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos por dez minutos. No reinicio, foi nomeada uma comissão para
 acompanhamento do processo de realização do carnaval, ficando composta pelos Vereadores Marco Aurélio, Joel e José
 Marcelo, tendo o Vereador Luiz Rogério manifestando que também iria participar da referida Comissão para solicitar informações
 acerca do Processo Seletivo. Para analisar o projeto de resolução nº 02/2009 que “Concede diploma de Honra ao Mérito ao Sr
 Welington Luiz Vilas Boas” foram nomeados os Vereadores Luiz Rogério, Valéria e Francisco, para exararem parecer no prazo
 de quinze dias, conforme determina o art. 146 do Regimento Interno. Após fez-se a votação das indicações escritas e verbais,
 sendo todas aprovadas pela unanimidade do Plenário em discussão única, havendo aparte do Vereador José Marcelo que disse
 que o local onde está o Centro Comunitário da Pedra Negra não está dentro dos padrões exigidos para instalação de um posto
 de saúde, afirmando não ser contra o pedido mas não concorda com o local, pois vai tirar a tradição daquele bairro, além de
 haver no local inúmeros eventos, inclusive reunião da associação de bairro, porém disse que próximo ao local há uma área para
 a instalação. O vereador Marco Aurélio que disse que se possível poderia ser alugada uma casa para atendimento médico a
 cada quinze dias, para atendimento básico. O vereador José Márcio que disse ser a favor da instalação do posto de saúde no
 Bairro Pedra Negra, mas que este tem que ser construído em local apropriado, pois o PSF deles é o do bairro da Serra. A
 Vereadora Valéria solicitou que se possível, seja feito o cadastramento dos moradores do Bairro Pedra Negra pelo PSF do
 centro para melhorar o atendimento dos mesmos que hoje são atendidos pelo PSF do Bairro da Serra sugerindo estudo para se
 instalar um PSF no referido bairro. Sobre as indicações, o Sr. Presidente disse que seriam enviadas ao Executivo para as
 devidas providências e passando-se a deliberar acerca do projeto de lei nº 01/2009, o Vereador Luiz Rogério solicitou sua
 votação em regime de urgência, considerando-se a emenda apresentada pelo Vereador José Marcelo, afirmando que a Câmara
 está precisando de advogado. Submetido ao Plenário, a votação em regime de urgência do projeto de lei nº 01/2009 foi
 aprovado pela unanimidade dos Vereadores. Feita a votação da Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei n.º 01/2009, a mesma foi
 aprovada, após obter 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido o Vereador José Márcio. Em seguida fez-se a
 votação do projeto de lei n.º 01/2009 que “altera o Anexo III da Lei 888 de 23 de outubro de 2006”, nos termos da emenda
 apresentada e acatada, sendo aprovado em 1ª, 2ª, 3ª discussão e votação após obter 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um)
 contrario, vencido o Vereador José Márcio, determinando-se seu envio ao Executivo para fins de sansão. Passando-se para a
 Terceira Parte, fez-se a chamada final dos Srs.Vereadores constatando-se a presença de todos que foram convocados para a
 reunião ordinária seguinte no dia 09 de fevereiro a partir das 19h30 para deliberação acerca do projeto em trâmite e demais
 assuntos e ou projetos que adentrarem na pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi
 declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos
 Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 09 (nove) dias
 do mês de fevereiro de 2009 às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos) no salão de reuniões da sede regimental da Câmara,
 reuniram-se os Srs. Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio
 Caetano - Secretário, Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes,
 Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários
 assistentes. Após a oração inicial, o Sr. Presidente determinou ao Vereador Secretário que procedesse a chamada nominal,
 tendo este comunicado a presença de todos Vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, foi declarada a
 abertura dos trabalhos com a leitura da ata da 5ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos Vereadores. A leitura de
 correspondências constou de expediente enviado pelo Sr. Eduardo Reis de Carvalho contendo comentário e questionamentos
 acerca de afirmações feitas pelo Vereador Marco Aurélio na 5ª reunião ordinária. Ofício n.º 11/09 enviado pela servidora
 Leocione Aparecida da Silva em resposta a convocação feita pelo ofício n.º 27/09 desta Câmara. Mensagem n.º 03/09 do
 Executivo em resposta ao Ofício n.º 28/09 desta Câmara. Ofício n.º 11/09 do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
 Ijaci contendo informações acerca do reajuste salarial, negociação em relação às licenças-prêmios dos servidores, bem como
 cursos profissionalizantes realizados pela entidade. Convite enviado pela Prefeitura para apresentação do projeto “recicla óleo”
 que será realizado dia 17 de fevereiro em parceria com a Universidade Federal de Lavras no Centro de Integração Educacional



 desta cidade. Indicações do Vereador Francisco nas quais solicita a reforma do telhado do prédio do antigo colégio situado ao
 lado da Praça de Esportes do Município onde residem várias famílias; a pedido da Sra. Vera do Zé Carlinho, solicita a doação de
 dois caminhões de muafa para que a mesma utilize em seu lote no Bairro Pedra Negra; solicita a reforma da casa do Sr. Toninho
 que trabalha na AMALG, ao lado do Campo do Milionários, vez que a mesma se encontra em condições precárias; solicita a
 pavimentação e construção de meio-fio nas ruas Jose Pedro de Castro Filho, Eduardo Carvalho de Oliveira e Gil Ribeiro de
 Mendonça; a pedido do Sr. Agenor de Oliveira, solicita reparos de três mata-burros de madeira existentes na estrada de acesso
 à sua propriedade, na comunidade do Imbezal; a pedido do Sr. José Milton, solicita contatos com a CEMIG para instalação de
 quatro postes no Bairro Mateus; solicita da Secretaria Municipal de Meio Ambiente providências em relação ao aterro que está
 sendo construído pela empresa Química Minérios que está prejudicando o terreno do Sr. Sebastião Marques, mais conhecido
 como "Tiao do Vaguinho"; solicita da Secretaria Municipal de Saúde providencias urgentes para que a Sra. Neuzira Antonia dos
 Santos, moradora do Bairro da Serra, faça uma cirurgia para retirada de pedra na vesícula. Indicações do Vereador José Márcio
 nas quais solicita reparos no assoalho da ponte sobre o Rio Capivari, vez que os pranchões do alinhamento da estrada estão
 quebrados e os pregos estão acima do nível dos mesmos, podendo danificar pneus dos veículos que por ali trafegam; solicita o
 corte de duas árvores na Rua Vigilato Vilas Boas, altura do número 830, vez que as folhas das árvores estão entupindo as
 calhas dos telhados das casas das proximidades, notadamente a casa do Sr. Toninho Leonel que é a mais afetada, salientando
 que a Secretária de Meio Ambiente esteve no loca há alguns dias, mas ainda não tomou nenhuma providencia; a pedido do Sr.
 Osvaldo, morador da Rua Ernesto Viana da Costa, 191, Vila Aparecida, solicita ajuda para reparos na instalação hidráulica do
 banheiro de sua residência que está muito precária; alerta ao Sr. Prefeito quanto à realização do carnaval em nossa cidade,
 onde existem comentários que o valor ficará em torno de R$110.000,00 e no entanto a empresa CM Souza propôs realizar pelo
 valor de R$44.000,00 com tudo às suas expensas, inclusive o som do Ademar e a empresa Cláudio promoções propôs até cobrir
 tal orçamento, realizando o carnaval pelo valor de R$40.000,00. Assim enquanto houver tempo, deve-se rever esta questão, pois
 se o dinheiro está sobrando, deveria ser investido noutras áreas necessárias, em especial a reforma das casas de pessoas
 carentes que tanto vêm cobrando. Salienta que se o poder emana do povo para ser exercido em prol do próprio povo, também
 os recursos financeiros não pertencem aos Vereadores e nem ao Prefeito, mas emanam do povo e a este deve retornar,
 assegurando sua melhoria de vida, em especial da população menos favorecida; solicita que seja encaminhado expediente para
 a Secretária Municipal de Educação e Cultura solicitando, em nome dos motoristas que transportam alunos dos quais faz parte,
 que esta peça a colaboração de alguns(as) professores(as) para não estacionarem seus veículos na faixa amarela em frente ao
 prédio da Escola Municipal Pe. Emilio Lunks, para não atrapalhar o acesso dos veículos escolares, facilitando assim o embarque
 e desembarque dos mesmos. Indicações do Vereador Marco Aurélio nas quais solicita que as escolas das comunidades rurais
 de Passa Três, Varginha e tanque que estão fechadas sejam transformadas em pequenos ambulatórios para servir de Centro de
 Atendimento ao Produtor Rural, além de consultórios odontológicos, sendo que o atendimento deverá variar de acordo com a
 demanda de pessoas; solicita em regime de urgência que seja criado o Centro Odontológico Municipal em um prédio anexo às
 Escola Municipal Padre Emilio Lunkes, visando o atendimento a todas crianças da rede municipal de ensino e atendimento a
 população em geral, salientando que a obra está inacabada; solicita que crie a 3ª idade para que o idoso possa ter uma
 recreação semanal e direitos atribuídos no estatuto do idoso; solicita informações em regime de urgência sobre a concessão de
 bolsas de estudo de acordo com as dotações orçamentárias n.º 02.04.1.12.364.0430.2.070, 3.3.90.33.00 e 3.3.90.48.00; solicita
 também informações acerca dos critérios de distribuição, nomes dos alunos já contemplados e nomes das escolas ou
 universidades e questiona sobre o fato dos alunos terem que pagar para a Prefeitura após o término do curso. Indicações da
 Vereadora Valéria as quais solicita, a pedido da Sra. Misaela, reparos na Rua José Alípio de Carvalho que está muito
 esburacada, atrapalhando inclusive o serviço de limpeza. Indica ainda que seja encaminhado expediente para a Secretária de
 Educação e Cultura solicitando a possibilidade de criar novas turmas de aulas para crianças de 3 a 4 anos, pois as mães estão
 procurando a psicóloga para emitir laudo que as crianças estão em condições de freqüentar as aulas e a psicóloga não sabe se
 tem salas disponíveis. Indicações do Vereador José Marcelo nas quais solicita, a pedido dos usuários da estrada do cerrado que
 liga o Córrego Pintado à Lagoinha, que sejam feitos serviços de patrolamento e colocação de cascalho no local; solicita que seja
 incluído no cronograma de obras da Prefeitura a instalação de redutores de velocidade nas ruas do Bairro Pedra Negra;
 solicitando ainda que quando da realização de tais serviços, seja procurada a Associação de Moradores do Bairro para que
 sejam indicados os locais para instalação. Em relação aos projetos fez-se a leitura do projeto de lei 03/09 que “concede
 recomposição de vencimentos aos servidores da Câmara Municipal de Ijaci”, projeto de lei n.º 04/09 que “altera a Lei 779 de 17
 de maio de 2004”, projeto de Lei 05/09 que “Altera a lei 940 de 24 de março de 2008”. A pedido do Sr. Presidente foi lido o artigo
 40 do Regimento Interno da Câmara e pedido a colaboração dos assistentes para não aplaudirem os Vereadores ao final de
 suas palavras. Dando seqüência, o Sr. Presidente disse que não pode haver aplausos durante as reuniões para cumprir o
 disposto no Regimento Interno, alertando ainda que podem acontecer vaias e assim tumultuaria o trabalho. Após liberou o uso
 da palavra ao Sr. Sebastião Leonardo de Mesquita, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, devidamente inscrito, que
 veio informar que estará visitando o Gabinete do Deputado Estadual Domingos Sávio para levar projetos de interesse do
 Município, citando caso das águas pluviais na Avenida 31 de Dezembro, asfaltamento do Bairro Mateus, Córrego Pintando e
 Novo Horizonte e que no dia 16 de fevereiro o Sr. Deputado estará presente na reunião da Câmara juntamente com o Sr.
 Prefeito explicar sobre esses projetos e que no dia 10 estará indo juntamente com o Vice-Prefeito, pois o objetivo do político é
 correr atrás de recursos, é preciso através de sua força política procurar os Deputados e assim conseguir realizar o sonho do
 nosso Município. Franqueado o uso da palavra, o Vereador Joel cumprimentou a todos, em especial o Sr. Sebastião Leonardo
 que está sempre presente, parabenizou o chefe do Departamento de Transporte pelo trabalho e disse que teve iniciativa de
 solicitar ao Prefeito este projeto para reajuste das diárias que estão sem alteração a cinco anos, citando caso concreto de
 dificuldade, pois as vezes os motoristas têm que compartilhar a diária com o passageiro que está sendo transportado. Disse que
 na última reunião o vereador Marco Aurélio pediu a presença do médico no bairro Pedra Negra e assim solicita que seja
 encaminhado ofício à Secretária de Saúde questionando por que o médico não esta indo no bairro Pedra Negra, já que na
 administração passada todas as terças-feiras, o médico atendia a população do bairro. Pediu que fosse dada prioridade para



 contratação do advogado da Câmara e que este possa prestar serviços também à população. Em seguida o Vereador Dr. Marco
 Aurélio, em resposta ao Sr. Eduardo Reis de Carvalho, disse que foi eleito pelo povo e não ocupa cargo de favor e quando se
 referiu a parlamentarista não se referiu ao Sr. Prefeito e sim a primeira ministra que aqui nunca teve voto. Disse que possui
 residência e consultório no Município, que não tem medo de ameaças e que foi eleito pelo povo, suas palavras na câmara são
 invioláveis, a função do Vereador é legislar e fiscalizar os atos do Executivo e se têm medo de críticas, que renunciem a seus
 mandatos. Sobre a comissão formada para visita à Prefeitura, pediu desculpas ao Vereador José Marcelo, pois houve um
 desencontro dos membros da Comissão, mas esteve na Prefeitura juntamente com o Vereador Luiz Rogério para perguntar ao
 Sr. Prefeito sobre alguns assuntos que passaram por esta casa. Perguntaram ao Sr. Prefeito sobre o nome e o montante que
 será pago pela Prefeitura aos auditores, sendo respondido pelo prefeito que não houve contrato e está em andamento. Sobre
 quem convidou essa empresa e que tipo de contato os auditores tinham com a pessoa que o convidou, foi respondido pelo Sr.
 Prefeito que é a Dra. Silvania. Questionado se houve processo licitatório e que a média em valor de uma auditoria para
 Prefeitura do porte de Ijaci é de no máximo de R$8.000,00 conforme publicação no jornal Tribuna de Lavras, foi respondido que
 não. Questionado sobre o prazo de término para a auditoria foi respondido pelo Sr. Prefeito que seria para apurar os quatro anos
 da administração da Dona Fia. Questionado se no processo seletivo houve licitação e qual o valor, foi respondido que o Prefeito
 estava viajando e quando a Fia fez concurso foi somente para um ano. Questionado de como vai ficar o carnaval, foi respondido
 pelo Sr. Prefeito que iria conversar com o Prefeito de Ingaí e de Luminárias para ver como seria feito o carnaval. Questionado
 sobre o quadro de funcionários para informar com exatidão quantas pessoas fazem parte deste quadro e principalmente se
 haverá orçamento suficiente para o pagamento da folha, foi respondido que não sabe. Questionado se sabia que a taxa do
 concurso estava sendo depositada na conta da empresa, foi respondido que estava tomando conhecimento naquele momento
 com os Vereadores. O pronunciante disse que tem que ter respeito por esta Casa, são Vereadores e o Sr. Prefeito tem de ter
 respeito por eles e as respostas não são coisas que podem ser desta maneira. Sobre o carnaval, já estão sabendo pelos
 bastidores que já está empenhado uma conta de R$110.000,00 e que dia 1º de março tem outra festa no valor de R$160.000,00
 e isto é uma falta de respeito. Disse que no dia 07 de janeiro foram feitos diversos pedidos para a Prefeitura que não foram
 atendidos, citando penalidades que podem acontecer de acordo com o Decreto-Lei 201/67 e a Lei Orgânica que também
 estabelece prazos para o Executivo responder as solicitações da Câmara e que não está sendo cumprido. Pediu à presidência
 para tomar providências quanto a este desrespeito, pois não sabe o nome de todos os assessores do Prefeito e que não tem
 nem como fazer ofício aos Secretários. Sobre o acidente ocorrido nesta semana no trevo da MG 335, disse que o local já está
 sendo chamado de trevo da morte e propôs marcar uma audiência com o Secretário de Estado Dílzon Melo, juntamente com a
 Camargo Correa para buscar uma forma de melhorar o traçado do local, como também verificar a possibilidade de fazer uma
 perimetral para desenvolver o Município de Ijaci. Voltando aos comentários do Sr. Eduardo, quanto ao domicílio eleitoral e
 residência, pode perguntar a qualquer juiz, pois ele dorme onde quiser e satisfação ele só dá para sua esposa. Quanto ao
 relatório da Comissão, disse que tem que ser bem analisado e que estas não são respostas que devam ser dadas pelo Sr.
 Prefeito aos Vereadores pois não deu informação nenhuma e ele como Vereador deve explicação para informar a população.
 Prosseguindo, o Vereador Luiz Rogério, mencionou os questionamentos feitos pela Comissão e o Sr. Prefeito respondeu da
 forma apresentada pelo Vereador Marco Aurélio onde não ficou muito claro, mas como ele estará na reunião do dia 16 de
 fevereiro, será uma boa oportunidade serem prestados os devidos esclarecimentos. Pediu desculpas ao Vereador Jose Marcelo
 pelo desencontro e o Vereador Joel estava viajando. A respeito do Assessor Jurídico, foi feito convite para a Dra. Isis que não
 aceitou, a Dra. Daniele não tem tempo disponível e foi contratada pela Prefeitura e solicitou que fosse colocado o currículo do
 Dr. Edmilson em discussão, pois a Câmara necessita de um advogado. Sobre as bolsas de estudo foi deixado no orçamento
 R$68.000,00, não sendo obrigatório gastar todo este valor e que depende do Executivo fazer uma reunião para resolver este
 assunto. Reforçou pedido do Vereador Marco Aurélio quanto ás Portarias de nomeações para saberem a quem direcionar os
 ofícios. Após, o Vereador José Márcio pediu que em relação a escolha do advogado da Câmara, fosse aguardada mais uma
 semana para colocar em votação para que outros advogados enviassem seus currículos, sendo pedido aparte do Vereador Luiz
 Rogério dizendo que somente será colocado em votação o currículo, sendo respondido pelo pronunciante que é para outros
 advogados enviarem seus currículos. Quanto às palavras do Vereador Joel dando conta que foi ele que conversou
 particularmente com o Sr. Prefeito sobre o reajuste das diárias, disse que foram enviados pedidos neste sentido por ele, a
 Vereadora Valéria, bem como o Vereador Marco Aurélio. Quanto ao pedido do vereador Marco Aurélio sobre o trevo, disse que
 não é possível esperar morrer gente da cidade para tomar as providências e que os órgãos competentes devem olhar essa
 situação. Pediu que o povo tenha paciência em alguns casos, pois a Prefeitura foi deixada com algumas dívidas e pediu aos
 Vereadores que também tenham compreensão em alguns casos. Sobre os trabalhos da Câmara, sempre estão sendo acatadas
 as reivindicações do povo e que está à disposição, disse que estão todos aqui para trabalhar juntos e agradeceu pela ajuda nos
 trabalhos da Câmara. Acerca dos exames, quando da visita do Sr. Prefeito na próxima semana, pediu que a Secretária de
 Saúde também compareça e que ele fale sobre as dificuldades encontradas, pois ele está sendo muito cobrado e poderá
 explicar melhor as coisas. Sobre o pedido para retirada do depósito de lixo na estrada do Ipiranga, disse que esteve no local e a
 situação encontrada é muito ruim e aquele lixo ali depositado não é do município de Ijaci, são pessoas do Município de Itumirim
 que têm casas na beira do lago. O Vereador Joel esclareceu ao Vereador Jose Márcio que não disse que o pedido da diária foi
 somente dele, que sugeriu os valores; quanto ao advogado da Câmara, disse que houve tempo para que os Vereadores
 indicassem nomes para apresentar currículos e a Câmara não pode esperar mais, tendo o Vereador José Marcio pedido que
 fosse atendida sua solicitação. O Vereador Marco Aurélio solicitou que seja adiada a votação e fosse feita em reunião separada
 e que gostaria de sabatinar os candidatos a assessor jurídico da Câmara. O Vereador Cypriano reforçou pedidos indicados pelos
 Srs. Vereadores, disse que a estrada do barreiro não está boas condições e pediu ao Sr. Prefeito a ao Secretário de Obras que
 dêm uma olhada nisso. Solicitou do Sr. Prefeito que seja colocada uma caixa d´água no Bairro Nossa Senhora da Conceição,
 pois está faltando água em alguns locais e algumas pessoas têm que esperar até a madrugada para tomar banho. Finalizou
 pedindo aos Vereadores que se unam sem discussões e problemas, não maltratando um ao outro. O Vereador Francisco pediu
 ao Sr. Prefeito que contrate cinco pedreiros, pois atualmente são apenas três que trabalham na Prefeitura; pediu também a



 instalação de rede de esgoto para seu primo que está construindo uma casa. A Vereadora Valéria, reforçou pedido para criação
 de vagas para crianças de 3 a 4 anos nas escolas municipais, afirmando que existem mães que recusaram empregos por não
 ter onde deixar seus filhos. Quanto ao que foi dito pelo vereador Luiz Rogério sobre doação de bolsas de estudo, disse que foi
 procurada por várias pessoas e pediu que seja analisada pela Secretaria de Educação a possibilidade destes auxílios, afirmando
 que houve nas Administrações passadas o fornecimento de meia-bolsa para cursos técnicos através de convênio e pediu que tal
 assunto seja tratado em regime de urgência, já que as aulas estão começando e que este pedido tem o seu apoio, pois conhece
 as dificuldades para estudar fora, inclusive há vários alunos de Ijaci estudando na UFLA, pessoas casadas que voltaram a
 estudar, por isso pediu apoio para estas pessoas também com fornecimento de passes para transporte. Em relação à visita do
 Sr. Prefeito na Câmara, estará pedindo esclarecimentos sobre o PSF, bem como a respeito dos exames, citando o pedido
 indicado pelo Vereador Francisco, que ela já havia pedido para a Secretária, sendo lhe foi informada que já estava em
 andamento e foi preciso o pedido de mais um Vereador, mas quando não tem resposta, fica constrangida diante da população.
 Finalizou desejando sucesso ao Secretário de obras por estar indo atrás de recursos e que vão mesmo e consigam, pois o povo
 está cobrando e como Vereadores, estão aqui para fiscalizar e cobrar. Em seguida o Vereador José Marcelo mencionou pedido
 do vereador José Márcio sobre a ponte do Capivari e sugeriu que este reparo deva ser feito em conjunto com a Prefeitura de
 Itumirim, citando que a área na beira do lago foi transformada em área urbana e assim eles terão mais recursos. Pediu que fosse
 novamente comunicado ao Prefeito quanto aos casos de nepotismo na Prefeitura, há parentes de Vereadores e Secretários
 trabalhando e isto deve ser olhado para não sofrer as conseqüências, citando casos de nepotismo cruzado em empresas
 terceirizadas, sendo somente uma questão de alerta de sua parte. Disse que na Câmara está havendo uma certa falta de
 consideração com a opinião de um vereador para com outro, relatou desavença entre Vereador ocorrida numa das legislaturas
 passadas onde foi preciso até chamar a polícia para o recinto da Câmara, citando que os Vereadores tiveram seus mandatos
 suspensos e ele como Presidente da época, fez cumprir o regimento. Pediu que seja respeitada a opinião dos colegas levando
 em consideração o Regimento Interno, citando palavras do Vereador Marco Aurélio, onde as palavras dos Vereadores são
 invioláveis e sendo contra alguma opinião, o Vereador deve ser mais moderado, conforme disse o Vereador Cypriano, pois não
 quer que nenhum saia daqui inimigo do outro. Disse que tem Vereador querendo fazer média, procurando buscar votos da
 população e conversando com uma pessoa, esta disse que se o Prefeito atender todos os pedidos dos Vereadores, a Prefeitura
 vai trabalhar somente na saúde e educação, pois não vai precisar fazer mais nada. Disse que é preciso pedir, mas também
 precisa ter paciência, ponderar opiniões, citando que fez quatro pedidos ao Sr. Prefeito e já foram atendidos três destes. Sobre a
 documentação da obra da Serra, o prefeito lhe pediu um tempo para estar encaminhando, pois a auditora está fazendo
 levantamento, reiterando que o Vereador tem que ter esta complacência e ser mais moderado quando for contrariar a opinião de
 algum colega. Afirmou que isto é um conselho para não acontecer com os Vereadores, o que aconteceu quando ele foi
 Presidente desta Casa. Quanto à contratação do advogado, disse que é a favor de deixar a votação para a próxima reunião,
 afirmando que o Dr. Edmilson o ajudou a fazer o Regimento Interno e não cobrou nada pelo serviço, tendo que discutir e
 conversar sobre isso que é uma questão interna da Câmara e assim deve ser discutido internamente, até com a argüição se
 houver necessidade. Sobre a Dra. Daniele que foi contratada pela Prefeitura, disse ser suspeito de falar sobre ela, pois foi sua
 professora na faculdade e que irá se abster da votação, vai participar da arguição, mas se absterá da votação. O Vereador Joel
 disse que não se trata de ser o Dr. Edmilson e tem visto muitas pessoas deixar Ijaci em segundo plano, disse que o único que
 fez questão de trazer o currículo foi o Dr. Edmilson. O Vereador Jose Márcio reforçou palavras do Vereador Jose Marcelo,
 afirmando que conhece os problemas da cidade e também reconhece as palavras do Vereador Joel dizendo que todos estão
 aqui para ajudar e disse que tem que dar seqüências nas coisas que deram certo nas Administrações passadas. O Vereador
 Luiz Rogério disse que faz questão de que seja colocado em votação o currículo para o cargo de assessor jurídico na reunião,
 pois está carente de assessoria jurídica citando caso especifico do edital do PSF e que os Vereadores votem a favor ou contra.
 O Sr. Presidente disse que desde que assumiu a Presidência da Câmara, considera-se como servidor do povo e que tem notado
 algumas alfinetadas entre Vereadores e que isto não é bom para a imagem da Câmara. Incontinenti, passou-se para a segunda
 parte com a votação das indicações escritas e verbais, sendo todas aprovadas pela unanimidade do Plenário em discussão
 única. Em seguida os projetos de lei n.º 03, 04 e 05 de 2009 foram enviados as comissões para parecer no prazo regimental. A
 respeito da contratação do advogado, o Sr. Presidente solicitou por ordem da chamada que cada vereador se manifestasse para
 decidir se a votação seria naquela reunião ou na próxima, sendo consultado o Vereador Francisco e a Vereadora Valéria que
 opinaram pela votação naquela reunião, tendo o Vereador José Marcio dito que iria pedir vistas, havendo impasse, tendo
 Vereador José Marcelo pedido a suspensão dos trabalhos para decidirem internamente sobre essa questão, sendo atendido e
 determinado um intervalo de cinco minutos. No reinício registrou-se o acordo para que a votação para escolha do Assessor
 Jurídico da Câmara seria feita na reunião seguinte. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final dos
 Srs.Vereadores constatando-se a presença de todos que foram convocados para a reunião ordinária seguinte no dia 16 de
 fevereiro a partir das 19h, nos termos do inciso V do art. 84 do Regimento Interno, em decorrência do fim da vigência do horário
 brasileiro de verão, para deliberação acerca dos projetos em trâmite e demais assuntos e ou projetos que adentrarem na pauta.
 Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. 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 EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 13
 (treze) dias do mês de fevereiro de 2009 às 14h45 (quatorze horas e quarenta e cinco minutos) no salão de reuniões da sede
 regimental da Câmara, reuniram-se os Srs. Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-
Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário, Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, José Marcelo de Andrade
 Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os



 servidores da Câmara. Após a oração inicial, o Sr. Presidente determinou ao Vereador Secretário que procedesse a chamada
 nominal, tendo este comunicado a presença de todos Vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus foi
 declarada a abertura dos trabalhos. Sobre a leitura da ata da 6ª reunião foi comunicado que seria lida na próxima reunião
 ordinária. Dando seqüência, o Sr. Presidente mencionou essa reunião extraordinária foi convocada para deliberação acerca da
 escolha do Assessor Jurídico a ser nomeado nesta Câmara Municipal. Foi então determinado ao servidor que procedesse a
 leitura dos currículos pela ordem em que foram enviados a Câmara, sendo primeiramente lido o currículo do Dr. Edmilson Fraiz
 Silva, em seguida o currículo do Dr. Roberto Vítor Pires e finalizando o currículo do Dr Romeu Sccomegna. A Leitura de
 correspondências constou de notificação do Ministério Público referente aos autos do Inquérito Civil n.º0382.09.0000037 que
 apura irregularidades na concessão de exploração de serviço público de táxi no município. Após o Sr. Presidente questionou se
 algum vereador tinha outros currículos a serem apresentados, sendo-lhe informado que não. Franqueada a palavra o Vereador
 José Marcelo disse que não iria participar da votação, que conhece todos os advogados que foram indicados, e solicitou que o
 advogado que vir a ser nomeado não utilize os equipamentos da Câmara para serviços particulares e que faça com urgência
 uma revisão no Regimento Interno e na Lei Orgânica do município. O Vereador Marco Aurélio perguntou sobre as condições de
 contrato, sendo-lhe respondido que o advogado irá assumir um cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração. O
 Vereador Luiz Rogério disse estar chateado com alguns secretário municipais que estão se envolvendo em decisão que cabe a
 Câmara, inclusive em conversa com o Sr. prefeito, este lhe disse que estaria tomando providência quanto a isso, pois quer
 harmonia entre a Câmara e a Prefeitura. O Vereador José Márcio disse que conhece os advogados Dr. Edmilson e Dr. Roberto
 Pires, pois já prestaram serviços no município, o Dr. Romeu ficou conhecendo pelo currículo enviado a Câmara. Disse que o Dr.
 Edmilson fez um excelente trabalho na Câmara, mas esses últimos quatro anos na prefeitura ficou muito desgastado e tem muito
 a questionar sobre seu trabalho, inclusive em 70% dos funcionários efetivos da prefeitura não renderam nada a nível de direitos
 do funcionalismo, e que a população está descontente por ele concorrer a esta vaga na Câmara, não tem nada contra a pessoa
 dele, mas deixou a desejar quanto ao funcionalismo e a população e que não está fazendo julgamento e no decorrer do tempo
 poderá olhar se realmente aconteceu. Sobre o Dr. Roberto Pires prestou bom serviço para o Sindicato dos Servidores Públicos e
 seu voto será para ele. O Vereador Joel disse que em relação às palavras do Vereador José Márcio, que o funcionário faz o que
 o Prefeito manda e está sujeito a ordens, como foi dito pelo Vereador o Dr. Edmilson fez aqui na Câmara um bom serviço, com
 certeza irá fazer o que for determinado pelo presidente e demais vereadores. A Vereadora Valéria mencionou a possibilidade do
 advogado indicado prestar serviços a população, e que independente de quem for nomeado terá de fazer as coisas conforme o
 que determina a lei e caso não faça um bom trabalho exonera e arruma outro advogado. O Vereador Cypriano disse que os
 advogados indicados são todos amigos, que o voto é livre, independente de quem for indicado será bem aceito. O Sr. Presidente
 disse que todos os currículos são bons, advogados de grande competência, e quanto ao que a Vereadora Valéria disse sobre a
 prestação de serviços a população, a prioridade será dada aos serviços da Câmara. O Vereador Marco Aurélio disse que a
 prefeitura estará montando um núcleo de assessoria Jurídica. Não havendo mais pronunciamentos, o Sr. Presidente perguntou
 aos vereadores por ordem de assinatura na chamada como seria a votação se aberta ou fechada, sendo aprovada por 7 votos
 favoráveis a votação fechada e 1 um voto contrário, vencido o Vereador José Márcio. Desta forma, foram adotados os
 procedimentos para votação em escrutínio secreto nos termos do art. 195 do Regimento Interno. Inicialmente foram escolhidos
 os Vereadores José Marcelo, José Márcio e Francisco para atuarem como escrutinadores. Feita a votação, obteve o seguinte
 resultado: Dr. Edmilson 04(quatro) votos, Dr. Roberto Pires 03(três) votos e Dr. Romeu 01(um) voto. Durante a votação, o
 Vereador José Márcio manifestou seu voto favorável ao Dr. Roberto Pires. O Vereador Luiz Rogério disse que de acordo com a
 Resolução n.º 472 de 23 de fevereiro de 2007, seria necessário para a aprovação a maioria absoluta dos membros da Câmara,
 por isso solicitou ao Sr. Presidente que se processe novamente a votação. O Sr. Presidente determinou que se fizesse a
 confecção das cédulas, havendo feita outra votação, obteve o seguinte resultado: Dr. Edmilson 03(três) votos, Dr. Roberto Pires
 04(quatro) votos e Dr. Romeu 01(um) voto, durante a votação o Vereador José Márcio manifestou seu voto favorável ao Dr.
 Roberto Pires. Como o resultado não alcançou a maioria absoluta dos membros da Câmara, foi procedida outra votação obtendo
 o seguinte resultado: Dr. Edmilson 03(três) votos, Dr. Roberto Pires 04 (quatro) votos e Dr. Romeu 01(um) voto. Diante desses
 resultados, não tendo nenhum dos candidatos atingido a maioria absoluta dos votos (05 votos), ficou decidido pelo plenário que
 a indicação para o cargo de Assessor Jurídico da Câmara seria feita pela Mesa Diretora. Passando-se para a Terceira Parte,
 fez-se a chamada final dos Srs.Vereadores, sendo convocados para a reunião ordinária seguinte no dia 16 de fevereiro a partir
 das 19h, em decorrência do final da vigência do horário brasileiro de verão e em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do art.
 83 do Regimento Interno, para deliberação acerca dos projetos em trâmite e demais assuntos e ou projetos que adentrarem na
 pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para
 constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 17
 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2009 às 14h (catorze horas) no salão de reuniões da sede regimental da Câmara,
 reuniram-se os Srs. Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio
 Caetano - Secretário, Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes,
 Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários
 assistentes. Após a oração inicial, o Sr. Presidente determinou ao Vereador Secretário que procedesse a chamada nominal,
 tendo este comunicado a presença de todos Vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, foi declarada a
 abertura dos trabalhos observando-se um minuto de silêncio como homenagem póstuma ao Sr. José Marcelino Pereira, irmão
 do Padre Marcos e também ao Sr. Nelson Rossi, pai do servidor desta câmara Nelson Geraldo Rossi. Prosseguindo fez-se a
 leitura da ata da 6ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada por todos Vereadores e em seguida a leitura da ata da 1ª



 reunião extraordinária que foi aprovada e assinada por todos Vereadores. A leitura de correspondências constou da mensagem
 n.º 09/2009 do Executivo Municipal em resposta a indicações feitas pelos vereadores através do ofício n.º 29/2009; mensagem
 n.º 06/2009 do Executivo Municipal informando a composição do Conselho Municipal de Saúde; Ofício n.º 04/09 da Secretaria
 Municipal de Meio Ambiente em resposta a pedido feito pelo Vereador Francisco Bernardo de Mesquita; Ofício da Sra. Maísa
 Aparecida de Aguiar Mendonça acerca de eleição para diretora das escolas municipais; Ofício Circular n.º 030/09/3ªPJDPP
 recomendando a fiel observância do disposto na Súmula Vinculante n.º 13 do STF; Ofício n.º 035/09/3ªPJDPP que informa sobre
 a responsabilidade dos advogados quando da assinatura de termo aditivo em licitações. Indicação do Vereador Joel Vitor da
 Silva solicitando que seja encaminhado expediente para a Secretária Municipal de Saúde solicitando informações sobre o motivo
 pelo qual os médicos do Posto de Saúde não estão emitindo receitas. Este fato tem causado várias reclamações, pois está
 sobrecarregando os médicos do PSF, onde há noticias que somente existem vagas para o mês de março e atenta ainda que a
 emergência só poderá ser caracterizada após atendimento médico, não sendo correta a determinação que o médico só atenderá
 em caso de emergência. Indicações do Vereador José Marcio Gomes solicitando a pedido dos motoristas da educação que
 quando fizerem uniforme para os servidores pertencentes ao quadro da educação sejam também incluídos os motoristas; solicita
 que seja colocado 01 servidor no pátio do transporte para lavar os veículos quando os motoristas chegarem da linha escolar ou
 de viagens. Disse que os motoristas estão fazendo tal serviço mas que estão se sujando, o que fica ruim já que após lavar os
 veículos eles próprios irão realizar o transporte; a pedido do Sr. Antonio Donizete Gomes, morador da Rua Luiz Vieira do Bairro
 São Mateus, solicita a instalação de 04 postes visando a ligação de energia elétrica em sua residência. Indicações do Vereador
 José Marcelo de Andrade Botelho solicitando o envio de expediente ao 8º Batalhão de Polícia Militar com sede em Lavras-MG,
 desejando felicitações ao Tenente-Coronel Luiz Rogério de Assis que no último dia 11 assumiu o Comando daquela agremiação;
 seja novamente solicitada a Prefeitura Municipal que através da Secretaria competente tome providências urgentes quanto ao
 depósito de coleta de lixo localizado na estrada do Ipiranga, tal providência não pode mais ser protelada. Em relação aos
 projetos fez-se a leitura do projeto de lei 06/09 que “cria a coordenadoria municipal de defesa civil (COMDEC) do Município de
 Ijaci e dá outras providencias”, projeto de lei n.º 07/09 que “Altera a Lei Complementar 754/2002” e projeto de Lei 08/09 que
 “Altera redação dos artigos 6º, 7º, 9º e 10º da lei municipal n.º 894 de 28 de dezembro de 2006 e dá outras providencias”; em
 pauta para 1ª discussão e votação estão o projeto de lei n.º 03/2009 que “Concede recomposição de vencimentos aos servidores
 da Câmara Municipal de Ijaci”, projeto de lei n.º 04/2009 que “Altera a Lei 779 de 17 de maio de 2004” e o projeto de lei n.º
 05/2009 que “Altera a lei 940 de 24 de março de 2008”. Franqueada a palavra o Vereador Marco Aurélio Fraga parabenizou a
 Câmara, demonstrando que está trabalhando, fez menção a reunião extraordinária realizada na sexta-feira para escolha do
 Assessor Jurídico e hoje está reunida para trabalhar em prol do povo e o executivo fazendo o mesmo sem dúvida a cidade vai
 ser bem melhor. Cumprimentou e desejou boas vindas ao Dr. Roberto Vítor Pires, ressaltando seu belo currículo, com certeza
 veio somar, a cidade está em ascensão e precisará muito da parte jurídica na aprovação de projetos de interesse do povo.
 Comunicou sua satisfação pela nomeação do Sr. Ailton Pereira novo delegado de policia civil de Ijaci, e que ele fosse convidado
 para participar da próxima reunião da Câmara, finalizou agradecendo apoios recebidos pelos trabalhos em prol do povo e do
 Município. O Vereador Joel Vitor da Silva falou sobre a emenda que está propondo ao projeto de lei 05/2009 que foi feita para
 adequar valores, mencionou a presença do conselho tutelar e falou da necessidade de apoio ao Conselho Tutelar do Município
 que exerce uma tarefa árdua de trabalhar com criança e há uma necessidade desta Câmara dar uma atenção ao conselho
 tutelar, agradeceu ao secretário municipal Sr. Silvio pela presença e ressaltou a importância da presença do povo na Câmara e
 assim contribuem com os trabalhos dos vereadores através de suas reivindicações fazendo cumprir a lei em direitos e
 obrigações dos cidadãos. O Vereador Luiz Rogério Vilas Boas reforçou pedido do vereador Joel sobre o que vem acontecendo
 no posto de saúde é muito válido e precisam de uma resposta mais rápida, disse que muitos utilizam medicamentos controlado e
 existe uma ordem no posto para não fornecimento de receita médica, não sabe se esta ordem é da secretária ou do médico Dr.
 Márcio, se é por nova lei não poder dar receita ou porque não tem remédio, as vezes não tem remédio estão dando desculpas
 de ser receita, se não tem remédio é diferente, deve falar para a população ficar sabendo. Pediu regime de urgência nos projetos
 de leis 03, 04 e 05/09, que concede reajuste nos salários dos funcionários da câmara e da prefeitura. A respeito das bolsas de
 estudo, foi procurado pelos alunos e estão aqui na reunião e não podem sair sem uma resposta dos vereadores, disse que os
 vereadores não tem o poder de fazer com que o prefeito faça isso, mas se o Prefeito quiser fazer pode, pois existe dotação
 orçamentária para esta ajuda cursos superiores é de R$68.000,00 e cursos técnicos o valor de R$ 34.000,00, sobre os critérios
 de concessão se é a Assistência Social ou quem que irá fazer, não colocar somente por renda per capta, mas olhar também os
 gastos que a pessoa tem, para não se fazer injustiça com isso e não há necessidade da Câmara estar chamando prefeito para
 resolver isso, pois ele tem o orçamento, disse que é preciso ser feita uma comissão entre os alunos de para reunirem com o
 prefeito e assim ele tem a certeza que irão chegar a um acordo. Foi dito pelo assistente Juninho que sempre que procura a
 prefeitura um servidor empurra para outro e não dá nenhuma posição e eles saem de lá sem saber o que vai acontecer
 realmente. O pronunciante disse que está a disposição para acompanha-los junto ao prefeito, que na administração passada era
 fornecido esse auxilio ao estudantes, sabe que no inicio dessa administração está um pouco tumultuado, mas eles podem ajudar
 muito, se o executivo quiser que eles participem, pois tem tudo já aprovado, não dependem dos vereadores. Quanto ao
 fornecimento de ajuda solicitado pela Sra. Nana, disse que estará consultando o assessor jurídico e ele fará um estudo
 aprofundado sobre esse assunto, mas se tiver algo a nível federal e o prefeito quiser fazer a nível municipal, eles estão aqui para
 aprovar. O Vereador Joel manifestou sobre sua emenda ressaltando a retirada do referido projeto da tabela que concede
 aumento de gratificações, e para votar essa gratificação precisar haver uma lei especifica para este aumento. A Vereadora
 Valéria deu boas vindas ao Dr. Roberto Vitor Pires, reforçou palavras do vereador Luiz Rogério acerca da concessão de bolsas,
 pediu que quando de sua ida ao prefeito que seja-lhe informado para ir junto, e se essa avaliação for feita pela Assistência
 Social, poderá criar um constrangimento e que é difícil para os pais arcar com estes custos, e estará sugerindo para ele que
 possa conceder percentual do valor dos cursos para todos e assim recebam ajuda por igual. Disse que há em torno de 10
 senhoras idosas que fazem hidroginástica na cidade de Lavras a pedido médico e não por estética, é realmente por problemas
 de doença e que na administração passada recebiam o vale transporte de ida e tinha o ônibus da saúde para voltarem e que até



 o momento não foi solucionado esse problema e elas lhe pediram para estar olhando sobre isso, solicitou do sr. presidente que
 enviasse ofício ao sr. prefeito para estar dando atenção a este caso, e as crianças que precisam desse atendimento já
 conseguiu o que falta é auxilio para elas e reafirmou que esse tratamento é a pedido médico e feito três vezes por semana,
 finalizou se colocando a disposição de todos. O Vereador Marco Aurélio sugeriu nomeação de comissão para estarem indo ao
 prefeito quanto a questão de fornecimento de bolsas de estudo. O Vereador José Marcio Gomes reforçou pedido da Vereadora
 Valeria para fornecimento de vale transporte para as idosas que fazem tratamento em Lavras e elas tinham esse auxilio na
 administração passada e o objetivo desta casa em tudo o que foi bom, deve continuar. Reforçou pedido quanto ao fornecimento
 de bolsas de estudo, disse que haja justiça no atendimento a todos que vão na Prefeitura que sejam bem tratados e explicar
 melhor pois o tempo está passando e que atendam a todos que foram lá pedir. Disse que na votação para escolha do assessor
 jurídico da Câmara seu voto foi favorável ao Dr. Roberto Pires, pois conforme disse na reunião passada o Dr. Edmilson quando
 prestou serviço na Câmara fez excelente trabalho, boa pessoa, só que nestes 4 anos passados ficou muito desgastado, e como
 representante do povo, com falei que 70% dos funcionários públicos e muitos cidadãos de Ijaci, lhe disse que o Dr. Roberto Pires
 neste momento é o melhor indicado para estar trabalhando na Câmara e ajudando a cuidar do bem estar da cidade, reafirmou
 que o Dr. Edmilson é uma boa pessoa, bom advogado mas vem desgastado dessa administração passada e com já foi
 constatado dívidas relatadas em ata e outra dívidas e isso não é bom para o serviço dele, é preciso tranqüilidade para trabalhar
 e por esse motivo apoiou o Dr. Roberto e pediu a Deus que ilumine os trabalhos dele e de todos os Vereadores nesta Casa,
 reforçou pedido do Vereador Joel para maior atenção ao Conselho Tutelar, pois ele o demais vereadores estão trabalhando em
 prol de uma Ijaci melhor. OVereador Jose Marcelo desejou boas vindas ao Dr. Roberto Pires e disse que é conhecedor de seus
 trabalho e a Câmara e comunidade de Ijaci estão bem servidos. Na reunião passada foi questionado sobre o atendimento
 médico no bairro Nova Pedra Negra e foi lhe informado pela Sra. Assueli, presidente da associação dos moradores do bairro que
 o médico esta indo no local de 15 em 15 dias, quando ele não pode ir avisa com antecedência, mas o dia de trabalho é reposto e
 deve ter havido um contratempo na informação e quando ela tomou conhecimento sobre isso não quer criar um constrangimento
 entre o pessoal do bairro e a atual administração, pois o médico está indo atender o pessoal. Quanto as bolsas de estudo disse
 pode participar de uma reunião ocorrida entre a chefe de gabinete e alguns estudantes e a Prefeitura está tomando providências
 e que a ultima informação que tem é que a prefeitura já conseguiu um desconto de 40% nas mensalidade de uma escola técnica
 e estão vendo se conseguem chegar a um desconto de 50%. Sobre as dotações orçamentárias nos valores de R$68.000,00 e
 R$34.000,00 é preciso agradecer ao ex vereador Sebastião dos Santos Neto que foi autor da emenda alterando esses valores e
 acredita que em breve a prefeitura estará dando boas noticias a estes estudantes, pediu que tenham um pouco de paciência a
 administração está ainda um pouco tumultuada e tem certeza que esse problema será resolvido e nas administrações anteriores
 a prefeitura sempre auxiliou os alunos que estudam fora. A respeito do conselho tutelar reforçou as palavras do vereador Joel e
 ressaltou a importância dos trabalhos realizados pela amizade que tem com as pessoas que trabalham lá e sempre acompanhou
 os trabalhos e ajudou na medida do possível, como o vereador Joel disse que o trabalho que eles realizam é árduo, não só a
 administração e vereadores, mas toda a população deveria ter um carinho especial por eles pelo trabalho que fazem em prol da
 família e da valorização da pessoa, é dignificante e merece o aplauso de todos. Esclareceu que seu pedido de licença é por
 motivo particular, os horários das reuniões estarem coincidindo com os horários de seu curso de direito, e para que não
 prejudicar os trabalhos do colegas pediu essa licença inicialmente de 45 dias, espera que os vereadores entendam sua posição
 e com muito pesar solicitou essa licença pois tem compromisso com a comunidade e com aqueles que o elegeram, conversou
 com o prefeito sobre o pedido de licença, mas para que não prejudique seu trabalho e dos vereadores,m finalizou pedindo ao sr.
 presidente que entenda e aceite o seu pedido. A Vereadora Valéria solicitou envio de expediente as autoridades competentes
 pedindo que seja disponibilizado um comissário de menores durante os festejos de carnaval para auxiliar nos trabalhos do
 conselho tutelar. O Vereador Cypriano deu boas vindas ao Dr. Roberto Pires, reforçou pedidos dos vereadores acerca do
 fornecimento de bolsas de estudo e pedido sobre o médico e receitas, disse que tem notícia de que foi realizada licitação para
 aquisição de medicamentos. Pediu envio de ofício ao Sr. Prefeito para tomar providencias quanto a poças de água existentes no
 bairro nova pedra negra, disse que tal pedido deveria ser feito ao secretário de obras mas tem visto o mesmo mais parado no
 pátio da prefeitura, como vereador é fiscal e as vezes olha as ruas e estradas rurais e as pessoas dependem de boas estradas
 que seja olhado com carinho Reforçou pedido acerca do apoio ao conselho tutelar e manifestou apoio ao servidor Nelson por
 ocasião do falecimento de seu pai. Após o sr. presidente perguntou se o Dr. Roberto Pires tinha alguma manifestação a fazer
 tendo o mesmo agradecido pela confiança e palavras elogiosas a seu respeito e se sente honrado pelo convite para trabalhar
 nesta Casa. Disse que tem 30 anos de experiência em direito administrativo e basicamente 25 anos direcionado ao legislativo,
 espera com toda essa gama de conhecimento e também adquirir conhecimentos com os vereadores, disse que fará o possível
 para auxiliar os vereadores que são os verdadeiros representantes do povo de Ijaci neste trabalho, disse que ficou satisfeito pela
 preocupação dos vereadores em trabalhar em prol da população haja vista as emendas apresentadas aos projetos de lei, disse
 que a preocupação do vereador tem é aperfeiçoar a legislação de acordo com a constituição federal, e está contente em ver que
 os vereadores querem acertar e projetar a cidade de Ijaci, e que ficou também contente pela presença da população na Câmara,
 o que não é muito comum como pode ver em várias câmaras que trabalhou, finalizou agradecendo a todos pelas recepção e
 será um parceiro do legislativo no desempenho institucional dos vereadores para com o município e estará aqui junto com os
 senhores. O Sr. Presidente deu boas vindas ao Dr. Roberto Pires e com certeza ele irá contribuir muito para a Câmara e os
 vereadores estarão aprendendo muito com ele. Não havendo mais pronunciamentos, o Sr. Presidente determinou intervalo de
 10 minutos. No reinício foi informado que a comissão acerca das bolsas de estudo ficou formada pelos vereadores José Marcelo,
 Joel e Valéria. Após fez a leitura de um manifesto subscrito pela Sra. Fátima da Conceição acerca do descontentamento pelo
 adiamento das provas do processo seletivo. O Vereador Joel Vitor da Silva disse que o processe seletivo foi feito de maneira
 errônea, e que o pessoal que está hoje no psf tem estabilidade até 2010, e que assessoria jurídica da prefeitura fez esse
 processo seletivo sem o aval do prefeito que estava viajando e ele juntamente com o Vereador Luiz Rogério entenderam como
 estava errado esse processo, na verdade estavam vagos 5 cargos, 3 agentes de saúde e 2 técnicos, o restante não poderiam
 ser chamado, e foi mandado duas pessoas embora do psf e por força da lei tiveram que chamar de volta, por enquanto o



 processo está prorrogado ele não foi anulado, se eles entenderem que não vai haver processo, a prefeitura vai entrar em contato
 com a empresa vai ressarcir aqueles que pagaram, mas o processo vai ser feito só que não tem prazo determinado e essas
 informações eles obtiveram em reunião com os advogados da reis auditores, e será feito esse ano somente para as vagas
 necessárias 3 agentes de saúde e 2 técnicos, e eles estavam falando até em reservas, mas disse que de acordo com a lei isso
 não pode. O vereador José Márcio disse que não esta a par do assunto referente aos concursos e que é a favor do término da
 reeleição para prefeito, e que esses concursos temporários devem ser feitos sempre na gestão que o prefeito está trabalhando e
 que a administração passada tinha tempo para tentar se reeleger acredita que esses concursos forma feitos pensando nisto que
 tinham mais 4 anos para trabalhar, e acha que daqui para frente quando for tem processo os vereadores deveriam ficar atentos
 para não deixar passar para outros mandatos e deveria ficar dentro do período que o prefeito está trabalhando e já tem
 problemas demais no município para resolver, e um prefeito cria um problema para outra gestão ficar resolvendo, e os
 vereadores devem prestar mais atenção se vai ficar dentro desses 4 anos que o prefeito tem para trabalhar e não podem deixar
 isso passar para 2013 e 2014, pois o prefeito que chegar em 2012 vai ter problema igual o prefeito está tendo agora com esse
 psf e acha que deve seguir o programa federal do psf, a cada 4 anos de mandato, pois quem pagou para fazer a prova voltou
 frustrado para casa, isso ficou muito ruim para o executivo e legislativo pois atinge todo mundo, pediu aos vereadores que
 fiquem atento a isso, pois alguns vereadores da legislatura passada deixaram a desejar sobre isso. O vereador Joel disse que
 não há prazo determinado para os contratos, que este período de contratação é enquanto permanecer o Programa do Governo
 Federal. Após passou-se a votação das indicações escritas e verbais, sendo todas aprovadas pela unanimidade dos Vereadores
 presentes. Em seguida foi colocada em votação o pedido de urgência pedido pelo Vereador Luiz Rogério Vilas Boas aos projetos
 de lei n.º 03, 04 e 05/2009, sendo aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida passou-se a votação do
 projeto de lei n.º 03/2009 que “Concede recomposição de vencimentos aos servidores da Câmara Municipal de Ijaci”, sendo
 aprovado pela unanimidade dos Vereadores Presentes, sendo aprovado pela unanimidade do plenário em 1ª, 2ª e 3ª discussão
 e votação. Projeto de lei n.º 04/2009 que “Altera a lei 779 de 17 de maio de 2004 ”, sendo aprovado pela unanimidade dos
 Vereadores Presentes, sendo aprovado pela unanimidade do plenário em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação. Projeto de lei n.º
 05/2009 que “Concede recomposição de vencimentos no plano de cargos e salários do Poder Executivo Municipal e dá outras
 providencias ”, sendo aprovado pela unanimidade dos Vereadores Presentes, sendo aprovado pela unanimidade do plenário em
 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação, determinado seus envios ao executivo para fins de sanção. Passando-se para a Terceira Parte,
 fez-se a chamada final dos Srs.Vereadores, sendo convocados para a reunião ordinária seguinte no dia 02 de março a partir das
 19h30 para deliberação acerca dos projetos em trâmite e demais assuntos e ou projetos que adentrarem na pauta. Nada mais a
 tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a
 presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 02 (dois) dias
 do mês de março de 2009 às 19h (dezenove horas) no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs.
 Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário,
 Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes. Após a
 oração inicial foi observado um minuto de silêncio como homenagem póstuma ao Sr. José Inácio. Em seguida foi solicitado ao
 Sr. Heitor Inês de Oliveira, primeiro suplente do PDT, que apresentasse à Mesa Diretora o seu Diploma e Declaração de Bens
 para tomar posse em razão do pedido de licença solicitado pelo Vereador José Marcelo pelo prazo de 45 dias. Prosseguindo o
 Sr. Presidente solicitou ao Sr. Heitor Inês de Oliveira que prestasse o juramento, sendo o mesmo confirmado e declarado
 empossado. O Sr. Presidente então convidou-o a ocupar sua cadeira e assinar o livro de presença. Em seguida foi determinado
 ao Vereador Secretário que procedesse a chamada nominal, tendo este comunicado a presença de todos Vereadores. Havendo
 número regimental, sob a proteção de Deus, foi declarada a abertura dos trabalhos com a leitura da ata da 7ª reunião ordinária
 que foi aprovada e assinada pelos Vereadores. A leitura de correspondências constou de mensagem n.º 11/2009 da Prefeitura
 encaminhando indicação do Sr. Antonio Marcos da Silva para ocupar o cargo de controlador Interno; expediente do Fundo
 Nacional de Saúde informando sobre a liberação de recursos financeiros; expediente subscrito pelo Juiz de Direito Dr. Gilberto
 Benedito solicitando o fornecimento de estagiários de direito ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Indicações do Vereador
 José Marcio Gomes solicitando o comparecimento a esta Câmara do controlador interno, membros da comissão de licitação e
 chefe de compras bem como a Secretaria Municipal de Saúde para darem explicações sobre a lentidão nos processos de
 compras para os setores de Saúde e Educação do Município; Solicita a pedido da Sra. Dete do Toninho a instalação de um
 poste no final da Rua José Marçal, pois o local está muito escuro e se torna perigoso principalmente em épocas de festas; Pede
 providencias quanto ao transporte de alunos da cidade de Lavras e Ribeirão Vermelho para Nepomuceno, informando que já
 conversou com o motorista e o chefe do departamento de transporte e o mesmo não tomou nenhuma providencia; Solicita a
 disponibilização de um carro para os serviços do conselho tutelar, uma vez que o veiculo pertencente àquele conselho encontra-
se no conserto; A pedido da vigilância epidemiológica solicita que seja revista a mudança do local de funcionamento deste, já que
 o imóvel para o qual está sendo relocada não consta com instalações necessárias tais como banheiro e local para estocagem
 dos produtos químicos utilizados. Solicita ainda a colocação de mais um servidor para auxiliar nos serviços devido à
 necessidade de campanha contra a dengue, salientando que já conversou com a chefe do departamento de zoonoses e até hoje
 não teve resposta. Indicação do Vereador Francisco solicitando a aquisição de trator e implementos agrícolas visando
 atendimento aos agricultores em regime de economia familiar do Município de Ijaci. Indicações da Vereadora Valéria solicitando
 a pedido do Sr. Sergio, morador da Rua Joaquim Antonio Ribeiro, a instalação de um redutor de velocidade no local, visando
 inibir o abuso de velocidade de alguns veículos; Solicita a pedido dos moradores da Rua Projetada, localizada na Vila Industrial,



 realização de obras de infra-estrutura no local (rede de esgoto, água e asfalto) bem como a instalação de postes. Indicação do
 Vereador Joel solicitando que seja determinado ao Chefe do Departamento de Transporte que o veículo que presta serviços
 para a APAE não fique exclusivamente disponível para tal entidade, vez que se trata de um veículo específico da Secretaria de
 Saúde e como está sendo procedido, configura-se como desvio de finalidade. Assim, tal veículo deve transportar os assistidos
 pela APAE e retornar para o Departamento de Transportes para ser utilizado, caso seja necessário. Solicita ainda que seja
 evitada a cessão constante de veículos para a Diretoria da APAE para fins de viagens, vez que o Município já repassa uma
 verba mensal de R$12.000,00 para a referida entidade. Em relação aos projetos de leis n.º 06, 07 e 08/2009, os mesmos
 encontram-se aguardando os pareceres das comissões permanentes. Dando seqüência, o Sr. Presidente franqueou o uso da
 palavra ao visitante Lionel Luiz da Paixão que agradeceu a oportunidade, desejando uma boa administração, disse que o
 objetivo que o leva a vir nesta Casa é reivindicar seus direitos como cidadão pois tem sido perseguido por alguns servidores
 ligados a administração, e que um secretário pediu que ele fosse até a prefeitura para falar sobre o carnaval e tem 20 anos que
 coloca barracas na praça e nunca foi lhe cobrado, este servidor lhe disse que não seria cobrado do pessoal de Ijaci taxa para a
 colocação de barracas no carnaval, sendo que depois de algum tempo foi chamado na Prefeitura dizendo que seria cobrado do
 mesmo uma taxa, disse que não se importava de pagar, pois se a pessoa quer trabalhar tem de ser cobrado, mas não se sente
 um cidadão de Ijaci, pois somente foi cobrado dele e do Gustavo, filho do Luizinho, sendo que não foi cobrado dos outros
 barraqueiros e estava com uma lista com mais de cinco barraqueiros que não pagaram a taxa. Disse que daqui pra frente vai
 estar atento a tudo e que somente tem o objetivo de exercer o seu papel de cidadão, disse que tem noticia de um projeto que
 tem por objetivo criar uma secretaria para colocar para empregar parente de um servidor comissionado que já está trabalhando e
 que vai ser o primeiro a denunciar se isto ocorrer, pois se estão lhe perseguindo e ele nunca perseguiu a ninguém, e até o seu
 cargo de encarregado na empresa que trabalha eles lhe tiraram, mas com conquistou a empresa estará trabalhando em outra
 cidade, e nunca foi inimigo de ninguém, citou caso de agressão por causa de um campeonato de futebol, mas mesmo assim não
 abriu processo contra os agressores, disse que não tem nada contra a administração do sr. prefeito. Em seguida o sr. presidente
 apresentou o Sr. Marcos Antonio da Silva que ocupará o cargo de Controlador Interno na Prefeitura que se apresentou e se
 colocou a disposição de perguntas dos Srs. Vereadores. O Vereador Marco Aurélio perguntou sobre o percentual da folha de
 pagamento dos servidores em que se encontra, sendo respondido pelo Sr. Marco que o percentual está em 45,2% e o limite
 máximo é de 45,6% e sobre a folha de pagamento está abaixo desse limite. O Vereador Marco Aurélio perguntou sobre os
 percentuais da saúde se estão sendo gastos os percentuais determinados, sendo respondido pelo Sr. Marco que estes
 percentuais não foram atingidos e estão fazendo licitações e com isso estes percentuais serão alcançados. O vereador Marco
 Aurélio perguntou sobre os percentuais da educação e se estão sendo depositados em contas especificas, sendo lhe respondido
 pelo Sr. Marcos que está dependendo também de compras e que até hoje a prefeitura não movimentou por atrasos na comissão
 de licitação está preparando para comprar, mas o dinheiro está disponível para isso, o vereador Marco Aurélio disse que gostaria
 que o controlar voltasse a esta Câmara para mais esclarecimentos, tendo o controlador respondido que foi nomeado dia 18 de
 fevereiro e quando voltar outras vezes terá mais condições de responde-los. O Vereador José Marcio perguntou sobre o valor
 que foi pago pelo carnaval, sendo respondido que foi pago R$46.000,00 em dez pagamentos de R$4.600,00, sendo dito pelo
 Vereador Jose Marcio que ultrapassou o valor já que o empresário Cláudio disse que faria o carnaval por R$40.000,00, pois uma
 empresa de Nepomuceno faria o carnaval por R$44.000,00 e o Cláudio lhe disse que faria por R$40.000,00. O Vereador José
 Márcio perguntou sobre o valor pago pela festa de 1º de março sendo dito pelo Sr. Marcos que não pode dizer já que não foi
 licitado e que após a licitação terá o valor exato. O Vereador José Márcio perguntou sobre o valor da realização da festa do peão
 sendo respondido pelo Sr. Marcos que não tem nada oficial ainda. A Vereadora Valeria perguntou sobre a festa do aniversário
 da cidade que ele não sabe o valor pois não foi licitada, sendo respondido afirmativo pelo Sr. Marcos, e a vereadora lhe disse
 que estava falando sobre a festa do aniversário da cidade ocorrida dia 1ª, sendo lhe respondido que foi R$ 46.000,00 em dez
 pagamentos de R$ 4.600,00. A vereadora lhe perguntou sobre a festa de peão pois há comentários que será realizada em abril,
 sendo lhe respondido que não há nada oficial e ele se dispõe a vir na câmara quando estiver tudo oficial para mostrar aos
 vereadores, a vereadora lhe agradeceu e disse que assim a população ficaria sabendo. O Vereador Luiz Rogério deu boas
 vindas ao vereador Heitor, disse ao Sr. Marcos que está tendo uma confusão sobre a festa do aniversário e o carnaval, sendo
 dito pelo Sr. Marcos Antonio da Silva que foi pago valor de R$46.000,00 para a festa de aniversário da cidade e R$60.000,00
 para o carnaval. O vereador questiono do Sr. marcos se tem licitação em andamento, sendo lhe respondido que há licitação para
 saúde, merenda escolar e aquisição de pneus estão publicadas. O vereador disse que há muitas reclamações sobre os
 remédios, receitas medicas com disse na reunião passada, está sobrecarregando os atendimentos no psf, sendo lhe respondido
 que eles ultrapassaram o valor para compras e só podem comprar com licitação e é um processo demorado. O vereador disse
 que o controle interno tem acesso as licitações e gostaria que a câmara seja informado sobre os convites pelo menos dois dias
 de antecedência para que eles tomem conhecimento. Sendo respondido pelo Sr. Marcos que os Vereadores deveriam assistir as
 aberturas de propostas e quando trabalhava no mandato anterior quando trabalhava nesta área os vereadores eram convidados
 para participarem e fiscalizarem o que está acontecendo. O vereador Luiz Rogério disse ao controlador que ele está assumindo
 um cargo muito sério e que ele entenda e leia a lei de responsabilidade fiscal e hoje o pessoal está lhe fazendo perguntas e o dia
 que outros servidores vierem estarão perguntando a eles também e ele não é obrigado a responder e saber pois foi nomeado dia
 18. Sobre os cargos comissionados o vereador Luiz Rogério disse que é bom o controlador estar sabendo para que os limites de
 gastos de pessoal não seja ultrapassado, mas sua preocupação mesmo é com relação ao convites. Solicitou envio de ofício a
 secretaria de saúde sobre o motivo pelo qual não está sendo fornecido transporte para as pessoas que fazem hidroginástica na
 cidade de Lavras não por estética, mas por motivo de saúde, o Vereador disse desde que começou o mandato a saúde não
 solucionou e parece que está agravando mais a situação, está uma vergonha e o Dr. Jose Maria que é médico como foi falado
 em palanque que a menina dos olhos dele seria a saúde, mas a mesma está horrível. Sobre o processo seletivo do psf
 perguntou ao controlador se era de seu conhecimento sobre a empresa Reis Auditores se vai ser prorrogado, sendo lhe
 respondido pelo controlador que não era de seu conhecimento. O Vereador Francisco disse que foi pedido pelo chefe do
 transporte a compra de pneus e que o controlador respondeu que era para eles usarem a kombi assim mesmo, sendo lhe



 respondido pelo Sr. Marcos que não teria como comprar já, pois para comprar teria a necessidade de seguir a Lei e ficaram
 parados 7 dias esperando esta lista de compras e não lhe apresentaram, sem a licitação não pode comprar e o chefe de
 transporte como qualquer outro chefe tem de ser um administrador e ter um planejamento e que ele tomou posse em janeiro e
 estes pneus não deveriam estar bom e que esperaram os pneus estourarem para se fazer o pedido de compra, sendo que o
 valor gasto para esta compra já atingiu o mínimo para a realização de licitação. O Vereador Francisco disse ao controlador que
 quando um chefe lhe pedir para comprar deve atender para evitar acidentes com veículos, principalmente escolares, citou que
 há veículos faltando pneus e na educação sobra dinheiro. O sr. Marcos reafirmou que o chefe de transporte assumiu em janeiro
 há 60 dias e esperou estes pneus estourarem para fazer pedido de compra. O Vereador Joel disse que quando foi falado o valor
 gasto no carnaval as pessoas assistentes ficaram surpresa e como foi falado pela vereadora Valéria sobre licitação, existem
 atividades que a licitação é dispensada é feito processo de inexigibilidade e ele acredita que no carnaval foi feito inexigibilidade,
 e parabenizou pelo apoio aos blocos pois nunca foi dado esse apoio e isso gerou custos, e como o vereador Jose Marcio
 questionou sobre valores, acredita que tenha ficado até o valor abaixo do que foi falado, pois deu apoio aos blocos, povo de ijaci,
 para se alegrarem sobre o carnaval. Quanto ao pedido para não fornecimento de veiculo para a APAE, pois o ônibus da
 prefeitura não pode ficar exclusivamente para o uso da APAE, pois existe convênio e a prefeitura repassa todos mês o valor de
 R$12.000,00 para APAE e que o ônibus pode prestar o serviço para APAE mas depois deve retornar ao setor de transporte, já
 que existem outras necessidades na saúde citou hidromassagem, fisioterapia em Lavras, esse ônibus foi comprado para isso e
 não pode ser específico da APAE, pode prestar o serviço, mas retornar ao setor de transporte, outro fato também é sobre o
 atendimento da diretoria da APAE, e existe emergência que a prefeitura pode atender, mas não pode ficar liberando carros para
 um entidade que ela já contribui, pois se não onde a diretoria vai gastar o dinheiro e isso é ilegal pois a já tem o convênio e
 deposita o dinheiro todo mês na conta da entidade. O Sr. Presidente solicitou ao Sr. Marcos que o balancete da prefeitura do
 mês janeiro ainda não foi apresentado a essa Câmara e o prazo é o dia 20 do mês subseqüente, pediu mais carinho quanto ao
 envio do balancete à Câmara, para ser afixado no mural e o vereadores e a população ter acesso sobre o que está acontecendo
 no município, e quer saber o motivo por não ter sido enviado, quando for enviado irá convocar o controlador para estar
 respondendo alguns questionamentos, agradeceu a presença do controlador e franqueou a palavra aos vereadores para
 manifestarem sobre os projetos em pauta. A Vereadora Valeria pediu que seja enviado ofício ao Sr. Prefeito solicitando
 informações acerca da licitação para a realização do carnaval, pediu também envio de ofício ao Prefeito para esclarecer sobre a
 concessão de bolsas, e que na próxima quarta-feira a comissão estará indo ao executivo para terem respostas pois o pessoal
 está querendo saber e quanto aos vales transportes que pediu em janeiro para as pessoas que fazem cursos diurnos em lavras
 ainda não obteve resposta, sobre as idosas que fazem hidroginástica não obteve respostas e sempre teve esses auxílios e até
 hoje não foi solucionado, parabenizou ao servidor César pela brilhante atuação durante os festejos do aniversário da cidade
 realizado na praça de esportes, solicitou envio de ofício parabenizando ao Marcos que foi o narrador dos jogos de futebol, sobre
 os questionamentos do vereador Francisco quanto as solicitações do chefe de transporte, não estava sabendo, mas disse que a
 população está satisfeita com o desempenho do Sr. Elvis chefe de transporte. O Vereador Marco Aurélio desejou boas vindas ao
 Vereador Heitor, disse que há poucas sessões citou a primeira ministra e que Ijaci não suportava esse tipo de coisa e para
 satisfação de todos a mesma foi demitida dia 18 ou 19 de fevereiro, disse que o que estava sendo montada era uma grande
 quadrilha para assaltar o município e que dessa eles ficaram livres, e que não estava perseguindo o prefeito mas sim ajudando a
 administração e que em 50 dias de administração deixou um atraso no município. Solicitou envio de ofício ao Prefeito solicitando
 o pagamento aos professores no último dia útil do mês como de costume, pois eles tem seus compromissos e o dinheiro da
 educação chega antes, isso é uma reivindicação de todos os professores. Disse que tem visto um problema sério no posto de
 saúde a respeito dos exames e pediu o envio de projeto a Câmara para que o percentual de repasse ao CISLAV seja aumentado
 de 0,5% para 1,5% visando atender a demanda de exames que estão lá parados. Disse que se sentiu honrado quando da ida ao
 fórum e o assessor jurídico da Câmara foi a todo momento bem citado pelo Promotor, dado prova que essa Casa está bem
 representado pelo Dr. Roberto. Fez a leitura do significado da palavra cidadão explicada no dicionário Aurélio e sobre a
 perseguição política disse que isto não é bom para ninguém e nem para a democracia, pediu envio de ofício ao prefeito para
 banir isto da administração, e o que está em jogo aqui é o desenvolvimento de Ijaci e isso é muito ruim principalmente quando
 parte de dentro da administração e que ele não gosta desse tipo de coisa. Solicitou envio de requerimento ao departamento de
 transportes acerca dos alunos do bairro Capivari, pois até hoje não obtiveram resposta. Pediu que seja visto uma parada
 proveniente de vazamento na rua Ametista que já está a muito tempo ocorrendo, causando preocupação dos moradores por
 causa de focos da dengue. Quanto ao carnaval quando é explicado, feito de uma maneira correta em favor do povo, citou
 repasse de R$12.500,00 aos blocos. Disse que ficou constrangido na festividade do dia da cidade recebeu o convite somente
 hoje e isso prova a incompetência da assessoria de comunicação da prefeitura, falta um cerimonial e a mesma não sabia o
 nome das autoridades presentes e isso o deixou muito constrangido, faltou o comércio, escolas as pessoas passavam na rua e
 perguntavam o que estava acontecendo e que essa assessoria de comunicação já está igual a primeira ministra precisa
 melhorar muito, falta competência, uma cidade que está em desenvolvimento e ascensão e quando recebem visitas não podem
 se deparar com esse tipo de coisa. Disse que recebeu juntamente ao Prefeito o diretor nacional do CNPQ e ele tem uma verba
 de dois milhões na mão, o professor Dr. José Osvaldo Siqueira e na oportunidade pediu a ele ajuda para estar implantando
 algum coisa em Ijaci, ele se colocou a disposição para ajudar o município e o município já pode começar a trabalhar montado um
 centro tecnológico voluntário, montando um escola técnica voluntária direcionada para a pesca para produzirem peixe e
 futuramente estar montando um frigorífico de peixe e capacitação de jovens para trabalharem na Camargo Correa, o Dr. José
 Osvaldo se prontificou vir a esta Casa para estar explicando mais sobre isso. Disse que lhe foi informado pelo Prefeito que Ijaci
 foi contemplada pelo projeto Luz para Todos e que há um projeto da CEMIG para substituição da iluminação pública da cidade,
 disse que o corpo administrativo da prefeitura já tem dois meses e que tem que começar a funcionar pois a população está
 esperando e temos de mostrar trabalho para o desenvolvimento do município e eles tem de cobrar mesmo e o papel deles é
 fiscalizar e quando virem alguma coisa errada estará falando a fim de que as coisas andem de maneira bem correta. A
 Vereadora Valéria complementou pedido do vereador Luiz Rogério solicitando que a secretaria de saúde venha a Câmara para



 explicar o que está acontecendo no pronto atendimento, estão tentando desvincular não é posto de saúde mais, é pronto
 atendimento funciona 24 horas, que não estão emitindo receitas médicas, pois cada dia é um médico estão sendo feitas no psf,
 por isso pediu que a secretaria viesse até a câmara para explicar a população o que está acontecendo. Sobre o pedido do
 CISLAV feito pelo Vereador Marco Aurélio, ela tinha pedido juntamente com o vereador José Márcio e a secretaria disse que ira
 mandar o projeto, quanto ao que o Sr. Lionel a humilhação que ele passou pois há 22 anos trabalha com isso, disse que a
 cidade é pequena, todos se conhecem, e precisam de todo mundo, e essa casa está aberta para isso e não se trata dessa
 maneira nem um cachorro, se for para pagar que todos paguem e as pessoas tem de prestar atenção no que fala pois quatro
 anos passa rápido e para ninguém ficar inimigo. O Vereador Joel disse a respeito do pedido do Vereador Marco Aurélio disse
 que não se deve escolher os servidores que receberão primeiro e sim pagar a todos pois são servidores públicos e devem
 receber no dia exato, no último dia útil de cada mês, e tem notado que isto não é culpa do Prefeito e sim de alguns servidores, e
 eles votaram o projeto de reajuste dos servidores na terça-feira dia 17 para não atrasar o serviço deles e até hoje não fizeram a
 folha de pagamento, e isso aconteceu em janeiro, fevereiro e em março espera que isto não aconteça e se caso acontecer irão
 montar um cpi responsabilizando esse servidor e muitas coisas não é responsabilidade do prefeito e sim do servidor que faz
 hora pra trabalhar e nesses casos não podem haver atrasos. O Vereador Cypriano disse que a respeito do cargo de Controle
 Interno, nem iria fazer perguntas pois os outros vereadores já fizeram disse que segundo informações na prefeitura já havia
 controladora interna que era da filha do Sr. Julio e que seria encaminhados os dois indicados para a votação mas do jeito que foi
 feito não houve concorrência e por isso não faria nenhuma pergunta. Após reforçou pedidos escritos quanto a instalação de
 postes na rua José Marçal e que naquela mesma rua está ocorrendo uma água na calcada que está ofendendo a casa dando
 rachaduras do falecido sr....... e que isto é serviço do secretário de obras mas o mesmo não é visto nas ruas da cidade sendo
 que este fica mais parado no pátio da prefeitura e tem de por esse secretário de obrar para andar mais pois ele não olhando
 essas coisas, disse que tem mesmo que fiscalizar mesmo e não deixar correr frouxo pois a população deu o voto de confiança
 para trabalharem em prol da população. Pediu providências para diminuir a poeira no bairro Nossa Senhora Conceição já que a
 população vem sendo castigada, pediu que fosse jogada água para favorecer. O Vereador Francisco solicitou envio de ofício
 pedindo a varrição das ruas próximas a Câmara Municipal que estão sendo varridas somente duas vezes na semana e estão
 acumulando muita poeira devido ao trânsito de caminhões, já foi pedido e o sr. Prefeito não manda resposta, e pode ser feito
 uma reunião entre os vereadores e o prefeito para ver o que está acontecendo. Pediu providências para recuperação de ruas no
 bairro Vila Industrial próximo a fabrica de doces dizendo que não é só ir lá na época de eleição e pedir os votos e depois
 esquecem do povo e isso não pode ser assim. O Vereador Cypriano disse que vem sendo cobrado no que diz respeito a bolsa
 escola, pois muitos jovens querem estudar e não tem condições e que estará pedindo ao prefeito para olhar com carinho e
 agilizar isto o mais rápido possível. O Vereador José Márcio disse a respeito das pessoas que necessitam de passes para fazer
 hidroginástica dizendo que na administração passada era dado ajuda e o que estava sendo feito de certo deve ser mantido,
 disse há verba para ajudar na área da saúde, e nesse caso é um tratamento pedido pelo médico e nesse caso de hidroginástica
 e fisioterapia se não for feito só uso de remédios não adianta e tem varias pessoas presentes na reunião que estão vendo seu
 apelo, já foi feito pedido para o comparecimento na reunião da secretária de saúde para darem explicações, alguns setores na
 saúde funcionam outros não, pior que na administração passada que já não estavam bons. Disse que desde primeiro dia de
 janeiro o chefe do transporte vem correndo atrás de recursos para conserto dos veículos da educação, já que muitos foram
 encontrados sem condições de circular. Há várias pessoas que foram nomeadas pelo Prefeito e que não estão correspondendo
 devem ser trocados pois já se passaram dois meses, a cidade não pode parar por causa de dois ou três funcionários, e esta
 havendo lentidão nos trabalhos da licitação, e que o trabalho dos veículos escolares estão muito precários, que a patrol está
 parada por falta de lâmina e muitas estradas estão precisando de arrumar e que vem sendo questionado porque a máquina da
 prefeitura está parada. Pediu informações sobre o não pagamento das férias prêmio, se não for possível parcelar em quatro
 anos que seja parcelado em seis a oito anos, que seja feito acordo entre os funcionários e se o prefeito não fizer nada no
 começo e não tomar nenhuma atitude, em 2012 a dívida vai estar três vezes maior e se o servidor trabalhou tem direito adquirido
 e que o prefeito deve ser mais cobrado neste sentido, pois há servidores efetivos antigos e comissionados trabalhando com
 corpo mole. Quanto a concessão de bolsas foi dito pelo vereador Luiz Rogério os valores e que isto já deveria ter sido
 solucionado isso é uma vergonha para Ijaci pois todos acompanham pela internet a arrecadação do município, até as atas das
 reuniões das câmara estão na internet para a população acompanhar. Pediu ao Sr. Presidente que reforce estes pedidos acerca
 do pagamento dos servidores, pois o dinheiro já está em caixa e foi questionado por muitas pessoas se não havia dinheiro para
 o pagamento e isto já está levantando questões sobre o prefeito e que foi feita uma reunião durante o dia para votação do
 reajuste visando agilizar o pagamento, e os funcionários tem seus compromissos, e na administração passado até novembro de
 2008 os servidores foram pagos em dia, só dezembro que foi deixado para pagar em janeiro. Reforçou pedido acerca da Vila
 Industrial que está um bairro esquecido, disse que aqueles que estão envolvidos na administração estão brincando e que deve
 ser levado mais a sério. O Vereador Heitor disse que está havendo uma troca de valores e pediu que seja feita uma mesa
 redonda junto ao Prefeito para procurar soluções e disse que enquanto estiver na Câmara procurará exercer seu mandato da
 melhor maneira possível pelo que viu na reunião dois meses já se passaram e nada foi feito. O sr. Presidente disse que verá
 possibilidade de agendar a reunião junto ao Prefeito, Vereadores e assessor jurídico da Câmara e os vereadores fazem
 requerimentos e não há respostas e parece ter uma parede que impede os pedidos de chegar ao Prefeito e que as pessoas que
 vem assistir as reuniões estão ouvindo sempre a mesma coisa, e com essa reunião podem esclarecer muita coisa. O Vereador
 José Márcio disse que quanto as casas que serão doadas pelo deputado Domingos Sávio estas não atenderão à demanda da
 população e que já foi procurado por mais de 50 pessoas que perguntam sobre quando serão doadas, disse que no plano da
 Caixa Econômica Federal não ficaria muito difícil da Prefeitura fazer a infra-estrutura do terreno para construir as casas e nesse
 plano da caixa podem construir casas de modelos diferentes, disse que em Ijaci há muitas pessoas que moram de aluguel ou de
 favor e que isto não pode acontecer em nossa cidade, que tem uma renda de invejar a muitas cidades maiores, acredita que em
 breve terá boas noticias sobre esse assunto. O Sr. Presidente agradeceu pelas festividade do dia da cidade e parabenizou ao
 servidor César que ficou o dia inteiro a disposição na praça de esportes e realizou um torneio de futebol, só ficou a desejar a



 ausência de troféus aos vencedores por falta de patrocínio, incentivando os participantes e pediu ao Sr. prefeito que olhasse
 mais para área de esporte. Em seguida concedeu a palavra ao assessor jurídico Dr. Roberto Pires para explanação acerca dos
 projetos, sendo dito a respeito do projeto 08/09 que altera o conselho municipal de turismo, do ponto de vista legal trata-se de
 projeto de iniciativa do Executivo sendo feitas apenas alterações em lei que já existe mudando os artigos 7º, mudando o
 mandato dos membros do conselho, e o artigo 9º alterando apenas o nome do conselho, foi questionado pelo vereador Marco
 Aurélio acerca da possibilidade de haver um representante do legislativo sendo respondido que fica a critério da Câmara a
 composição do conselho. No que diz respeito ao projeto 06/09 que cria a coordenadoria de defesa civil do ponto de vista legal é
 perfeita a proposição, mas no que diz respeito às técnicas de redação há algumas considerações, principalmente quanto a
 composição e outro ponto que foge a responsabilidade da Câmara é quanto ao artigo a mensagem do projeto que tem por
 finalidade explicar aos Vereadores qual a finalidade do projeto e que neste sentido cabe solicitar ao Prefeito esclarecimentos
 dada a importância de tal projeto. Foi então sugerido pela Vereadora Valeria a devolução ao Prefeito deste projeto para melhorar
 sua redação. Não havendo mais pronunciamentos, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos por cinco minutos. No reinicio fez-se
 a votação quando ao referendo do Sr. Marcos Antonio da Silva, sendo aprovado por todos os vereadores. Foi dito pelo vereador
 Marco Aurélio que o cargo de Controle Interno é o Tribunal de Contas da Prefeitura e que é um cargo muito importante, disse o
 Sr. Marcos que tome muito cuidado, e que será muito cobrado por isso. Foi dito pelo Presidente que será cobrado sim, mas
 também de todos setores da prefeitura. Foi pedido pelo vereador Luiz Rogério que juntamente ao balancete resumido seja
 encaminhado as cópias das notas fiscais, o vereador Joel apoiou este pedido e disse que sem nota de empenho e nota fiscal
 não tem como fiscalizar. Foi dito pelo Vereador Cypriano que dada importância do cargo o Controlador Interno deveria
 apresentar declaração de bens. Foi solicitado pelo Vereador José Márcio que daqui pra frente os balancetes da prefeitura sejam
 encaminhados a Câmara na data correta. Em seguida foi feita a votação das indicações escritas e verbais, sendo todas
 aprovados pela unanimidade do Plenário. Foi pedido regime de urgência ao projeto 07/09 pelo Vereador Joel que colocado em
 votação foi aprovado pela unanimidade dos Vereadores. Em seguida foi colocado em votação única o Projeto de Lei n.º 07/09
 que “Altera a lei complementar 754/2002 ” sendo o mesmo aprovado pela unanimidade dos Vereadores em 1ª, 2ª e 3ª discussão
 e votação determinando-se o seu envio ao Executivo para fins de sanção. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada
 final sendo constatada a presença de todos, sendo convocados para a reunião ordinária a ser realizada no dia 09 de março a
 partir das 19h para deliberação acerca dos projetos em trâmite e demais assuntos e ou projetos que adentrarem na pauta. Nada
 mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se
 a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 09 (nove) dias
 do mês de março de 2009 às 19h (dezenove horas) no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs.
 Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Francisco Bernardo de Mesquita – 2º
 Secretário, Heitor Inês de Oliveira, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri
 Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes, dentre estes a Sra. Alessandra Aparecida Vilas Boas Ramos,
 Secretária Municipal de Saúde; Sr. Antonio Marcos da Silva, Controlador Interno; Sr. Eduardo Magela Xisto, Chefe do
 Departamento de Compras; Srta. Ruth Ribeiro da Fonseca, Contadora; Srta. Maria Cristina de Souza, Presidente da Comissão
 Permanente de Licitação; Srta. Maraisa Aparecida Pereira Alvarenga, Pregoeira da Prefeitura; convocados que foram para
 prestarem esclarecimentos acerca das atividades da Prefeitura Municipal. Após a oração inicial, o Sr. Presidente determinou ao
 servidor que procedesse a chamada nominal, tendo este comunicado a presença de 8 (oito) Vereadores, ausente o Sr. Cypriano
 Antonio Caetano que enviou atestado médico. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, foi declarada a abertura
 dos trabalhos observado-se um minuto de silêncio como homenagem póstuma ao jovem Leandro Junior Elias, falecido no dia
 anterior. Prosseguindo fez-se a leitura da ata da 8ª reunião ordinária que, depois de pedido de correção feito pelo Vereador
 Marco Aurélio, foi aprovada e assinada pelos Vereadores. A leitura de correspondências constou de Mensagem n.º 12/2009 da
 Prefeitura Municipal em resposta ao ofício n.º 40/2009 desta Câmara; ofício n.º 11/2009 da Secretaria Municipal de Educação e
 Cultura em resposta ao ofício n.º 21/2009 desta Câmara; Comunicados do Fundo Nacional de Saúde acerca de liberação de
 recursos para manutenção de programas no Município; Comunicados da Prefeitura acerca da realização de processos
 licitatórios; Ofício n.º 52/2009 do Executivo solicitando a devolução do projeto de lei n.º 09/2009; Ofício n.º 40/2009 do Executivo
 em resposta ao ofício n.º 40/2009 desta Câmara; Ofício 01/2009 do Departamento de Contabilidade e Gestão da Prefeitura
 informando o percentual gasto com pessoal no mês de janeiro de 2009, bem como o gasto com pessoal nos últimos doze
 meses, tendo como data-base o mês de janeiro de 2009. Indicações do Vereador Francisco solicitando ao Sr. Prefeito o envio a
 esta Casa das notas fiscais referente a compra de medicamentos durante o mês de janeiro de 2009; requer informações acerca
 do prazo estipulado para o termino das obras de construção da Escola Municipal no campo do Milionários; solicita informações
 sobre a continuidade ou não do processo seletivo do PSF e, caso não seja realizado, questiona qual será o procedimento
 adotado pela administração para a devolução das taxas cobradas das pessoas que fizeram as inscrições. Indicações do
 Vereador José Marcio solicitando ao Prefeito que determine à Construtora Cherem a limpeza das ruas no Bairro da Serra, onde
 fizeram a limpeza na avenida e não retiraram os entulhos, o que está causando o entupimento das canaletas, alagamento da
 avenida e danos ao asfalto; solicitando que seja determinada a limpeza de entulhos que ficam acumulados na beira dos muros
 das casas na cidade em geral, salientando que tal limpeza deve ser feita manualmente e não com a máquina para não danificar
 os muros; solicita o envio do balancete da receita e despesa da Prefeitura com as respectivas notas de empenhos e notas fiscais
 de acordo com § 5º do art. 64 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos projetos, fez a leitura da emenda aditiva ao projeto de
 lei nº 08/2009, proposta pelo Vereador Marco Aurélio e leitura do parecer exarado pela Comissão Especial ao projeto de
 resolução 02/2009. Dando seqüência, o Sr. Presidente liberou a palavra ao visitante César Fonseca de Souza Silva, Chefe do



 Departamento de Esportes da Prefeitura que agradeceu o Sr. Presidente, a Vereadora Valeria e demais Vereadores pelo elogio
 a ele dirigido na ultima reunião, agradeceu a Secretaria de Saúde, o Secretário de Obras pelo apoio e pediu aos Vereadores que
 olhem mais para o esporte, pois tem cerca de duzentas crianças paradas por falta de material esportivo e que irá a Belo
 Horizonte reivindicar aos Deputados que forneça material esportivo, pois quer o bem da cidade e principalmente das crianças.
 Afirmou que pegou o campo em má situação, o material que está usando é emprestado e solicitou que os Vereadores visitem o
 campo para ver a situação, o campo esta muito escuro e o índice de drogas estava muito alto, mas está conversando com
 alguns conhecidos e a situação esta melhorando. Agradeceu pela presença de todos nas festividades do dia do Município e
 finalizou agradecendo pela liberação da palavra. Em seguida foi aberto espaço para apresentação e perguntas à Secretária de
 Saúde, convocada para prestar esclarecimentos. Inicialmente, a Sra. Alessandra disse que o Dr. Jose Maria atendia no posto de
 saúde e com sua para ocupar o cargo de Prefeito, tiveram algumas reclamações e com a implantação do Pronto Atendimento 24
 horas, foram feitas algumas adequações, o que causou descontentamento em parte da população, afirmando que o índice de
 receitas controladas era muito alto e foi decidido que a emissão de receitas dos medicamentos controlados seria feita pelo PSF.
 Citou demanda muito grande de exames, alguns estão parados desde 2007 e é difícil colocar isto em dia com dois meses de
 Administração, o que também acontece com cirurgias, pois é repassado R$4.500,00 para o CISLAV e neste mês a Prefeitura
 pagou alguns exames e que é dada prioridade somente para pessoas que realmente necessitam, através de prescrição médica.
 A respeito dos medicamentos houve um atraso na compra, pois não podem ser comprados sem licitação e que atualmente a
 farmácia básica encontra-se sem medicamentos, sendo que alguns devem chegar neste mês e sabe do grande transtorno que
 vem passando, pedindo apoio dos Vereadores para trabalharem juntos em prol da população. Pelo Vereador Joel foi dito que
 segundo a lei municipal nº 822, os plantonistas somente podem ser contratados para trabalharem nos finais de semana e
 feriados, dizendo que várias vezes se mencionou a Administração passada, mas quem vive de passado é museu, afirmando que
 há médicos lá todo dia e que há também reclamações todo dia e isto precisa ser solucionado, questionando se já foi feita a
 licitação, sendo respondido que sim e que dia 12 de março seria o julgamento. A Secretária disse que ao citar o ano passado
 não faz crítica, expondo que é impossível pagar todos os exames, ao que Vereador Joel disse que no mês de janeiro a
 secretaria teve o valor de R$143.000,00 que significa 15% da receita do mês para gastar, questionando se foi gasto, sendo
 respondido que não, já que o aumento para o CISLAV depende de aprovação da Câmara e não se pode comprar medicamentos
 sem licitação. Disse que se dependesse só dela, estaria fazendo tudo isso, pois sua intenção é ajudar, mas existem coisas que
 não depende só dela, pois não pode passar por cima de leis. O Vereador Joel perguntou sobre a função do Dr. Marcio, sendo
 respondido que ele está atendendo plantões, dizendo que seria criado um cargo de Direção Clínica para ele, que talvez não seja
 mais criado e assim o Dr. Márcio é o que geralmente mais atende plantões, pois nem sempre é fácil achar medido disponível. O
 Vereador Joel disse que a Câmara foi eleita para representar o povo e que iriam esperar até a semana seguinte e se não for
 tomada providencia, eles terão que fazer alguma coisa, pois o povo não pode esperar mais. A Secretária disse que faz o
 possível, não pode passar por cima da lei e ela tem conversado com as pessoas e estes entendem a situação, embora não
 fiquem satisfeitos e que estão toda a equipe do Pronto Atendimento e PSF está unida para fazer o melhor, mas tem coisas que
 não depende somente deles, alguns medicamentos terão que ser complementados, pois Estado não está enviando, o que foge
 do controle e não pode prometer coisas que não podem ser feitas. O Vereador Joel disse as regras sempre são colocadas não
 para beneficiar alguém, mas a si próprio e que pela lei 822, o período dos plantões estão irregulares, mas não se colocaram
 contra, visando melhor atendimento da saúde do município e solicitou que a Secretária se reunisse com os médicos para dar
 melhor atendimento à população, sendo dito por esta que é preciso ter paciência, pois estarão enviando estes projetos de leis
 para a Câmara, citando que tiveram problemas que todos sabem e fogem das suas possibilidades e espera regularizar e por
 tudo em ordem, citando em relação ao processo seletivo, que haveria uma reunião na quarta-feira com a Reis & Reis para
 buscar a solução. O Vereador Marco Aurélio disse que em conversa com o Prefeito falou que tem de mudar o que não está certo
 e este disse que dois médicos virão morar no município. O Vereador citou o médico do PSF vai embora as 11h30, pois tem
 cruzado com ele no caminho, ganha para trabalhar e quando não trabalha tem de mandar embora. Disse que nas noites dos
 finais de semana, é justificável a presença de médicos no pronto atendimento, mas como não tem equipamentos, parece que
 houve aumento de gastos com ambulância e nos outros dias, o médico está sendo pago sem necessidade e deveria ser feito um
 estudo e caso esses médicos mudem para cá, ficariam de sobreaviso e teríamos o atendimento de 7h às 19h ou às 20h, o que
 ajudaria muito a economizar e também não poderia ter consulta à noite, pois o médico não aguenta. Na parte cirúrgica, propõe
 que seja feito um pacote com a Santa Casa, realize uma licitação para isto e solicitou urgência no envio do projeto para
 aumentar o percentual da contribuição do CISLAV para aliviar essa carga de exame e tem a certeza que todos os vereadores
 vão apoiar e que seja alterada a lei 822 para que os médicos não ditem as normas do serviço, pois quem tem que ditar é o
 Município. A Secretária disse que está havendo excesso de consultas por alguns médicos e isto pode influenciar na qualidade do
 atendimento, pois são feitos de maneira muito rápida, citando caso de um médico que atendeu 80 consultas num dia, sendo que
 estas poderiam ser agendadas, mas para isto precisa mudar a mentalidade de toda uma população. O Vereador José Márcio
 perguntou se desde 2007 existem exames na fila de espera, sendo respondido afirmativamente, tendo o Vereador dito que não
 tem como trabalhar desse jeito e se existe o dinheiro, este foi mal gasto e que na Administração passada, a Secretária deixou a
 desejar, pois se havia este problema, deveria ter levado à Câmara da época, mas parece que houve omissão da Câmara e da
 Prefeita, pois com a saúde não pode brincar e vida é uma só e como estão começando agora, espera que os Vereadores fiquem
 atentos para que isto não aconteça, citando que não estão aqui para ajudar ao prefeito só que ele demorou demais, já que
 depois de 05 de outubro teve muito tempo para escolher a equipe de Administração e está no mesmo erro das administrações
 passadas e na sua opinião a demora de um mês na liberação do exame já é muito. Disse que o problema do Município é a forma
 errada de gastar o dinheiro, pois deveria dar prioridade à saúde e educação, que há muitas partes da saúde que funcionam, mas
 também há algumas que não estão dando certo, como o caso desses exames que ficam a desejar e quem não quiser ser
 questionado não deve entrar na vida pública, mas quando entra deve fazer o melhor. A Secretaria disse que tem um orçamento
 a seguir e que não é fácil, pois normalmente são feitos 85 pedidos de exames por dia e não culpa a Administração passada já
 que é impossível pagar todos, sendo que a saúde é um buraco sem fundo onde não se consegue pagar tudo e por enquanto não



 vê uma solução para colocar tudo isto em dia. A Vereadora Valéria parabenizou a Secretária por ter vindo e expor todas as
 dificuldades e pediu que seja reformulado o convênio com o CISLAV com fechamentos de pacotes de exames, citando exemplo
 das cataratas que está sendo muito cobrado. A Secretária disse o governo estará liberando um pacote de cirurgias de cataratas
 e varizes pelo SUS e estão aguardando para dar andamento nessas cirurgias e para fazer esses pacotes é preciso ver se está
 no orçamento, já que o CISLAV tem uma cota. A Vereadora disse que mesmo aumentando o repasse para o CISLAV, deve olhar
 também a possibilidade de dividir o pagamento junto aos médicos, citando como exemplo o Dr. Mansur, quando a pessoa passa
 pela Assistência Social, pois a demanda é muito alta. A respeito do laboratório, o qual tinha convênio na Administração passada,
 poderia ser disponibilizado recurso para firmar contrato com o laboratório, através da modalidade pregão e disponibilizar um
 posto de coleta em Ijaci. A Secretaria disse que foram procurados por três laboratórios que se interessaram, mas estão
 esperando a licitação e como existem coisas mais urgentes como medicamentos e material escolar, depois estarão olhando a
 contratação dos serviços de laboratório. O Vereador Francisco disse que no carnaval foi levado um paciente pelo Secretário de
 Obras e o Chefe de Transporte no posto e que as luzes estavam apagadas, tendo a Secretária dito que segundo a enfermeira,
 houve este caso, mas as luzes não estavam apagadas e à noite em determinada hora os portões são fechados por medida de
 segurança, pois lá só tem o vigia de patrimônio que é segurança, mas nunca ficou ninguém sem atendimento. O Vereador
 Francisco disse que juntamente com o José Márcio e o Joel acompanharam um senhor com pressão alta até o Pronto
 Atendimento e que o mesmo não foi atendido, tendo a Secretária dito que a ordem é para atender a todos, principalmente
 pressão alta e que ela conversou com a enfermeira ela lhe disse que foi atendido, disse que jamais manda alguém embora com
 pressão alta, ao que o Vereador Francisco disse que isso não pode acontecer, sendo reafirmado pela Secretária que eles
 atendem, ainda mais num caso de pressão alta. O vereador Luiz Rogério disse que a saúde realmente é difícil, mas a população
 não entende e o Vereador sempre é o primeiro a ser procurado, citando o caso do Sr. Zeca que estava com pneumonia e o
 médico não quis atender e que era para a Secretária ficar esperta, pois todos gostam dela e tudo que acontecer, vai recair sobre
 ela, citando ainda valores que poderiam ter sido gastos, mas não foram e perguntou ao Controlador Interno, se havia uma
 previsão para contratação de serviços de laboratório, sendo respondido que ainda não lhe havia sido passado o pedido, ao que
 o Vereador disse que estão no terceiro mês de mandato, pedindo que enviassem imediatamente o projeto para aumento do
 repasse ao CISLAV para beneficiar a todos e que era necessário resolver a situação, pois a pessoa vai no posto e lá
 encaminham para o PSF que agenda a consulta para vinte dias depois, ele mesmo perguntou ao Dr. Márcio sendo lhe
 respondido que era um norma e não poderia aviar a receita, estão rodeando e a saúde é uma coisa que não espera como foi
 lembrado pelo Vereador José Márcio e se a situação estava ruim, agora está pior, vão dar um prazo como disse o Vereador Joel,
 pois os plantões são regulamentado somente nos finais de semana e feriados e o Dr. Márcio recebeu 21 plantões num mês,
 totalizando R$10.500,00 e diante de tudo isso espera que melhore e solucione este problema. Quanto a reunião com a Reis &
 Reis, pediu que seja convidado para participar. Em relação às receitas, o Prefeito lhe disse que daria as mesmas, ao que o
 Vereador disse que o Prefeito até poderia aviar as receitas, mas os médicos do posto não o fariam, tendo a Secretária dito que
 antes, o Dr. José Maria atendia a todos, mas nem todos são iguais e que estará sendo mudado o plantão a partir do mês que
 vem, pois estão perdendo outro médico, o Dr. Luiz que foi chamado para trabalhar em Santo Antônio do Amparo e que as outras
 cidades estão pagando melhor, motivo pelo qual o município esta perdendo profissionais e que a vinda deste casal de médicos
 para Ijaci pode melhorar. O vereador Luiz Rogério questionou sobre as causas da virose que estava causando diarréia e vômito,
 sendo respondido que isto ocorre todos os anos e que há alguns comentários sobre a qualidade da água, mas que a maior
 probabilidade é o calor. O Vereador Heitor pediu urgência no envio do projeto para aumento de repasse do CISLAV,
 perguntando se estão atendendo os casos de agora ou os de dois anos atrás, sendo respondido que são priorizados os casos
 mais sérios, sendo que alguns pedidos estão sendo atualizados, a não ser aqueles em que o quadro clínico de algumas pessoas
 tenha mudado. Sobre o projeto para aumento de repasse para o CISLVAV, ainda não havia sido enviado por questões
 orçamentárias. O Vereador Heitor questionou se o material odontológico que está em falta desde janeiro se deve ao fato de que
 os servidores pertencentes à Comissão de Licitação estarem começando agora, sendo respondido que o mesmo está incluído
 na licitação que seria aberta no dia 12 de março. O Vereador Joel disse ao Controlador Interno, Sr. Antonio Marcos, que o setor
 de transporte na Administração é muito importante e se não funcionar, todos os demais setores ficam parados e que os pneus
 da patrol não agüentam mais dez dias, tendo o Controlador dito que é de seu conhecimento, mas que tem somente quinze dias
 de trabalho e isto não será resolvido imediatamente podendo levar o restante do mês para fazer estas compras, ao que o
 Vereador Joel disse que se continuar assim o transporte vai parar, citando caso da ambulância que está há 90 dias no conserto
 e deve haver alguma lei, senão o transporte irá parar em 15 dias, tendo o Controlador dito que faltou planejamento da
 Administração, pois não se pode comprar 108 pneus de uma hora pra outra, ao que o Vereador disse que concorda, mas
 segundo informações foi feito planejamento com as pessoas que estavam antes na Prefeitura e quando foram demitidos alguns
 papéis sumiram e a saúde e educação são partes que se faltar algo dá problema, tendo o Controlador dito que a única maneira
 de comprar é desrespeitar a lei e se o vereadores assumirem que podem comprar sem licitação, ele compra os pneus, tendo o
 Vereador Joel dito que conversou com o advogado e este lhe disse que em caráter de emergência pode ser feita a compra sem
 a licitação, ao que o Controlador disse que o advogado deixou de passar esse critério para a Comissão de Licitação. O Vereador
 Marco Aurélio perguntou se poderia ser feita uma carta convite, sendo respondido pelo Controlador que se fosse para um ou
 dois carros sim, mas a licitação já está pronta e até o final do mês acredita que este problema estará solucionado. A Vereadora
 Valéria solicitou da Comissão de Licitação o envio do processo licitatório do carnaval, sendo respondido pela Presidente da
 Comissão, Maria Cristina de Souza que o pedido não chegou até ela. O Vereador Jose Marcio perguntou ao Controlador se já
 havia sido feita a licitação para a festa do peão, sendo respondido que não sabia, sobre os processos licitatórios do carnaval e
 festa da cidade, foi respondido pela presidente da Comissão que foram feitos por inexigibilidade, em relação à festa do peão, foi
 respondido pela mesma que não havia sido passado para a Comissão. O vereador disse que em reunião com o Prefeito, o
 mesmo disse que a festa do peão ficaria em R$420.000,00 e que depois de alguns minutos o valor caiu para R$380.000,00,
 afirmando que este valor ainda é muito alto, tendo o Cláudio lhe perguntado na mesma reunião sobre o valor que Ijaci poderia
 gastar, sendo-lhe respondido pelo Vereador que no momento Ijaci não tinha nem duzentos mil para fazer festa e se caso



 fizerem, irá chamar o Prefeito e o Controlador para responder de onde será tirado esse dinheiro, pois já foram gastos
 R$46.000,00 na festa do Município e R$60.000,00 no carnaval, o que comprometeu o valor a ser gasto com festa neste ano e se
 manifestou contrário à realização da festa do peão, pois em outras gestões gastaram muito dinheiro com isto e é preciso ter mais
 respeito com o dinheiro do cidadão, citando que a cidade está numa pindaíba e não só ele, mas o povo quer ver onde será
 encontrado dinheiro para realizar a festa. O Sr. Presidente disse a Secretaria de Saúde que semana passada lhe foi informado
 que o Dr. Marcio negou a emissão de uma guia para uma pessoa que estava com sintomas de pneumonia e quer saber qual o
 motivo dele ter negado, pois se a pessoa falecesse, este médico seria processado pela Câmara, tendo a Secretária dito que iria
 verificar e que está havendo muita reclamação quanto ao Dr. Marcio, tendo conversado com ele e diminuído o tempo de
 atendimento dele e com a vinda do casal de médicos para Ijaci, o atendimento irá melhorar e complementou afirmando que
 segundo informações do Secretário Estadual de Saúde, a partir de junho o Município será contemplado pelo consórcio de saúde
 com três microônibus equipados com GPS e um caminhão para coleta de lixo hospitalar e que atenderá aos pacientes de nosso
 Município e isto diminuirá as viagens de outros veículos. A Vereadora Valéria disse que sobre o caso deste paciente que estava
 com bronquite, o Dr. Márcio não quis emitir a guia para o Raio-X e mandou para o PSF fazer a guia. O Sr. Presidente disse que
 a ambulância que está na serra não tem as mínimas condições de funcionamento, tendo a Secretária dito que infelizmente está
 utilizando, pois está somente com uma ambulância sendo que uma está no conserto e alguns pacientes não podem ser
 transportados em carros. O Vereador Joel questionou que se a Secretária teve reclamações do Dr. Márcio, quem o estaria
 apadrinhando, sendo respondido que está havendo muita falta de médico e a há muita reclamação desencontrada, tendo o
 Vereador dito que não quer a demissão de ninguém, mas somente que o trabalho seja de qualidade e que transmitiu a
 Secretária as reclamações do povo, mas na reunião seguinte, a Câmara estaria tomando uma decisão. O Sr. Presidente
 agradeceu aos servidores da Prefeitura por terem vindo e franqueou a palavra, tendo o Vereador Dr. Marco Aurélio
 cumprimentado a todas mulheres pelo seu dia, celebrado no domingo e pediu o envio da folha de pagamento da Prefeitura dos
 meses de janeiro e fevereiro de 2009 e o impacto da folha, reforçou pedido feito em janeiro sobre o envio das Portarias de
 nomeação dos cargos comissionados que até aquela data não tinha sido mandado e que está havendo falhas e só pode ser da
 chefia de gabinete, reafirmando que não sabe o nome de nenhum Assessor. Disse que tem alguns setores que estão
 funcionando bem, como o transporte, mas eles precisam urgentemente informatizar, pois senão vão ficar gastando sem
 planejamento, no esporte é preciso montar os projetos e criar leis, sobre o projeto da escola técnica do Centevol, disse que o
 Prefeito pediu providências à Secretária de Meio Ambiente, mas pede urgência, é preciso decolar e existem muitas coisas
 paradas. Pediu que seja convidado o Diretor da Camargo Correa, Sr. Ricardo Congro e o Sr. Paulo do Consórcio AHE Funil para
 uma reunião, citando as APPs e carretas que estão destruindo a cidade, citando que eles somente sugam e não dão nada, como
 é o caso de detritos jogados no lago e do transito de carretas dentro do Município, a praia parece um pasto e existe um termo
 aditivo para ser cumprido por eles para que possa organizar aquilo lá e a Camargo Correa poderia até fazer uma perimetral por
 fora da cidade, bem como outros projetos que a fundação Camargo Correa poderá nos ajudar. Pediu envio de ofício ao Prefeito
 pedindo envio com urgência de um projeto de lei regulamentando a distribuição de bolsas de estudo, pois tem a dotação
 orçamentária, mas não tem a lei, apoio de transporte escolar para Lavras e outras cidades que sem lei não tem como os alunos
 receberem esses auxílios, citando que nesta lei poderiam ser incluídos carentes e pessoas que fazem hidroginástica. Solicitou
 envio de projeto acerca de estágio remunerado e sobre o projeto do núcleo de assistência jurídica foi lhe informado que seria
 enviado na semana seguinte, o que será uma conquista do povo de Ijaci que terá o acompanhamento de advogados. Pediu
 envio de ofício a CEMIG informando sobre moradores da Rua Luiz Gonzaga que não contam com iluminação pública e pagam
 esta contribuição em suas contas de energia, questionando se existe um meio de restituir estes pagamentos e finalizou
 solicitando também a solução do problema dos alunos do bairro Capivari, sendo que até a semana seguinte, se o caso não for
 resolvido, solicitará envio de ofício Dra. Zilda relatando sobre este fato que está acontecendo com as crianças, porque o ônibus
 entra em Macaia, mas não pode entrar no município de Itumirim. O Vereador Joel disse que naquela data esteve com o Prefeito
 de Itumirim e que no domingo seria feita a manutenção da estrada, sendo que o Sr. Iran forneceria cascalho e pedra e que iria
 conversar com o Chefe de Transporte para buscar estas crianças. A Vereadora Valéria disse que foi até a Prefeitura juntamente
 com os vereadores Luiz Rogério, Joel e Cypriano e conversaram sobre a concessão das bolsas de estudo, citando que o
 Procurador Geral e o Controlador Interno não estavam a par do assunto e iriam analisar e passar para o Prefeito, visando buscar
 uma solução o mais rápido possível, pois as aulas já começaram. Disse ainda que a Secretária de Educação estava junto e
 tomou conhecimento sobre os vales transportes e que uma cota destes, poderiam ser destinados à Secretaria de
 Desenvolvimento Social, onde se enquadram as pacientes que fazem hidroginástica. Citou pedido do Vereador Joel para
 desvincular o ônibus da APAE, citando que também pode ser utilizado para levar essas pacientes, pois são três dias por semana
 e que iria esperar até a semana seguinte para a solução destes problemas, pois senão será montada uma comissão para
 averiguar o motivo de não darem essas soluções. Apoiou palavras do Vereador Jose Marcio sobre a festa do peão, cujo valor é
 muito alto, citando dificuldades da Secretaria de Saúde, demandas de pneus e merenda escolar, citando que ninguém está
 contra a festa, mas o que está sendo questionado é o valor, pois existem várias solicitações sem solução na saúde e educação e
 é preciso ver as prioridades, para então depois pensar em festa para não passarem aperto e complicar todos os setores com
 decisões erradas em horas erradas. O Vereador José Márcio disse que desde a primeira até a ultima festa do peão foi gasto um
 valor bem acima do que o município comporta e isso é uma vergonha, dizendo que não é contra festa, mas é preciso gastar
 valores compatíveis, pois o Prefeito e os Vereadores querem se promover com dinheiro que é do povo e isso não é justo, trazer
 artistas famosos e gastar valor acima do normal é injusto com o povo da cidade, sendo preciso pôr um basta nisso e que todos
 compreendam que ele não é contra festa, mas sim contra gastar demais, pois Ijaci é uma cidade pequena onde se arrecada
 muito, mas se gasta mal, citando vários servidores que estão com férias-prêmio vencidas que já poderiam ter sido pagas e se
 isto não for controlado, em 2012, a dívida herdada da Administração anterior vai estar três vezes maior, afirmando que é uma
 reivindicação de todos os servidores que têm este direito, sendo que o Vereador Francisco e ele já conversaram com o Prefeito
 e quer saber quando será feito o parcelamento destas férias-prêmio, pois para fazer festas com duas ou três horas de reunião
 tudo fica resolvido, enquanto a questão de saúde, educação e dos ônibus escolares fica tudo para trás. Disse que todos os



 requerimentos que são feitos não chegam ao Prefeito ou somente chegam aqueles que querem que ele veja e todos os
 requerimentos feitos pelos vereadores são coisas urgentes, como dito pelo vereador Marco Aurélio a respeito da Vila Aparecida
 que não conta com iluminação em algumas ruas e a cidade está escura, a entrada da cidade está feia e triste porque não sobra
 dinheiro para infra-estrutura no Município, enquanto se gasta além do limite com coisas supérfluas. Quanto ao esporte, disse que
 não adianta ir lá e ver, já que não tem licitação aberta para compra de materiais, pois o Prefeito teve desde 05 de outubro para
 montar sua equipe, havendo tempo e orientação nesse sentido, foi lhe apresentado um assessor jurídico de competência, mas
 ele não quis e está falando a fim de evitar problemas para o Prefeito, pois é seu amigo e um amigo sempre fala a verdade.
 Retornando às férias-prêmio, disse que alguns servidores fizeram até empréstimo bancários para ajeitar as coisas em casa e
 que em 2007 foi feita uma comissão de motoristas e a Prefeita disse que em 2008 seriam parceladas, mas até hoje agora não
 houve negociação, afirmando que entra e sai prefeito e os cargos comissionados recebem tudo e os servidores efetivos são
 sempre prejudicados em seus direitos adquiridos. Reafirmou que é amigo do Prefeito e fala isto, porque quer ver ele terminando
 este mandato olhando no rosto de todos, assim como entrou na Prefeitura. Não havendo mais pronunciamentos, incontinenti,
 passou-se para a Segunda parte com a votação os pedidos escritos e verbais sendo todos aprovados pela unanimidade do
 Plenário. Em seguida fez-se a votação da emenda proposta pelo Vereador Marco Aurélio ao projeto 08 de 2009 sendo aprovada
 pela unanimidade do Plenário. Também foi da concordância do Plenário, o pedido do Vereador Marco Aurélio para votação do
 referido projeto em regime de urgência. Feita a votação, o projeto de lei nº 08/2009 que “altera redação dos artigos 6º, 7º, 9º e 10
 a lei municipal nº 894 de 28 de dezembro de 2006 e dá outras providencias” foi aprovado em 1a, 2a e 3a discussão e votação
 em sua redação final nos termos da emenda proposta e acatada. Em seguida fez-se a votação do projeto de resolução n.º
 02/2009 que “concede diploma de honra ao mérito ao Sr. Weligton Luiz Vilas Boas” sendo aprovado pela unanimidade do
 Plenário em 1a discussão e votação. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final foi constatada a presença de 8
 (oito) Vereadores, conforme no inicio da reunião. Por fim, os Vereadores foram convocados para a reunião ordinária a realizar-se
 dia 16 de março a partir das 19h para deliberação acerca dos projetos em trâmite e demais assuntos e ou projetos que
 adentrarem na pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos
 trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que
 desejarem.

  

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 16
 (dezesseis) dias do mês de março de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs.
 Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário,
 Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, Heitor Inês de Oliveira, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco
 Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes, dentre estes o novo
 Delegado de Polícia Civil de Ijaci, Dr. Ailton Pereira. Após a oração inicial, o Sr. Presidente determinou ao Vereador Secretário
 que procedesse a chamada nominal, tendo este comunicado a presença de todos. Havendo número regimental, sob a proteção
 de Deus, foi declarada a abertura dos trabalhos com a leitura da ata da 9ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada. A
 leitura de correspondências constou de ofício n.º 41/2009 da Prefeitura Municipal em resposta ao ofício 53/2009 desta Câmara.
 Mensagem n.º 13/2009 em resposta ao ofício n.º 48/2009 desta Câmara. Comunicados do Fundo Nacional de Saúde e Fundo
 Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca de liberação de recursos para manutenção de programas no Município Ofício
 n.º 054/2009 da SUBSEAM informando sobre o convênio n.º 709/2008/SEGOV/PADEM. Expediente da Prefeitura Municipal
 encaminhando a Prestação de Contas daquele órgão referente ao exercício de 2008. Ofício DC03/2009 encaminhando
 balancete de receita e despesa da Prefeitura Municipal referente ao mês de janeiro de 2009. Indicações do Vereador José
 Marcio solicitando que seja dada continuidade ao curso de corte e costura realizado na gestão passada na Assistência Social,
 vez que tal curso é voltado para as mulheres beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, sendo que 04 turmas já concluíram o
 curso com bom resultado; reitera pedido de envio dos valores a serem gastos com o pagamento das licenças-prêmio devidas
 aos servidores, ressaltando que há 55 dias tal pedido foi feito verbalmente ao Sr. Prefeito e até o momento nada foi informado;
 solicita que se determine à Chefe de Gabinete que apresente ao Sr. Prefeito todos os pedidos feitos pelos Vereadores e não
 àqueles que ela julgar necessários, vez que os Vereadores e o Prefeito é que foram eleitos para representarem a população e
 não cabe à Chefe de Gabinete filtrar os pedidos; solicita que, quando da realização da Festa do Peão, não seja citado o nome da
 Câmara Municipal como dando apoio à realização do evento. Indicação do Vereador Francisco solicitando que se entre em
 contato com a CEMIG visando realizar extensão de rede de distribuição de energia e iluminação publica nos Birros Ipiranga e
 Mateus dentro do Programa CLAREAR. Indicação do Vereador Joel solicitando regulamentação, por meio de Decreto, das
 regras para o trânsito de carretas nas ruas da cidade, vez que não se pode proibir o tráfego por completo, havendo exceções
 tais como: carretas vazias, carretas emplacadas em Ijaci, carretas que entram na cidade para manutenção e outros critérios que
 o Executivo achar viável. Indicação do Vereador Cypriano solicitando instalação de mais um reservatório de água no Bairro
 Ipiranga, salientando que alguns moradores estão dispostos a ceder o local para colocação da caixa d’água. Em relação aos
 projetos fez-se a leitura dos seguintes projetos de leis: N.º 10 que “Institui programa de apoio financeiro a estudantes de nível
 técnico e superior e dá outras providencias”, n.º 11 que “Institui programa de custeio com o transporte escolar de estudantes de
 nível técnico e superior e dá outras providencias”, n.º 12 que “Autoriza concessão de auxílios financeiros e contem outras
 providencias”, n.º 13 que “Cria o núcleo de assistência jurídica, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e dá
 outras providencias”, n.º 14 que “Institui o programa de incentivo ao estágio no âmbito da Administração direta e indireta
 municipal e demais órgãos públicos e entidades e dá outras providencias” e n.º 15 que “Permite firmar convênio entre o
 Município de Ijaci/MG e a Casa de Transformação Betânia de Lavras/MG e dá outras providencias”. Menção ao projeto de
 resolução n.º 02 que “Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Welington Luiz Vilas Boas” em pauta para 2ª discussão e



 votação. Dando seqüência, o Sr. Presidente liberou a palavra ao visitante Sebastião dos Santos Neto, devidamente inscrito que
 mencionou o tráfego de carretas em Ijaci e atualmente tem mais de quarenta motoristas de Ijaci que trabalham em carretas e
 segundo a Policia Militar, se estes trafegarem na cidade serão multados e por isso, a pedido destes motoristas, pede que esta
 situação seja regulamentada, agradecendo o Vereador Joel pela indicação apresentada. Disse que tem um lavador onde
 trabalham cinco pessoas e as carretas da Rodolatina vem na cidade para fazer manutenção e havia pedido ao Sargento para
 não multar seus motoristas, citando que não se pode levar alguns fatos para o lado pessoal, pois paga ISS por estes serviços e
 quanto mais empregos forem oferecidos aos jovens, ajudará o Município e contribuirá para diminuir a dependência de drogas.
 Afirmou estar decepcionado com o Município, pois este não pode se transformar em condomínio, ressaltando que carretas
 carregadas não podem trafegar pelas ruas, mas os motoristas que aqui residem não podem ser prejudicados e assim deve ser
 usado bom senso pelo Prefeito e pelo Sargento, senão a Rodolatina deixará de trazer os veículos para manutenção em Ijaci o
 que poderá gerar desemprego. Citou que pela empresa em que trabalha, conduziu um caminhão pelas ruas da cidade de Lavras
 para serviços mecânicos e não teve nenhum problema e assim pede a colaboração dos Vereadores para resolver este problema
 rapidamente e coloquem critérios para que não seja fechada a porta da cidade. O Sr. Presidente disse que isto precisa ser
 resolvido, pois o desemprego de cinco pessoas é muito difícil e dando seqüência liberou espaço para apresentação do Dr. Ailton
 Pereira, tendo este afirmado ser uma honra estar na reunião e agradeceu pelo acolhimento a ele dispensado nas vezes que
 esteve na cidade, colocando-se à disposição de todos. Disse que está em contato com a Prefeitura e os Vereadores para mudar
 o posto de atendimento da Polícia Civil para o prédio ao lado da Policia Militar, vez que o posto atual é bem afastado, afirmando
 que tem na Delegacia em Lavras tem uma servidora que presta serviço somente para Ijaci, mas que irá precisar de mais uma
 pessoa que fique à disposição no posto atendimento no Município. Finalizou agradecendo a oportunidade e reiterou estar à
 disposição. O Sr. Presidente disse que a honra era dos Vereadores em receber o Delegado e quanto ao posto de atendimento,
 acredita que o Prefeito irá providenciar o mais breve possível e também espera o aumento do efetivo de policiais no Município,
 convidando o Dr. Ailton a participar das reuniões quando quiser, pois sempre será bem-vindo nesta Casa. Franqueado o uso da
 palavra, o Vereador Marco Aurélio manifestou-se acerca dos projetos de concessão de bolsa escolar e auxílio no transporte
 escolar, dizendo que consta seu nome na mensagem, mas gostaria que fossem citados a Vereadora Valéria e o Vereador Luiz
 Rogério, pois estes em muito contribuíram para tais projetos. Manifestou satisfação pelo envio do projeto que institui o Núcleo de
 Assistência Jurídica, cuja indicação foi de sua autoria, agradecendo e pedindo ao Presidente e demais Vereadores o apoio em
 sua aprovação, pois estará atendendo uma antiga reivindicação da população carente, gente que não pode ficar excluída da
 defesa de seus direitos, pessoas que precisam ser respeitadas de forma imparcial pelo Judiciário e demais repartições públicas,
 daí a magnitude deste projeto que sela seu compromisso com a população que é fiscalizar e zelar para que este Município
 possa ter mais sucesso, paz e prosperidade. Disse que não está aqui para criticar, mas para defender o povo e o Município,
 afirmando que a Administração precisa tomar providencias urgentes em certas coisas e escutar mais os Vereadores, colocando
 seus pedidos em prática, pois há três meses o Posto de saúde está sem medicamentos, a licitação para compra dos mesmos
 ficou errada, sabe que isso acontece, mas não podem esperar porque está sendo muito cobrado nas ruas. Disse que foi
 Secretário de Saúde e quando da posse falou que o Município precisa de uma agenda mínima para ser cumprida, sugerindo que
 o Prefeito se reúna com os Secretários para implantar esta agenda para que o Município posa alavancar. Disse que há um
 grande problema com a água no município, principalmente no Bairro Pedra Negra sugerindo a possibilidade de implantar um
 tratamento na água. Citou plano de desenvolvimento do Município, onde nada foi cumprido e precisam ter mais vontade política,
 afirmando que não adianta ficar só discutindo, mas deve-se criar leis que beneficiem a população. Indicou envio de expediente
 para a Prefeitura solicitando a relação da frota de veículos da municipalidade, tanto os que se encontram em funcionamento,
 como os que estão em desuso, a atual situação de cada um com suas respectivas placas. Mencionou seu pedido para uma
 reunião com o Consórcio AHE Funil e a Camargo Correa e esta reunião foi agendada para o próximo dia 02 de abril às 10h aqui
 na Câmara, citando que estes são os maiores vizinhos que podem ajudar o Município. Quanto ao tráfego de carretas, disse que
 concorda com o visitante, mas precisam criar uma solução para o tráfego pesado na cidade e a Camargo Correa pode fazer um
 adiantamento de receita para o Estado a fim de fazer uma perimetral e melhorias na entrada da cidade, dizendo que é aceitável
 que as carretas vazias façam a manutenção no Município, pois o município tem que se desenvolver e gerar empregos e assim
 deve-se procurar soluções junto a estas empresas e fazer parcerias para alavancar o progresso do Município, citando a praia do
 Ipiranga que parece um pasto, as carretas passam por aqui e eles não dão um metro de asfalto e que eles gostam de vir com
 discurso pronto e que o discurso dele como Vereador estará pronto para, juntamente aos demais Vereadores, reivindicar ações
 em prol do Município. O Vereador Joel, disse que a respeito do tráfego de carretas, não existe lei municipal nem estadual que
 proíba, mas somente é citado no código de postura do Município e assim a Prefeitura deve estabelecer um decreto que
 estabeleça critérios e resolva este problema, vez que o Código de Postura apenas diz que a Prefeitura pode impedir o tráfego de
 veículos que causam danos ao Município. Disse que no seu entender, a carreta vazia não causa nenhum dano e existem
 empresários que dependem da vinda destas carretas, citando os proprietários de lavador e borracharia que geram empregos e
 pediu ao Sr. Presidente que envie ofício ao Sr. Prefeito no sentido de elaborar um projeto e mandar para a Câmara naquela
 semana para ser apreciado e o Município não pode prejudicar ninguém. O Vereador Francisco disse que o Prefeito está
 colocando muita gente para trabalhar na Prefeitura e que é preciso exonerar algumas pessoas, principalmente o Sr. João Batista
 que inclusive foi prefeito da cidade de Lavras, citando que ele não vai aceitar pessoas de fora mandando no Município. O
 Vereador Luiz Rogério indicou envio de expediente para o Sr. Prefeito pedindo, em nome da vice-diretora, que retire o entulho
 acumulado na Escola Estadual Maurício Zákhia. Em relação às carretas, disse que o Município não pode parar e existem vários
 motoristas que moram em Ijaci, sendo que carretas carregadas danificam as ruas e casas e os carreteiros recebem para passar
 pela rodovia e assim carretas vazias não devem constar nesta proibição para que possam fazer manutenção. Indicou envio de
 ofício para a Prefeitura solicitando o percentual gasto com pessoal nos meses compreendidos entre março de 2008 e fevereiro
 de 2009 para se verificar o impacto, vez que segundo informações, o percentual está acima de 51,6%, sendo que e a função do
 Vereador é alertar o Prefeito e se ele não quiser ouvir, que pague sozinho, pedindo ao Dr. Roberto Pires que explique os
 projetos que foram enviados, pois acha que alguns estão fora do padrão, citando um projeto em que o Prefeito está quase que



 pedindo que se assine um cheque em branco. A Vereadora Valeria reforçou pedido do Vereador José Márcio quanto ao curso de
 costureira no CRAS e que em visita ao local verificaram a existência de quatorze máquinas de costuras paradas, o que geraria
 empregos, citando que tem mão de obra especializada no município inclusive com silk. Reforçou pedido do mesmo Vereador
 quanto ao pagamento das licenças-prêmio, dizendo que podem ser revertidas em espécie e parceladas em três vezes de acordo
 com o Estatuto dos Servidores Mencionou que em reunião com o Prefeito, foi sugerido um levantamento de quantos servidores
 tem direito e quantos períodos cada Servidor tem, mas deve-se olhar isso o mais rápido possível, pois em 2012 vence mais um
 período, sendo sugerido ainda este pagamento fosse efetuado na data de aniversário do servidor, a exemplo do PIS. Quanto ao
 tráfego de carretas, disse que concorda com os Vereadores e com o Sr. Sebastião, pois Ijaci não pode parar, ainda mais quando
 tem empregos em jogo e pediu que o Prefeito estabelecesse critérios para regulamentar o tráfego. O Vereador José Marcio
 sugeriu a realização de uma reunião com os empresários do ramo de borracharia, lavador e restaurante do Município para
 colherem sugestões quanto ao tráfego de carretas na cidade, citando que aquelas que carregam no Bairro da Serra, há muito
 tempo trafegam pela cidade e não é justo resolver o problema de um e deixar o do outro, sendo que isto já foi solucionado
 satisfatoriamente noutras cidades e conforme palavras do visitante, Ijaci não pode ser um condomínio fechado e é preciso usar o
 bom senso em relação às carretas que necessitam de manutenção, já que muitos irão perder os empregos se o tráfego for
 proibido. Reiterou pedido para restauração do curso de corte e costura, pois existem quatorze máquinas paradas e o curso visa
 atender aos beneficiários do programa bolsa família e caso este programa seja extinto, as famílias poderão ter uma nova
 oportunidade de renda com a profissão aprendida no CRAS, citando que se trata de um projeto da administração passada e
 precisa ser mantido, pois é uma boa coisa. Acerca das licenças-prêmio, disse que o gasto com pessoal está passando do limite
 e caso haja interesse do Prefeito, a melhor maneira será o parcelamento em quatro, seis ou até 08 anos, o que não pode é ficar
 parado, pois os servidores necessitam deste dinheiro e é triste olhar no rosto dos servidores e ver que este direito esta sendo
 deixado para traz, citando que já foi gasto muito dinheiro com festa, não que seja contra as mesmas, mas o Município arrecada
 muito e gasta mal, pois os veículos estão parados, os processos licitatórios estão demorando demais e que em outubro de 2008
 alertou o Prefeito e mesmo assim, este entrou com o pé esquerdo e tudo está dando errado e se as pessoas não são
 competentes, é preciso substituí-las, pois o povo não pode ficar esperando. Dando seqüência, o Sr. presidente liberou a palavra
 para o Assessor Jurídico explicar os projetos em pauta tendo o mesmo dito que numa uma análise superficial o projeto que cria
 o Núcleo de Assistência Jurídica que foi brilhantemente defendido pelo Vereador Marco Aurélio é de competência Legislativa e
 não existe dúvida da carga altamente social do mesmo, citando a importância da assistência jurídica gratuita à população menos
 favorecida para pleitear seus direitos junto ao Judiciário, no entanto se fosse resolvido com Servidores do quadro da Prefeitura, a
 priori, não haveria nenhum problema, mas em razão de informações que lhe foram passadas pelo próprio Prefeito, quando falou
 com ele ao telefone na presença do Presidente da Câmara, existe um problema com o limite de gasto com pessoal, encontrando
 assim duas barreiras, uma de ordem constitucional e outra da lei de responsabilidade fiscal e não poderia se omitir como
 Assessor Jurídico da Câmara, pela responsabilidade em orientar os Vereadores e nem estes poderiam esquecer da
 responsabilidade dentro do principio de auxiliar o Município a ter uma legislação que não seja anulada na frente e para tal a lei
 tem que ser perfeita para atingir seus objetivos e fins. Citou aspectos da lei de responsabilidade fiscal, notadamente o artigo 15
 onde fala que são consideradas nulas, irregulares e lesivas ao patrimônio publico as despesas de caráter continuados que não
 atendam aos limites e por isso é preciso que o Executivo envie uma estimativa de impacto orçamentário junto a estes projetos,
 porque o vereador precisa ter esta informação. Disse que quando a Prefeitura atinge o limite prudencial de 95% que ele está
 autorizado a gastar com pessoal, o município sofre uma série de restrições graves e deixa até de receber repasses de ordem
 federal e estadual, além da proibição de se criar mais despesas com a contratação de novo pessoal. Reafirmou que se fosse
 utilizar pessoal do quadro da Prefeitura já daria um parecer favorável ao projeto, mas em razão do que explicou, esse núcleo
 poderá ser anulado posteriormente. O vereador Marco Aurélio questionou ao Dr. Roberto, se este havia dito que o projeto é
 inconstitucional, sendo respondido que não falou isto, pelo contrario e trata-se de serviço muito relevante e não tem nada de
 inconstitucionalidade, apenas sugere cautela quanto ao gasto com pessoal, cujo aumento pode ser ocasionado pela aprovação e
 implementação do projeto. O Vereador Marco Aurélio disse que o projeto pode receber emendas, pois é um dos serviços que a
 população mais precisa e que o Município tem autorização para fazer suplementações nas dotações do orçamento à razão de
 20% e quando um projeto visa atender a toda população, é preciso esforço, pois se gasta e desperdiça com muitas outras
 coisas, como empreguismo com gente de fora, apagada e sem mérito na vida pública, coisas que eles não irão suportar,
 conforme dito pelo Vereador Francisco, afirmando não ter nada contra ninguém, mas o que vai pagar para uma pessoa dessa,
 dá para bancar este projeto que é seu sonho, pois convive com o povo e o que mais lhe pedem e vai lutar até o último minuto
 por causa deste projeto. O Assessor Jurídico disse que é louvável tal atitude, reafirmando que não há nenhum questionamento
 quanto à implantação do projeto e não é o Assessor Jurídico ou o Vereador que diz, mas é uma exigência do artigo 15 da lei de
 responsabilidade fiscal e se de repente, este impacto orçamentário for pequeno e o orçamento suportar a despesa, cria-se este
 núcleo. O vereador Luiz Rogério disse que os projetos são ótimos e importantes, mas devem ser bem analisados, citando uma
 lista de cargos comissionados onde constam 64 nomeados, afirmando que as pessoas que ocupam os cargos não deveriam ser
 exoneradas, em especial as que ocupam funções de menor valor, pois está sobrando gente nos cargos altos que estão
 causando essas dificuldades, não é contra o projeto e parece que na prefeitura existem oito ou dez advogados e que o núcleo
 deve ser criado, mas antes deve ser reduzido este gasto de cima para baixo, para evitar que depois de aprovado, seja
 necessário desfazer tudo aquilo pelo qual lutaram. A vereadora Valeria disse que está de pleno acordo com o projeto e com as
 palavras do Vereador Luiz Rogério, citando o alto custo dos serviços de advogado e um núcleo deste seria muito bom,
 salientando que a explicação do Assessor Jurídico foi muito válida, pois é preciso enxugar o gasto com pessoal que já
 ultrapassou os limites legais, alertando ainda sobre o nepotismo e quanto à pessoa que não se direcionou bem aos vereadores
 conforme dito pelo Vereador Francisco, disse que muitos pensam que Ijaci é uma mina e um cabide de empregos. Citou ainda
 que o Posto de Saúde está sem medicamentos por causa de licitação, os pneus dos veículos estão sem condições de uso e
 agradeceu o Chefe do Departamento de Transporte, Elvis, que está se virando por causa dos pneus das maquinas pesadas, nas
 viagens de pacientes para todo lado e pediu que o Prefeito resolvesse isto, que se reúna com os Vereadores e o Dr. Roberto



 Pires para aproveitar as pessoas que já estão na Prefeitura e diminuir o gasto com pessoal, se não dentro de alguns dias
 estarão recebendo carta do Promotor querendo informações. O Assessor disse que a Câmara não pode aprovar um projeto de
 forma errada para amanhã dar problema e para tal precisa ter informações acerca do gasto com pessoal, pois se o limite foi
 ultrapassado, o projeto torna-se inviável, não por causa de inconstitucionalidade, pois se a contratação de pessoal para
 implementar esse núcleo fosse feito com servidores da administração, não haveria problema, mas se ao contratar novos
 servidores e ultrapassar o limite prudencial, a Prefeitura fica proibida de pagar horas-extras, contratar novos servidores e
 conceder aumento. Mencionou ainda o art. 169 da Constituição Federal, pois o Prefeito foi informado que não poderia diminuir
 os vencimentos dos servidores comissionados, mas segundo tal artigo, é prevista uma escala que começa pelos cargos
 comissionados, os não-estáveis e até mesmo os efetivos, havendo uma série de providencias para que amanhã, o Prefeito e
 nem os Vereadores sejam responsabilizados, bem como o próprio cidadão que será beneficiado pelo serviço e terá que se
 desfazer do mesmo em virtude de uma votação errada. O Vereador José Márcio disse que é preciso um tempo para fazer a lei
 certa, para não aprovar e depois ter que reprovar e é preciso tomar os devidos cuidados para não prejudicar ninguém. Após o
 debate, o Vereador Cypriano disse é errado multar as carretas, já que é preciso haver uma placa informando a proibição do
 tráfego destas na cidade e assim inocentes foram multados, sugerindo que seja feita uma reunião junto a Camargo Correa para
 fazer uma estrada desviando o tráfego da cidade. Disse que concorda com a população quando reclama do excesso de carretas
 na cidade, mas pelo menos deveria colaborar com aqueles que moram em Ijaci e aqueles que vem para manutenção. Quanto à
 área de saúde, disse que não se deve prejudicar a Secretária e nem agentes, já que o problema está nos processos licitatórios,
 irão aguardar e pediu ao Prefeito que olhe isso com carinho. Disse que serviços de caminhões da Prefeitura estão
 sobrecarregados durante os dias de semana, pois muitas ruas estão com entulho e o Vivinho faz a retirada destes nos finais de
 semana, porém o Sr. Sebastião Puri enviou ofício ao Chefe do Transporte dizendo que depois das dezessete horas e nos fins de
 semana os veículos somente serão liberados com sua autorização, tendo o Vereador dito que isto iria atrasar o Município e
 indicou que fosse enviado ofício ao Prefeito perguntando se o chefe de transporte é o Vivinho ou o Puri. Reforçou pedido quanto
 às costureiras do CRAS e mencionou sua indicação para colocação de mais uma caixa d’água no Bairro Ipiranga, pois a falta de
 água é muito ruim e que também teve reclamações de falta de água no Bairro Nossa Senhora da Conceição. Não havendo mais
 pronunciamentos, incontinenti passou-se para a Segunda Parte, com a votação dos pedidos escritos e verbais sendo todos
 aprovados pela unanimidade do Plenário. Em seguida os Projetos de Leis 10, 11, 12, 13, 14 e 15 foram enviados às Comissões
 Permanentes para parecer no prazo regimental. Por último, fez-se votação do projeto de resolução n.º 02 que “Concede Diploma
 de Honra ao Mérito ao Sr. Welington Luiz Vilas Boas” sendo aprovado pela unanimidade do Plenário em 2ª discussão e votação.
 Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final sendo constatada a presença de todos Vereadores que foram
 convocados para a reunião ordinária do dia 23 de março a partir das 19h para deliberação acerca dos projetos em trâmite e
 demais assuntos e ou projetos que adentrarem na pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi
 declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos
 Srs. Vereadores e demais que desejarem.
  

  

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 23 (vinte e
 três) dias do mês de março de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs.
 Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário,
 Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, Heitor Inez de OliveiraJosé Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes,
 Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários
 assistentes. Após a oração inicial, o Sr. Presidente determinou ao Vereador Secretário que procedesse a chamada nominal,
 tendo este comunicado a presença de todos Vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, foi declarada a
 abertura dos trabalhos com a leitura da ata da 10ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos Vereadores. A leitura de
 correspondências constou de Comunicado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca da liberação de
 recursos para o Município; Ofício DL/VR-544/2009 da CEMIG em resposta ao ofício n.º 51/2009 desta Câmara; Ofício n.º
 4174/2009- 1ª Câmara do TCE/MG encaminhando parecer prévio relativo às contas do exercício de 2002 deste Município; Ofício
 n.º 599/2009 do Ministério Publico do Estado de Minas Gerais contendo recomendações acerca do pagamento de 13º salário
 para agentes políticos; Mensagem n.º 14/2009 da Prefeitura em resposta ao ofício n.º 55/2009 desta Câmara; Ofício CPL
 003/2009 comunicando a realização de processos licitatórios na Prefeitura; Ofício SEMDEMAT nº 0010/09 solicitando indicação
 de membros titular e suplente deste Legislativo para participar do CODEMA; Ofício n.º 43/2009 da Prefeitura solicitando a
 retirada de pauta dos projetos de leis nº 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de 2009. Indicações do Vereador José Marcio solicitando que
 nas dependências do pátio dos veículos da Prefeitura seja preparado um local concretado e coberto para serviços mecânicos,
 borracharia e ainda sejam providenciadas ferramentas e equipamentos necessários para o bom andamento dos serviços; solicita
 providencias para que a Prefeitura possa instalar, nas suas dependências ou na Secretaria de Assistência Social, uma
 coordenadoria para, em convênio com a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, atender e credenciar as pessoas
 deficientes e com idade igual ou superior a 65 anos para que possam receber a credencial de passe-livre no transporte inter-
municipal, justificando tal pedido pelo fato que os deficientes e/ou idosos tem, de acordo com a Lei Estadual 9.760 de 20/04/89,
 regulamentada pelo Decreto n.º 32.649 de 13/03/1991, direito à gratuidade de passagem no transporte intermunicipal em todo o
 Estado de Minas Gerais, mas para gozar do beneficio, necessita portar a credencial e que é fornecida, na capital, pela CAADE –
 Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, e no interior, nas Prefeituras Municipais, salientando que em nosso
 Município de Ijaci existem muitas pessoas que podem ser beneficiadas com o passe livre, porquanto tem direito a ele, mas
 continuam pagando passagens por não estarem credenciados perante ao Estado. Indicações do Vereador Francisco solicitando,



 a pedido do Serginho, morador da Vila Aparecida, a instalação de um quebra-mola na Rua Joaquim Antonio Ribeiro próximo a
 sua residência para evitar abusos de alguns motoristas no local; a pedido da Sra. Lilia, pede um caminhão para fazer a limpeza
 da fossa de sua residência e também da residência que se encontram entupidas; solicita reforma da casa do Sr. Antônio, que
 reside próximo ao campo do milionários, bem como a casa do Sr. Lei, irmão do Lázaro Perpétuo; solicita que seja feita a limpeza
 da rua em frente à Câmara Municipal, pois a mesma se encontra muito suja, acumulando poeira em dias secos e barro nos dias
 chuvosos. Em relação aos projetos fez-se alusão ao projeto de resolução n.º 02/2009 que “Concede o titulo de honra ao mérito a
 Welington Vilas Boas” em pauta para 3ª discussão e votação. Dando seqüência, o Sr. Presidente liberou o uso da palavra ao
 visitante Sebastião Elidio Ribeiro Filho, responsável pela vigilância epidemiológica do Município devidamente inscrito, que
 esclareceu tópicos do ofício encaminhado a esta Casa pela Chefe do Departamento de Zoonoses da Prefeitura. Disse que o
 objetivo era trabalharem todos num só local, mas na Administração passada a servidora ocupante deste cargo decidiu ficar na
 Secretaria de Saúde e o serviço de zoonoses ficaria noutra casa, em decorrência dos inseticidas usados. Disse que este local
 seria mudado para ficar mais perto da Secretaria e do PSF do centro, o que não é justificável, pois quando precisam entram em
 contato via telefone e que o cômodo que está sendo sugerido para mudança não é adequado, pois não possui nem banheiro
 sendo-lhe dito que seria usado o banheiro da Secretaria de Saúde, o que não é viável, já que lá ficam os medicamentos, o
 mesmo acontecendo com os banheiros do Posto de Saúde, onde são as mesmas precauções, devido ao uso de inseticidas.
 Acerca dos produtos químicos usados para combate a dengue, chagas e outras endemias, ela disse que seria comprado um
 armário fechado para o armazenamento, sendo que os próprios fabricantes aconselham o armazenamento em local arejado e
 quanto a estarem armazenados na Secretaria de Saúde, o visitante disse que estes produtos podem provocar danos aos
 usuários do posto. Em relação às condições mínimas da casa para os serviços epidemiológicos, disse que não é verdade e
 quanto ao telefone, esclareceu que o mesmo estava no nome do conselho tutelar que foi transferido do local e foi prometido que
 futuramente seria religado e equipado com computadores, o que até o momento não aconteceu, sendo que o preenchimento de
 formulários é feito manualmente. Sobre a necropsia que seria instalada junto ao escritório, disse que não é viável devido a
 complexidade do manuseio de animais que podem estar doentes juntos a outras pessoas que estão trabalhando. Pela mesma
 foi dito que tem uma média estipulada pela Regional de Saúde de 800 casas para trabalho de cada agente e no ofício foi citado
 1.500 casas, quando na realidade ele tem o registro de 2.244 casas e o correto seriam 3 agentes, sendo dois para executar os
 trabalho e outro para cobrir férias e outros ensejos, havendo atualmente um servidor que foi cedido, porém o mesmo é
 comissionado como auxiliar de almoxarife e quando precisarem dele no almoxarifado ele voltará para suas funções. Citou que o
 custo da locação do imóvel pretendido é bem mais elevado do que atual e lá não tem o mínimo de estrutura para os serviços
 necessários. Disse que está trabalhando com falta de materiais para prestar um bom atendimento a população desde janeiro
 como foi acompanhado pelo Vereador José Marcio. Distribuiu um informativo aos Vereadores acerca da situação de focos de
 dengue no Município e pediu que estes entrem em contato com o Executivo para propiciar melhorias na situação do trabalho
 com remanejamento ou contratação de dois funcionários para rapidamente retroagirem o quadro da dengue e até mesmo para a
 compra de material mínimo para o trabalho, citando que comprou borracha e álcool com seu próprio dinheiro, pois na lista de
 materiais mínimos passada em janeiro, tanto de pessoas como de materiais, até então não havia sido atendido e enquanto estão
 preocupando com escritório confortável, ele se preocupa em fazer um serviço bem feito em prol da população, pois é funcionário
 do Estado há muitos anos e tem que ter respeito pela população. O Sr. Presidente pediu ao visitante que fizesse a leitura do
 relatório enviado aos Vereadores, tendo o visitante dito que o relatório ainda não havia sido enviado a Secretária de Saúde, pois
 teve conhecimento pouco antes da reunião e que o levantamento feito tem por base apenas 20% das residências do Município e
 não está incluído o Bairro da Serra e são 11 focos do mosquito transmissor da dengue no centro, 1 foco na Vila Industrial e 2
 focos confirmados no Bairro Mateus, e levando-se em conta o percentual de 20%, provavelmente esses números são maiores e
 tem necessidade urgente de combater esses focos, com pessoal e material adequado. Em seguida o Sr. Presidente disse que
 esses números são preocupantes e pediu que fossem divulgados, pois não adianta só o Vereador ter esse relatório em mãos e
 não divulgar, mas se cada um fizer sua parte esse quadro pode ser mudado. Franqueado o uso da palavra, o Vereador Marco
 Aurélio manifestou sua indignação acerca do ofício enviado pelo Executivo retirando os projetos de pauta, afirmando que a
 Assessoria Jurídica é bem paga no Município, mas envia projetos cheios de irregularidade na sua constituição, citando que
 alguns projetos já existem em forma de lei e o povo não pode ficar a deriva, os alunos necessitam de ajuda urgente e cria-se
 este constrangimento, reafirmando que o Assessor Jurídico está recebendo para isto e mostra a sua incompetência. Pediu que
 leve ao prefeito sua indignação e caso algum servidor não sirva, que seja mandado embora, pois não podem ficar perdendo
 tempo, mencionando leis que autorizam convênio com instituições de ensino e concessão de passes que já existem no
 Município, enquanto o povo não pode ficar parado esperando, por isso é preciso tomar providências. Quanto ao projeto do
 Núcleo de Assistência Jurídica, disse que para funcionar e beneficiar a população inteira terá em média o custo de 4 a 5 mil reais
 por mês e se demitir alguns servidores que estão à toa, o mesmo poderia ser implantado, havendo ainda a possibilidade de
 contratação por meio de licitação para prestação de serviço, fazendo o mesmo com plantonistas e médicos para não onerar o
 gasto com pessoal. Pediu que fosse criada escola de informática, citando que o telecentro está fechado, bem como escola de
 inglês e espanhol para os jovens, fez menção a pedido feito anteriormente para criação da terceira idade com contratação de
 professor de educação física e isso diminuiria os gastos com medicamentos. Quanto ao pedido do Vereador Francisco sobre a
 limpeza das fossas sépticas no município, pediu que este serviço fosse incluído no edital de coleta de lixo. Manifestou sua
 indignação e constrangimento em sua clínica em Lavras pela matéria veiculada pela Tribuna de Lavras dando conta que o Sr.
 João Batista assumiu cargo de assessor e planejamento de projetos na Prefeitura de Ijaci. O pronunciante disse que está
 passando vergonha pela matéria, afirmando que não aprova esta contratação, já que o João Batista não deu conta nem mesmo
 de administrar o Município de Lavras e pelo que apurou em conversa com o prefeito, só houve uma conversa, mas nada de
 concreto e gostaria que essa casa se pronunciasse a respeito, pois isto está vindo de cima para baixo e eles não vão permitir,
 porque não precisa importar incompetência, há muita gente competente no Município e pediu envio de ofício aos jornais Lavras
 News e Tribuna de Lavras, pois o que houve foi uma conversa e Ijaci não é museu, não se vive de experiência de passado e que
 não gostou e nem aprova essa atitude, pois uma pessoa dessa não iria ganhar menos de três mil reais, o que pode ser gasto



 para manter o Núcleo de Assistência Jurídica. Disse que estão aqui para ajudar o Prefeito, mas tem certeza que isso está vindo
 de cima para baixo e Ijaci é independente e se algumas denuncias anônimas se confirmarem, serão informadas à população e aí
 poderá entregar o Município a estas pessoas que estão querendo enfiar goela a baixo. Reafirmou que não se pode permitir isto,
 os poderes são independentes e não podem deixar que pessoas e órgãos de fora interfiram na autonomia do Município e devem
 ser apuradas as denuncias anônimas e tem certeza que isso não foi de iniciativa do Prefeito, mas foi empurrado goela a baixo e
 com bastante chantagem. Quanto às palavras do Sr. Sebastião, disse que isto é um problema mais técnico e que se deve
 resolver na Secretaria de Saúde, afirmando que os serviços são importantes, citando cidades onde existem mais de dez agentes
 para combater esses focos de dengue e no que depender dos Vereadores, estarão para ajudar e beneficiar o Município. O
 Vereador Cypriano solicitou que o Sr. Prefeito olhasse com carinho para a área de saúde, pois existem muitos exames parados
 e poderia ser feito um convênio para a liberação destes porque se foi solicitado pelo médico, há a necessidade dos mesmos,
 reforçou pedidos do Vereador Francisco para instalação de quebra-mola na Vila Aparecida, limpeza de fossas e reformas de
 casas, bem como do Sr. Sebastião acerca dos serviços de epidemiologia, afirmando que se na gestão passada aconteceram
 erros na saúde, não culpa a ex-prefeita, pois também está havendo erros agora e é preciso legalizar estas partes vez que a
 população necessita desses serviços e no que depender dele, estará sempre apoiando. O Vereador Francisco disse que todo
 mundo está cobrando onde está o remédio no Posto de Saúde e enquanto estão preocupados em tirar o tráfego de carretas da
 cidade, deveriam estar preocupados com a saúde da população e pediu que fosse averiguado junto à Secretaria de Saúde qual
 foi o médico que atendeu o filho da Cida do Quita que deu diagnóstico de febre e, no entanto era meningite e se houve erro de
 diagnostico, tem que mandar este médico embora. O Vereador Luiz Rogério citou ofícios convidando para licitações e nestes
 não constam exames laboratoriais, solicitando que seja realizado, pois a saúde está cada vez mais precária. Sobre a concessão
 de bolsas de estudo e auxilio transporte, na Administração passada foram aprovadas leis para convênio com instituições de
 ensino e concessão de transporte para estudantes e basta o Sr. Prefeito adequar com orçamento e critérios da assistência
 social, citando que os projetos foram retirados, mas isto não serve de desculpa. Quanto ao que foi dito pelo Sr. Sebastião, ele
 está trabalhando a muito tempo e a Miuki não perguntou nada para ele nesse sentido, citando que na Prefeitura existem muitos
 funcionários e sugeriu a possibilidade de designar algum destes para os serviços de combate aos focos do mosquito e deveria
 ser uma pessoa que a exemplo do Sebastião, conhece o serviço e poderia assumir este cargo e assim não estaria havendo
 estes transtornos, mas traz uma pessoa de longe que não conhece Ijaci e acaba acontecendo isso. Quanto às palavras do Sr.
 Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sebastião Leonardo, disse que quando o pedido for feito ao Vereador este será levado
 ao Plenário, pois o Secretário não foi eleito e que todos pedidos que forem feitos serão enviados, afirmando que o Dr. José
 Maria está iniciando e estão dando chances demais para ele que está sendo alertado várias vezes, sendo que todos têm direito
 de errar, mas continuar no erro é demais, que isso sirva de alerta a fim de tomar alguma iniciativa ainda nessa semana, pois se
 ele não tomar, a Câmara deverá tomar alguma atitude, já que a população está vindo nas reuniões e é direito deles estar
 cobrando, pois é daqui que saem as leis, a população cobra dos Vereadores e estes tem que repassar estas reivindicações. O
 Vereador José Marcio disse que os trabalhos do Sr. Sebastião sempre deram certo e que na primeira semana de janeiro foi
 procurado para saber quem seria responsável e depois de averiguar informou o nome da servidora e junto ao Sr. Sebastião
 levou os problemas da cidade à mesma, bem como lista de material necessário para o trabalho que sempre foi feito, mas parece
 que a servidora não levou a sério, foi informado a ela acerca do numero de pessoal necessário para realização dos serviços de
 epidemiologia, sendo dito pelo Sebastião que sempre foi de 2 ou 3 funcionários. Disse que a quantidade de foco de dengue no
 município é alarmante e faz tempo que não vê citar esses números, disse que só tem 03 meses e se continuar de braços
 cruzados a situação vai piorar, segundo o Vereador Luiz Rogério poderia ter sido nomeado o Sr. Sebastião para este cargo, já
 que o mesmo tem conhecimento da situação e se essa servidora tivesse um pouco de humildade, já teria resolvido o problema,
 disse que não se pode nomear chefe só para ostentar nome e Ijaci merece coisa melhor e não é justo que os Vereadores fiquem
 de braços cruzados e aceitem isso. Disse que o Sr. Prefeito deve tomar providencia a respeito dessa servidora e se possível
 esta seja chamada para prestar esclarecimentos na Câmara, pois está deixando a desejar e até então o pedido de materiais
 feitos em janeiro não foi atendido e com os recursos que temos em Ijaci, seria uma vergonha termos casos de dengue. Quanto à
 obra do Bairro da Serra foi procurado pelos moradores que perguntaram se a mesma seria terminada, respondendo que não
 acredita em seu término se for realmente realizada a festa do peão, citando que a obra da Serra ficou bem feita, mas é preciso
 ser concluída, pois se não o prejuízo vai ser maior. Disse que o Prefeito prometeu na campanha que daria assistência aos
 moradores da Vila Industrial e Novo Horizonte, onde falta rede de esgoto, iluminação publica, asfalto e se esta festa for
 realizada, estas obras não se realizarão em 2009, citando que o Prefeito precisa levar o povo ijaciense mais a sério e já foram
 gastos muito dinheiro com o carnaval e aniversário do Município, existem ruas na cidade que à noite até amedrontam, devido à
 falta de iluminação e que já foram feitos vários pedidos para iluminação pública e não foram atendidos, mas de uma noite para o
 dia se resolve a realização da festa, enquanto os problemas mais graves do município ficam esquecidos. Acha que isto é coisa
 particular do Prefeito e que se quiser fazer festa, que utilize o seu dinheiro, disse que os gastos com festas sempre foram mal
 aplicados e em média tem um custo de mais de 10 milhões e isto é uma vergonha para o Município que não tem infraestrutura,
 havendo pessoas dizendo que a cidade está boa e ele como Vereador não vê isto, pois o Prefeito, quando de sua campanha,
 dizia que a primeira coisa a fazer seria cuidar da saúde e educação e tendo procurado a Secretária de Educação, a mesma
 disse que até quinta-feira seriam distribuídos os materiais didáticos para as crianças. Disse que existem muitos advogados na
 Prefeitura e até hoje não tomou providências quanto aos problemas e acha que o Prefeito escolheu mal seus assessores e o
 povo não pode pagar por isto e espera que daqui para frente as coisas melhorem. A Vereadora Valéria mencionou os projetos
 que foram retirados, citando os vales transportes e as bolsas de estudo, que na reunião do dia 09 de janeiro foi solicitado por ela,
 foram enviados e depois retirados, pois haviam condicionantes que praticamente nenhum aluno atenderia para receber o
 beneficio. Disse que em conjunto com o Vereador José Marcio e o Presidente Lisionel pediu no dia 26 de janeiro a iluminação da
 Praça do Rosário e pavimentação daquele prolongamento até a Vila Industrial, que na primeira reunião pediu providencias para
 a Rua José Evaristo de Oliveira, onde as águas pluviais estão inundando casas e nada foi resolvido e como foi falado pelo
 Vereador Jose Marcio, quando o assunto é festa, se resolve da noite para o dia, deixando claro que ninguém está impedindo



 realização de festas, mas acha que no momento não é viável a realização de festas, pois existem inúmeros pedidos dos
 Vereadores nestes três meses e que praticamente nenhum foi atendido e estão esperando atitude do Prefeito, senão as
 conseqüências serão árduas e o povo vem à Câmara e vê as coisas acontecerem. Disse que no dia 02 de fevereiro fez um
 pedido para instalação de quebra mola, a pedido do Sr. Sérgio e como não foi atendido, o Sr. Sergio procurou outro Vereador,
 citou pedido para modificar os redutores de velocidade na avenida 31 de Dezembro que são depressões na via e nada foi
 resolvido. Disse que junto ao vereador Jose Marcio procurou a Secretária de Educação para saber sobre o material didático e
 segundo informações, houve várias falhas na licitação e algumas empresas que venceram a licitação não tinham material de
 pronta entrega e assim quer que os servidores trabalhem melhor, já que estão sendo pagos e o povo ficando para traz, por isso
 pede que o Sr. Prefeito avalie os pedidos dos Vereadores com carinho e caráter de urgência, se não as coisas vão ficar, asfalto
 não vai ser feito, na escola ninguém vai ganhar material, a saúde não vai desenrolar aqueles exames e como servidora da área
 de saúde é constantemente cobrada, sendo perguntada por que não existem remédios, se sempre tiveram e que a Secretária
 deve ter um respaldo jurídico, há coisas que são questionados e como vereadores não sabem responder, como no caso da
 festa, onde na reunião não foi lida nenhuma correspondência neste sentido e já estão pintando os muros e anunciando nas
 rádios, na área de esportes o Chefe já esteve aqui pedindo apoio e até hoje nada foi feito, as crianças precisam de um professor
 no campo para desenvolver atividades com acompanhamento e até hoje não mandaram, precisa-se também de pedreiro, já que
 se diz que a Prefeitura tem muito advogado e está faltando pedreiros e isso deve ser olhado, as crianças precisam de técnico de
 futebol, há muitos campeonatos na região, as meninas que jogam vôlei estão precisando de apoio e existem índices altos de
 drogas no Município e nesse tipo de coisa eles deveriam ter mais ardência. Em seguida o Sr. Presidente agradeceu a presença
 do Sr. Sebastião e pediu que a população também fizesse sua parte para combater a dengue. Não havendo mais
 pronunciamentos, os trabalhos foram suspensos por cinco minutos. No reinicio fez-se a votação dos requerimentos escritos e
 verbais, sendo todos aprovados pela unanimidade do Plenário. Dando prosseguimento fez-se a votação do projeto de resolução
 n.º 02/2009 que “Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Welington Luiz Vilas Boas” sendo aprovado pela unanimidade em
 sua 3ª discussão e votação, transformando-se na Resolução Legislativa nº 491. Após foram nomeados os Vereadores Heitor
 Inez de Oliveira como titular e Joel Vitor da Silva como suplente para representar a Câmara no CODEMA. Em seguida o parecer
 prévio do Tribunal de Contas acerca da prestação de contas do Município, exercício de 2002 foi enviado à Comissão de
 Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, tendo o Sr. Presidente lembrado que todo processo deverá estar concluído em 120
 dias Após, os Srs. Vereadores e assistentes foram convidados para a reunião com representantes do Consórcio AHE funil e
 Camargo Correa dia 02 de abril às 10h no salão desta Câmara. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final
 sendo constatada a presença de todos, sendo convocados para a reunião ordinária do dia 30 de março a partir das 19h para
 deliberação acerca de assuntos e ou projetos que adentrarem na pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a
 proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se
 aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 30 (trinta)
 dias do mês de março de 2009 às 19h (dezenove horas) no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os
 Srs. Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano -
 Secretário, Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, Heitor Inez de Oliveira, José Marcio Gomes, Marco Aurélio Fraga e
 Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes. Após a oração inicial, o Sr. Presidente
 determinou ao Vereador Secretário que procedesse a chamada nominal, tendo este comunicado a presença de 8 (oito)
 Vereadores, ausente o Sr. Luiz Rogério Vilas Boas. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, foi declarada a
 abertura dos trabalhos observando-se um minuto de silêncio como homenagem póstuma ao Sr. Sebastião Mateuzinho falecido
 na sexta-feira anterior. Prosseguindo fez-se a leitura da ata da 11ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. A leitura de correspondências constou de Ofício DC03/09 encaminhando o balancete de receita e despesa da
 Prefeitura referente ao mês de fevereiro de 2009; Ofício 72/2009 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em
 resposta a solicitação do Vereador José Marcio Gomes; Ofício 73/2009 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em
 resposta a solicitação do Vereador Marco Aurélio Fraga; Ofício 51/09 do Gabinete do Sr. Prefeito em resposta ao ofício 57/2009
 desta Câmara; Requerimento do Vereador Marco Aurélio Fraga solicitando licença para ocupar cargo no Executivo Municipal
 nos termos do art. 32, inciso I da Lei Orgânica Municipal e art. 24, inciso V do Regimento Interno desta Câmara. Indicações do
 Vereador José Marcio solicitando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que enviasse uma lista contendo os nomes
 dos candidatos que já se inscreveram para obter uma casa popular; solicita que seja convidado o Sr. Prefeito para comparecer
 na reunião seguinte desta Câmara para explicar sobre alguns fatos que vêm acontecendo na Administração; reitera pedido para
 limpeza da Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, já que quando entra em contato com a Prefeitura, dizem que a responsabilidade é
 da Empresa Cherem e quando entra em contato com a Cherem, dizem que a responsabilidade é da Prefeitura. Disse que o
 encarregado de obras foi avisado pelos moradores em janeiro sobre o mal cheiro que o lixo acumulado está causando, além de
 entupir as canaletas responsáveis pelo escoamento das águas pluviais. Indicações do Vereador Francisco solicitando que seja
 feita a limpeza das ruas onde será realizada a via sacra ao vivo na sexta-feira da Paixão, devendo o setor responsável da
 Prefeitura entrar em contato com a Paróquia para se informar do trajeto; a pedido dos moradores da Rua José de Bastos Neto
 nas proximidades do Conjunto Habitacional Nossa Senhora da Conceição, solicita que seja feita a limpeza da mesma, vez que
 esta se encontra cheia de mato e barro; solicita esclarecimento da Administração acerca de um comentário que a Prefeitura teria
 pago duas festas de carnaval e solicita também que seja enviado os empenhos, notas fiscais, copias dos cheques e tudo que se
 refere ao carnaval realizado neste ano; solicita informação se já foi distribuído o material escolar para os alunos da rede



 municipal de ensino; solicita informações do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura a respeito dos contratos das
 equipes de PSF do Município e se os mesmos encontram-se em dia para dar maior segurança aos contratados; solicita do
 Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura informação se todos os contratos firmados até a presente data já foram
 publicados; solicita a realização de obras de rede de esgoto no Bairro Córrego Pintado, na propriedade do Sr. Miguelzinho.
 Indicação conjunta dos Vereadores José Marcio e Francisco alertando para que comecem a ser tomadas as providencias
 necessárias visando a concessão da progressão horizontal dos servidores efetivos do Município que se dará no mês de julho
 deste ano, de acordo com o Capitulo XI, artigos 37 a 42 da lei complementar n.º 882 de 19/07/2006 e Capitulo VI, artigos 14 a 19
 da lei complementar n.º 873 de 21/06/2006. Indicações da Vereadora Valeria solicitando, a pedido de moradores do Bairro da
 Serra, informações se há uma previsão de quando será colocado em funcionamento o Telecentro localizado naquele bairro, pois
 o mesmo foi deixado pronto pela Administração passada, inclusive com todos os computadores montados; solicita a colocação
 de um redutor de velocidades na Rua João Correia a pedido dos moradores; solicita que sejam terminados os serviços iniciados
 na casa da Nenzinha, na Rua João Correia, onde foi realizado serviços de instalação hidráulica, porém os canos ficaram
 expostos, o que vem alagando a rua; solicita a realização de pavimentação asfaltica na antiga Rua das Palmeiras e na Rua
 Bernardo Santos, ambas no Bairro Córrego Pintado; solicita reparos no asfalto da Rua Vigilato Vilas Boas, próximo à saída para
 o Bairro da Serra, onde além de buracos, existe também uma canaleta muito grande que tem trazido perigo aos pedestres que
 passam pelo local; solicita que seja estudada a possibilidade de alterar o desvio localizado na saída para o bairro da Serra, no
 entroncamento das Ruas Vigilato Vilas Boas e Elias Antonio, onde segundo relato de moradores do local é constante a
 ocorrência de abusos por parte de alguns motoristas. Indicação do Vereador Heitor solicitando que seja realizada serviços de
 patrol nas estradas vicinais que conduzem às comunidades do Tanque, Barreiro, Contendas e Córrego do Paiol, bem com a
 limpeza dos leitos das referidas estradas e dos mata-burros nestas existentes. Em relação aos projetos fez-se a leitura do
 Projeto de Lei n.º 16/2009 que “Dá nova redação ao art. 4º da lei municipal n.º 729 de 07 de março de 2001” de autoria do
 Vereador Jose Marcio Gomes. Prosseguindo o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, tendo o Vereador Joel dito que muito
 se tem falado, mas nada cumprido, mencionando reunião com o Deputado no sábado anterior juntamente com os vereadores
 José Marcio e Marco Aurélio e que nessa reunião tiveram muitas promessas, devido à eleição do ano que vem, salientando que
 as casas populares prometidas não serão doadas, mas sim vendidas pelo plano da Cohab. Quanto aos buracos nas ruas da
 cidade que estão estragando os veículos, indicou envio de expediente ao Sr. Prefeito solicitando que sejam adquiridas as
 toneladas de asfalto que forem necessárias para tapar os buracos. Disse que a Câmara não deve só pedir, mas também exigir
 soluções do Sr. Prefeito daquilo que vem sendo pedido, citando que ao todo são 83 pedidos, e a Prefeitura não tem cumprido
 nada, tem que tomar decisões, doa a quem doer, pois o povo não está aqui só para ouvir, querem soluções e é necessária uma
 reunião com Sr. Prefeito para que ele atenda as exigências dos vereadores que estão respondendo as necessidades da
 população do Município. Pediu envio de expediente ao Sr. Prefeito para que informe que medidas tomou ou vai tomar para
 reduzir a folha de pagamento, pois da maneira que está o município não irá assinar nenhum convênio, citando que Lavras
 ganhou carro para educação e conforme disse ao Deputado, Ijaci não ganhou nem um par de botinas, pois o político corre nas
 cidades grandes e conseguem alguma coisa, enquanto para as cidades pequenas, eles vêm contar lorota e nestes anos que
 está na prefeitura, a não ser uma ambulância e um carro para o PSF não viu nenhuma outra doação, pois tudo o que está na
 Prefeitura foi adquirido com recursos próprios, citando que o governo não deu nem a motoniveladora e nem a retroescavadeira,
 mas sim a Prefeitura que financiou. Disse que está chegando a hora da política e que na hora de pedir voto eles vêm, mas na
 hora de conseguir recursos para o município eles somem, afirmando que só se deve votar em deputado que realmente
 conseguir algo para Ijaci. Em seguida, o Vereador Marco Aurélio falou do prazer e gratidão em fazer parte desta Câmara, ciente
 da enorme responsabilidade que lhe foi conferida nas urnas em 2008 para bem representar a população de Ijaci. Mencionou o
 compromisso e o empenho de todos Vereadores eleitos, cintado-os nominalmente e que naquela reunião informou que o
 Prefeito, Dr. Jose Maria Nunes buscando ajustar a máquina administrativa e torna-la funcional na defesa dos interesses da
 população, sugeriu seu nome para assumir a Secretaria de Planejamento e Gestão e em razão do honroso convite que lhe foi
 feito pelo Sr. Prefeito nesta etapa de sua vida pública, vê-se forçado a pedir licença da cadeira de Vereador a esta Casa
 Legislativa. Disse que ao assumir a Secretaria de Planejamento e Gestão, o faz com a coragem que nunca lhe faltou, citando a
 experiência adquirida que o levou a aceitar o convite que lhe foi feito pelo Sr. Prefeito. Agradeceu a cada Vereador e
 Funcionário, ao PSDB que compôs coligação com o PSB e todos seus filiados que o indicaram para candidato à vereança e aos
 seus eleitores que viram nele, uma pessoa capaz de bem representa-los nesta Câmara. Afirmou que esta fala não era uma
 despedida, mas um balanço do trabalho que junto aos demais, buscou realizar em prol de Ijaci. Mencionou ainda que ao aceitar
 o convite feito pelo Dr. Jose Maria, algumas pessoas de mentalidade tacanha, que pensa pequeno e tem uma visão míope sobre
 os interesses do povo tentaram criar obstáculos neste sentido numa clara demonstração de incoerência e desrespeito com a
 população e os destinos da Administração, citando que estas pessoas deveriam ser banidas da vida pública, pois não tem
 nenhum compromisso com os destinos da população, pedindo desculpas por narrar este fato, mas não poderia deixar de
 registrar esta denuncia nos anais desta Casa. Citou a 2ª Epístola de São Paulo a Timóteo com algumas mudanças: “combati o
 bom combate, iniciei dignamente meu mandato e guardei a fé”. Citou ainda frase do famoso discurso de Martin Luter King: “eu
 tenho um sonho” e comovido disse “o meu sonho é continuar trabalhando pelo progresso da cidade de Ijaci que está apenas
 começando”. Concluiu reafirmando seus agradecimentos a todos. Após, a Vereadora Valéria mencionou a saída do Vereador
 Marco Aurélio para assumir uma Secretaria na Prefeitura a convite do Sr. Prefeito e que ele deverá ter pulso, conforme disse em
 reuniões passadas que o Prefeito está precisando de gente com fibra para ajudar, citando palavras do Vereador Joel já são 83
 pedidos e nada foi feito. Mencionou pedido dos Vereadores Francisco e José Márcio acerca da progressão horizontal dos
 servidores efetivos que deverá ser feita no mês de julho, mas já estão avisando para não acontecer o exemplo das licenças-
prêmio que até hoje não obteve resposta e isto mostra o que o Dr. Marco Aurélio quer buscar ajuda junto ao Executivo e caso
 não seja correspondido, ele voltará para esta casa e aí será pior para a Prefeitura. Disse que na ultima reunião foi pedido sobre
 o telecentro do Bairro da Serra e naquela semana foi novamente procurada pelos moradores interessados nos cursos oferecidos
 pelo telecentro no período noturno e existem pessoas capacitadas em Ijaci para serem monitores e auxiliarem as crianças e



 adultos, o que é mais uma forma de aprendizado e que estão aguardando o reenvio dos projetos de leis que foram retirados, os
 auxílios de bolsas e passes que segundo a redação enviada, os critérios excluiriam todos e tudo o que está sendo indicado na
 educação parece encontrar uma barreira e assim não consegue entender quais as intenções deles, pois existem as dotações
 orçamentárias. Deixou claro que está triste, porque vem sendo pedido inclusive para se deixar a festa para mais adiante,
 ninguém está impedindo festa e conforme visto, nada foi comunicado na câmara e do jeito que está, parece que os Vereadores
 não estão agindo e nem tem palavra, mas não é bem assim, pois os visitantes das reuniões estão vendo o empenho dos
 Vereadores, só que na Prefeitura, as coisas não estão se encaixando e indicou envio de expediente ao Sr. prefeito para junto a
 chefia de gabinete para dar uma solução mais rápida em relação aos pedidos dos Vereadores, pois está muito difícil trabalhar
 assim. O Vereador Francisco indicou envio de ofício ao Prefeito e ao chefe de obras, pedindo providências para limpar as ruas
 próximas ao prédio da Câmara e proibir o tráfego de caminhões que estão causando esta sujeira. Pediu que fosse exonerado o
 farmacêutico que entregou medicamento errado para a mãe do Vereador José Marcio e essas coisas não podem acontecer. O
 Vereador José Marcio relatou o fato ocorrido com três pessoas, tendo ele procurado o farmacêutico que lhe explicou que o
 medicamento foi tirado em sua respectiva caixa e parece que foi trocado, prometendo que isto não iria acontecer mais. Citou que
 a farmácia do Posto é junto à Secretaria e acredita que houve um erro do servidor responsável ou alguém que está querendo lhe
 prejudicar, salientando que existem varias pessoas que não deveriam estar dentro da farmácia, inclusive alertou o farmacêutico
 para ficar atento, citando que foi sorte de sua mãe ter lido a caixa do remédio antes de tomar, pois ela faz uso de remédio para
 digestão e o medicamento entregue era para tratar de diabete. Fez menção a reunião acontecida no sábado com o Deputado
 Domingos Sávio juntamente com alguns vereadores e que ficou triste, pois vários servidores comissionados do alto escalão da
 Prefeitura não compareceram e parece que não querem levar o serviço a sério, citando que o deputado vem na cidade de 2 a 3
 vezes por ano e traz bons ensinamentos quanto a administração pública, afirmando que o Município está enfrentando uma crise
 onde se mais erra do que acerta e os funcionários que não compareceram, deixaram a desejar para o Município, pois foi uma
 reunião proveitosa, já que o deputado já foi vereador e prefeito de Divinópolis e na reunião passou muito experiência de trabalho.
 Disse que tem várias pessoas que não levam a sério a crise mundial, mas a arrecadação em geral está caindo e o deputado
 alertou que neste ano a ajuda para os municípios será mínima. Disse que conforme dito pelo Vereador Joel, as casas populares
 terão um custo para todos os contemplados e concorda com as palavras do Vereador quando diz que os políticos só vêm aqui
 para pedir voto e de certa forma tem que concordar com eles, pois já que estão promovendo a 16ª festa de peão, onde se gasta
 dinheiro do município à toa, questionando qual político vai querer investir em Ijaci que gasta milhões com festas do peão, dia do
 Município e carnaval que é alarmante para o nível da cidade e desta forma os políticos virão aqui só para buscar voto e trazem
 poucas coisas. Disse que enquanto não entrar um prefeito de juízo para administrar as festas de acordo com o nível que a
 cidade pode gastar, nenhum político da capital levará Ijaci a sério porque é dinheiro do povo e não particular e os Vereadores
 que apóiam isto não gostam do povo de Ijaci, cada um quer fazer festa mais cara do que a outra para aparecer na mídia e hoje
 as atas das reuniões da Câmara estão na internet e o mundo inteiro fica sabendo do que está acontecendo aqui e por isso fala
 que enquanto tiver gasto exagerado com estas festas, nunca haverá desenvolvimento e infraestrutura que Ijaci merece. Disse
 que ficou com vergonha e até pediu ao deputado que passasse pela rua da Câmara, bem como em outras avenidas onde
 deveria haver rede de águas pluviais, mas o dinheiro gasto com festas compromete os recursos do ano inteiro dando a
 impressão que Ijaci é uma ilha da fantasia e os políticos não acordam, o que é uma vergonha, mencionando palavras do
 Vereador Joel quanto ao numero de pedidos enviados que não foram respondidos. Pediu que seja convidado o Sr. Prefeito para
 prestar esclarecimentos nesta Câmara, pois precisam tomar alguma atitude, já que isto está virando brincadeira e quando ele
 vier, que todos façam suas perguntas sobre o motivo de não estarem atendendo aos pedidos para deixar tudo em pratos limpos,
 pois quando se conversa em particular com o prefeito, ninguém fica sabendo, mas quando vier aqui ficará registrado em ata para
 todo mundo ver. Reafirmou que Ijaci não é ilha da fantasia e é preciso ter respeito pelo cidadão e governar a cidade da melhor
 maneira possível, pois até o deputado ficou alarmado com as festas realizadas de graça durante esses anos e até sugeriu aos
 organizadores da festa que fizesse uma boa festa no aniversário do Município para os ijacienses e que na festa de peão
 cobrasse ingresso para ser investido na cidade, citando falta de medicamentos e infraestrutura. O Vereador Joel elogiou as
 palavras do Vereador José Márcio e como Vice-Presidente pediu que a partir daquela data não seja mencionado nome de
 nenhum deputado nesta casa, pois assim estaria se promovendo o deputado e somente depois que realmente fizer alguma coisa
 para Ijaci, que seja mencionado o nome do Deputado. O Vereador Cypriano reforçou pedidos do Vereador Francisco acerca da
 limpeza das ruas onde será feita a via sacra ao vivo e a limpeza da rua José de Bastos Neto, reforçou pedido da Vereadora
 Valéria sobre data em que será colocado em funcionamento o telecentro da serra, fez solicitação de auxílio funerário ao Sr.
 Dequinha que disse já ter procurado a Secretaria de Assistência Social no ano passado, mas até agora não foi atendido. Pediu a
 limpeza das ruas do bairro campo alto, onde estão aparecendo cobras e pediu ao Sr. Prefeito para tapar buracos existentes no
 Bairro Pedra Negra, alertando que o pessoal do setor e o Secretário de Obras andem mais pela cidade para ver estes
 problemas. Disse que estará tomando providencias quanto às pessoas que necessitam de auxilio e quer saber o motivo pelo
 qual ainda não foram ajudadas, afirmando que tem famílias com vários moradores em casa que as vezes até ganham bem, mas
 gastam muito dinheiro com remédios e que irão até a casa dessas pessoas, pois isso não pode ficar assim. O Vereador José
 Marcio disse que quando o Vereador Joel tiver algum deputado de sua coligação, poderá apresentar o nome deste e que não
 está promovendo ninguém, campanha política se faz nas ruas e está apenas dizendo sobre as casas que o deputado disse na
 reunião que conseguirá para o Município e aqui a população toma conhecimento do que está acontecendo, tendo o Vereador
 Joel dito que não estava criticando, mas até agora o deputado não fez nada para cidade e depois que ele fizer algo, aí sim o
 Vereador poderá mencionar o nome dele e que é proibido por lei utilizar o microfone da Câmara para fazer campanha para o
 deputado, tendo o Vereador José Márcio pedido ao Vereador Joel que lhe mostrasse a lei. Diante do impasse, o Sr. Presidente
 advertiu os dois Vereadores e suspendeu os trabalhos por dez minutos. No reinício fez-se a votação dos requerimentos escritos
 e verbais sendo todos aprovados pela unanimidade do Plenário, com a ressalva do Vereador Marco Aurélio solicitando que no
 pedido para convidar o Prefeito seja informado o assunto a ser tratado. O Vereador José Marcio disse que é sobre falta de
 remédios e outras coisas que vêm acontecendo no Município, como progressão horizontal, gasto elevado com pessoal, tendo a



 Vereadora Valeira citado também a respeito das licenças-prêmio. Em seguida o projeto de lei 16/2009 foi enviado a comissões
 permanentes para parecer no prazo regimental. Prosseguindo, o Vereador Marco Aurélio disse que as coisas não funcionam se
 não houver planejamento e que sua função na Prefeitura será colocar a máquina para funcionar, pedindo para tal o apoio dos
 Vereadores e disse que será mais fácil tendo este elo de ligação. Mencionou que não consegue colocar a maquina para
 funcionar com uma folha de R$500.000,00 e que irá fazer uma reestruturação da folha de pagamento e sempre que for
 necessário, estará vindo a esta Casa para prestar informações. Disse que foi convidado e que estará ocupando o cargo para
 ajudar o Município e que a pessoa não sendo da cidade fica mais fácil para tomar algumas medidas. O Vereador José Marcio
 solicitou ao Vereador Marco Aurélio que quando assumir o cargo na Prefeitura, olhasse com carinho para a negociação das
 licenças-prêmio dos servidores, tendo o Vereador Marco Aurélio dito que estará na Secretaria de Planejamento e irá trabalhar
 sério, disse que há varias coisas a serem adequadas, muita coisa terá que acertar e que a folha deverá ser adequada dentro da
 realidade, pois em dezembro tem o 13º salário e que se não adequar agora, não terá como pagar, citou implantação de sistema
 on line de tributação e que o gasto com pessoal terá que ficar em 47% e se for preciso irá terceirizar, mas é preciso adequar
 dentro da realidade e que irão fazer o planejamento e gestão para trazer melhorias para os munícipes e o planejamento é o
 coração, conforme disse o deputado e não tem como pagar duas folhas em dezembro se não guardar nada agora, pois é preciso
 fazer dentro do que arrecada. O Vereador José Márcio reiterou providências sobre as licenças-prêmio e que ele seja
 comunicado para verificar junto à Secretaria de Educação e demais setores quem irá participar. O vereador Marco Aurélio disse
 que o FPM caiu 14,7% e que é preciso planejar realmente. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final sendo
 constatada a presença de 8 (oito) Vereadores conforme no início, sendo convocados para a reunião ordinária do dia 06 de abril a
 partir das 19h para deliberação acerca do projeto em trâmite e demais assuntos e ou projetos que adentrarem na pauta. Nada
 mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se
 a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 06 (seis)
 dias do mês de abril de 2009 às 19h (dezenove horas) no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs.
 Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário,
 Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, José Marcio Gomes, Heitor Inez de Oliveira, Luiz Rogério Vilas Boas e Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes. Após a oração inicial, em decorrência do
 pedido de licença formulado pelo Vereador Marco Aurélio Fraga para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Planejamento e
 Gestão, conforme Portaria do Executivo nº 117 de 1º de abril de 2009, o Sr. Presidente submeteu à concordância do Plenário a
 inversão da ordem dos trabalhos, visando a votação em regime de urgência do projeto de resolução nº 03/2009 que “concede
 licença ao Vereador marco Aurélio Fraga”, sendo da concordância de todos. Feita a votação, o referido projeto foi aprovado pela
 unanimidade do Plenário, tornando-se a Resolução nº 492. Desta forma, foi convidado o Sr. Antonio José de Siqueira, primeiro
 suplente do PSDB para que apresentasse à Mesa Diretora o seu Diploma e Declaração de Bens para conferencia. Constatada a
 regularidade, o Sr. Antonio prestou juramento nos termos regimentais, tendo o Sr. Presidente confirmado e o declarado
 empossado como Vereador em substituição ao Vereador Marco Aurélio, enquanto perdurar sua licença, convidando a ocupar
 sua respectiva cadeira e assinar o livro de presenças. Em seguida foi determinado ao Vereador Secretário que procedesse a
 chamada nominal, tendo este comunicado a presença de todos Vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de
 Deus, foi declarada a abertura dos trabalhos com a leitura da ata da 12ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. A leitura de correspondências constou de comunicados do FNDE e FNS acerca da liberação de recursos para
 manutenção de programas no Município; ofícios n.º 379, 392 e 406 do Deputado Estadual Lafayete de Andrada informando a
 liberação de recursos para o Município; expediente do Secretário de Estado de Governo, Danilo de Castro, acerca dos critérios e
 verba destinada ao Município a título de Programa Transporte Escolar de 2009; notificação da Promotoria de Justiça sobre a
 decisão de arquivamento exarado nos autos do procedimento preparatório nº 75-7; ofício CPL 005/2009 convidando os Srs.
 Vereadores para julgamento de processos licitatórios da Administração; ofício n.º 57/2009 em resposta ao ofício 061/2009 desta
 Câmara; Mensagem Gab. n.º 15/2009 em resposta ao ofício 59/2009 desta Câmara. Comunicado do Médico Ginecologista do
 Município, Dr. Hélio Haddad Filho, enviado via e-mail e confirmado via telefone ao Sr. Presidente, dando conta que a partir
 daquela data se deteria somente a executar serviços de ginecologia, conforme consta das atribuições do cargo e não realizaria
 mais pré-natais, vez que devido ao nascimento de uma criança com pneumonia, foi agredido verbalmente pela mãe da gestante,
 moradora do Bairro da Serra. Indicações do Vereador José Marcio Gomes solicitando ao Sr. Presidente que seja determinado
 aos Vereadores que observarem o disposto no art. 29 da Lei Orgânica Municipal e art. 13 do Regimento Interno da Câmara que
 onde consta que os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, na
 circunscrição do Município de Ijaci. Requerimento solicitando, após aprovação do Plenário, que nos termos dos artigos 14, IV,
 24, XVI e 169, XVI do Regimento Interno, seja enviado expediente ao Sr. Prefeito requisitando a lista das pessoas inscritas até a
 presente data para habilitarem-se a aquisição de casa popular. Requerimento registrando sua estranheza quanto a constar seu
 nome no ofício 79/09 subscrito pela Sra. Terezinha Elisa Zanonato Bozetti, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social,
 datado de 03 de abril de 2009, endereçado ao Sr. Prefeito constando o descontentamento da referida Secretária com o Sr
 Secretário de Obras, Sr. Sebastião Leonardo Mesquita, que impediu a saída de um veículo para que fosse entregue uma cesta
 básica e alguns litros de leite ao Sr. Valdir Paixão que se encontrava com sérios problemas de saúde, bem como estado de
 carência econômica, posto que o Vereador nada solicitou da referida Secretária, pessoa, aliás, que não conhecia, assim como o
 Sr. Valdir Paixão ali mencionado, era cidadão que também não conhecia. Indicações da Vereadora Valéria solicitando adoção de
 medidas, visando a nomeação de mais professoras, professores de educação física, pedreiros, vigias, enfermeiras e técnicas em



 enfermagem que se fazem necessários para a manutenção das atividades da Administração. Após, foi mencionado o projeto de
 lei n.º 016/ 2009, que aguardava parecer das Comissões Permanentes para 1ª discussão e votação. Franqueada a palavra, a
 Vereadora Valéria deu boas-vindas ao Vereador Antonio. Após mencionou a correspondência enviada pelo Deputado Lafayete
 Andrada a respeito do Programa de Transporte Escolar, afirmando que é justamente aquilo que sempre está cobrando, citando
 os vales-transportes para os alunos e outras áreas como foi cobrado por ela e o Vereador José Márcio, como tentaram com o
 DER e a São Cristóvão a respeito das carteirinhas para os idosos e pediu que enviasse expediente ao Prefeito e a Secretária de
 Educação para que aproveitassem a oferta do deputado, pois quando chegam essas coisas, se o Prefeito não tomar
 providencias, os recursos são perdidos e depois alegam que mandaram recursos, mas ninguém deu atenção. Sobre a Secretária
 de Desenvolvimento Social, disse que a mesma se equivocou em mencionar o Vereador José Marcio, afirmando que esteve na
 Secretaria ainda quando ela nem tinha sido nomeada, no intuito de pedir que fosse dada prioridade aos ijacienses quando da
 doação de casas, citando que em Ijaci existem muitas pessoas de fora e por isso é preciso priorizar as pessoas da cidade, não
 querendo menosprezar as pessoas que vem de fora, sendo esta a conversa que tiveram com a antiga Secretária, conforme
 indicação aprovada por esta Câmara e diante deste equívoco, solicitou ao Sr. Presidente que peça para que estas coisas não
 aconteçam para não haver atrito com pessoas que nem conhece e mencionando nomes de pessoas idôneas que não tem nada
 a ver com o assunto e por isto é preciso maior atenção na redação de ofícios para não trazer transtornos aos funcionários,
 Vereadores e até mesmo a população. Falou de seu pedido para a contratação de novos servidores, porque realmente são
 necessários e a maioria das pessoas que está para ser chamada no concurso é de Ijaci. Indicou envio de expediente para o Sr.
 Prefeito para que determine a limpeza do Campo do Milionário, nas proximidades da casa do “Sr. Toninho Sucupira”, como já foi
 pedido pelo Vereador Francisco, pois começaram aparecer caramujos africanos e caso alguma criança entre em contato, pode
 ser contaminada, citando ainda que no local está a antiga patrol estragada e deve ser verificada a possibilidade de retirá-la
 daquele lugar, que esse pedido seja enviado para a pessoa da vigilância de epidemiologia, reafirmando que se alguma criança
 pegar nestes caramujos, poderá contrair doenças sérias e o custo do tratamento será bem mais caro. O Vereador José Marcio
 cumprimentou e deu boas-vindas ao Vereador Antônio e após mencionou pedido da Vereadora Valéria acerca dos caramujos,
 afirmando que foi procurado na primeira semana de janeiro por alguns cidadãos que pediram providências inclusive quanto ao
 combate da dengue, mas a Secretária de Saúde e a responsável pelo Departamento de Epidemiologia não tomaram
 providencias. Na mesma época, o servidor Sebastião levou ao conhecimento das mesmas a necessidade de três servidores
 para fazer a campanha de combate a dengue e até a presente data não obteve resposta quanto a esta solicitação e se não
 forem tomadas medidas, elas estão agindo de má fé, preguiça ou desrespeito com a população e está virando brincadeira,
 questionando se será preciso que ele, juntamente aos demais Vereadores, tome alguma providência em outro setor sobre esse
 assunto, sendo esta a ultima vez que faz este pedido e se nas semanas seguintes elas não enviarem um comunicado a respeito
 dos servidores necessários para executar os trabalhos, a Câmara deverá agir de alguma forma e conforme dito pela Vereadora
 Valéria, quando virar uma epidemia, o custo ficará muito maior, pois cada funcionário custa menos de mil reais por mês e se
 haver uma epidemia de dengue, caramujos africanos, o Município não terá como arcar com estas despesas, reafirmando que as
 duas estão brincando de ser secretárias e quando ele tomar providência, não é para dizerem que estão sendo perseguidas, pois
 está aqui para fiscalizar e pediu empenho dos demais Vereadores, dizendo que não tem nada contra estas servidoras, mas com
 a saúde não se pode brincar e caso seja preciso recorrer a outros órgãos para conseguir os servidores, espera a colaboração
 dos demais Vereadores. Quando à Secretária de Desenvolvimento Social, disse que não tem conhecimento de sua nomeação e
 que ele pediu uma coisa e foi enviada resposta de outra coisa que não pediu e assim o Dr. José Maria deveria olhar os
 funcionários que traz para trabalhar com ele, pois como disse em outras reuniões, está havendo mais erros que acertos na
 Administração e esta Secretária já começou errando, não tendo conversado com nenhum deles e é uma falta de respeito com
 ele o envio de ofício sobre um assunto que não tinha conhecimento e depois o Sr. Prefeito diz que ele está amargo em suas
 palavras na Câmara, mas alguns funcionários estão de brincadeira e a prova está no papel. Sobre o comunicado enviado pelo
 Sr. Prefeito em relação ao não comparecimento na reunião, disse que ele e os demais vereadores estão o aguardando para
 prestar esclarecimentos, pois o mesmo está deixando a desejar na saúde, educação e nesses três meses andou muito pouco,
 mais para traz do que para frente e que nos próximos meses espera estar falando o inverso, pois os Vereadores estão dispostos
 a ajudá-lo. Quanto ao fato ocorrido na ultima reunião entre ele e o Vereador Joel, disse que qualquer um dos Vereadores pode
 fazer o uso da palavra desde que esteja dentro da pauta e que estava citando os artigos da Lei Orgânica e Regimento Interno,
 pois na hora não lembrava a numeração dos mesmos. Em seguida o Vereador Francisco disse que a respeito da festa do peão,
 é contra a cobrança de alimentos para a entrada, pois há pessoas que não tem o que comer, citando a presença do Eduardo da
 Assistência Social que distribui cestas básicas para a população, tendo o visitante Eduardo dito que não é obrigatório levar
 alimentos, sendo respondido pelo Vereador que é contra, pois a Prefeitura está pagando a realização da festa e entende que
 não deve ser cobrado um quilo de alimento para entrada. Em seguida o Vereador Luiz Rogério solicitou votação em regime de
 urgência no projeto de lei 16/2009. A respeito da carta enviada à Câmara pelo Dr. Hélio, indicou envio de ofício ao médico
 solicitando que o mesmo voltasse atrás na sua decisão, vez que se trata de grande profissional e por causa de uma pessoa não
 se pode prejudicar toda a população. Disse que ele deveria ter feito um boletim de ocorrência contra a pessoa para resolver a
 questão, o que não pode é sete mil pessoas ficarem prejudicadas por causa de uma pessoa e como dito pelo Vereador Jose
 Marcio, a área de saúde já não está muito boa e a cada dia parece que piora mais. Sobre os serviços de epidemiologia e a
 infestação de caramujos, disse ser a favor da contratação dos servidores para acompanhar e combater os focos de dengue e
 caramujos e ficaria grato se o Sr. Prefeito atendesse esta solicitação, pois é a população que faz estes pedidos e finalizou dando
 doas vindas ao Vereador Antonio a esta Câmara e como possui experiência, se colocou a disposição dele para estarem
 trabalhando com justiça. O Vereador Cypriano mencionou o direito dos servidores em receber as licenças-prêmio, pois eles têm
 suas obrigações a cumprir e estão esperando o pagamento da indenização das mesmas. Solicitou que seja feita faxina no
 conjunto habitacional Nossa Senhora da Conceição, pois estão limpando as demais ruas e deixando este local para trás e já
 pediu arrumassem tais ruas que estão cheias de buracos e nem de bicicleta se consegue transitar por ali. Quanto aos
 caramujos, disse que as crianças estão brincando com estes pensando que são escargôs, havendo aparte da Vereadora Valéria



 confirmando esta afirmativa, tendo o pronunciante dito que é preciso olhar isso para evitar doenças. Sobre os focos da dengue,
 reforçou pedido para contratação dos servidores para fazer combater os focos e reiterou pedido para construção de rede de
 esgotos e lança-los numa fossa séptica na Rua Beira Linha, como meio de retirar as fossas dos quintais, citando que é um
 assunto ligado a área da saúde, sendo que as atuais fossas pode até ocasionar o desmoronamento de casas e finalizou dando
 boas-vindas ao Vereador Antônio. A Vereadora Valéria disse que em relação ao pedido do Vereador Cypriano para Rua Beira
 Linha, há vinte dias atrás disse sobre a necessidade de construção de rede de esgoto e asfalto na rua Projetada na Vila
 Industrial, Rua das Palmeiras no Córrego Pintado, bem como reparos nas ruas do Conjunto Habitacional Nossa Senhora da
 Conceição e estão aguardando respostas e por isso há Vereadores que estão desanimados em falarem, pois pedem e não têm
 solução e como dito pelo Vereador José Márcio, chegará um momento onde as coisas serão drásticas, doa a quem doer. Disse
 que as coisas estão ficando difíceis, citando o período de chuvas onde não adianta tapar buracos com muafa, os caramujos
 estão proliferando, as coisas acontecendo e A Administração não toma providencias. O Vereador José Marcio disse que as
 coisas estão ficando sérias, fez-se convite ao Prefeito para comparecer a Câmara, pois no momento não existem assuntos mais
 sérios que estes que foram citados na reunião, como o caso do Dr. Hélio, os focos de dengue, a proliferação de caramujos,
 buracos nas ruas e o Prefeito acha que têm coisas mais importantes lá dentro, pois até hoje não viu solução nenhuma e parece
 que ele está com medo de vir na Câmara prestar esclarecimentos. Disse não estar desrespeitando o Prefeito, mas é preciso que
 ele venha dar esclarecimentos aos Vereadores e a comunidade, pois já se passaram três meses e a cidade ao invés de ir para
 frente, está andando para trás, citando que em 2008 não foi encontrado nenhum foco de dengue na cidade e durante estes três
 meses, já foram encontrados onze focos e se fizer um levantamento mais detalhado e considerar os outros Bairros aonde o
 material da análise ainda não chegou, o número será alarmante e que se continuar assim, daqui para frente terão de tomar
 atitude, senão o Ministério Público irá cobrar dos Vereadores. Disse que os Vereadores querem trabalhar da melhor maneira
 possível, há mais de oitenta pedidos na Prefeitura, a maior parte engavetado e pediu que seja reiterado o convite ao Sr. Prefeito
 para comparecer à Câmara e como cidadão ijaciense, caso não tenha nada a temer, poderia estar na Câmara assistindo a
 reunião. Disse que durante esses quatros anos como Vereador, quer trabalhar sério e se o Prefeito está tendo dificuldades para
 administrar a cidade poderia pedir ajuda aos Vereadores, pois não estão lhe perseguindo, só querem ajudar, mas ele está
 brincando de ser prefeito. O Vereador Presidente reforçou pedido do Vereador Luiz Rogério quanto à questão do Dr. Hélio, pois
 os serviços de pré-natais são necessários e pediu que todos os Vereadores também apoiassem este pedido. Determinou ainda
 que fosse enviado ofício à Prefeitura para que entrassem em contato com a CEMIG para o restabelecimento de energia de três
 residências no Município, pois sobre este assunto foi abordado na rua por uma moradora, sendo informado pelo vereador Joel
 que as contas já haviam sido pagas e a CEMIG tinha 72 horas para fazer a ligação. O Sr. Presidente desejou boas-vindas ao
 Vereador Antonio e disse aos visitantes para estarem sempre participando das reuniões para saberem o que está acontecendo
 no município. A Vereadora Valéria reforçou pedido quando ao Dr. Hélio, dizendo que ele viria na reunião da Câmara na semana
 anterior para explicar sobre alguns exames, o que não foi possível e agora acontece esse fato triste conforme lido citando que
 são onze municípios da região onde as mulheres grávidas fazem pré-natais, sendo uma semana no Hospital Vaz Monteiro e
 outra na Santa Casa e existem rixas entres esses hospitais, mas mesmo assim o médico virá na Câmara para dar explicações
 até mesmo sobre outros assuntos que a população precisa estar ciente, pois tem conhecimento para ajudar o Município, citando
 o sistema do SUS fácil, onde ele sempre ajuda neste sentido. O Vereador Antônio disse que está contente em participar desta
 Casa e reforçou pedido do vereador Luiz Rogério em relação ao Dr. Hélio, vez que se trata de um bom profissional. Não
 havendo mais pronunciamentos, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos por cinco minutos. No reinicio, fez-se a votação das
 indicações escritas e verbais, sendo todas aprovadas pela unanimidade do Plenário. Após fez-se a votação do pedido de regime
 de urgência na votação do projeto de lei 16/2009 feito pelo Vereador Luiz Rogério sendo aprovado à unanimidade.
 Prosseguindo, fez-se a votação do projeto de lei n.º 16/2009, de autoria do Vereador José Marcio, que “dá nova redação ao art.
 4º da Lei Municipal n.º 729 de 07 de março de 2001” sendo aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª, 2ª e 3ª discussão e
 votação, em sua redação final. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final sendo constatada a presença de
 todos Vereadores que foram convocados para a reunião ordinária a ser realizada no dia 13 de abril a partir das 19h para
 deliberação acerca de projetos e ou assuntos que adentrarem na pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a
 proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se
 aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 13 (treze)
 dias do mês de abril de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs. Vereadores
 Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário, Francisco
 Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, Heitor Inez de Oliveira, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Antonio José de
 Siqueira e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes. Após a oração inicial, o Sr.
 Presidente determinou ao Vereador Secretário que procedesse a chamada nominal, tendo este comunicado a presença de todos
 Vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, foi declarada a abertura dos trabalhos observado-se um
 minuto de silêncio como homenagem póstuma à Sra. Geralda Umbelina de Castro e ao Sr. Valter Gonçalves. Prosseguindo fez-
se a leitura da ata da 13ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos Vereadores. A leitura de correspondências constou
 de comunicados do Fundo Nacional de Saúde acerca da liberação de recursos para manutenção de programas no Município;
 mensagem n.º 16/2009 em resposta aos ofícios n.º 065, 066 e 068 desta Câmara. Indicações da Vereadora Valéria solicitando
 serviços de patrol na comunidade da Faisqueira, na saída da casa do Sr. Jardel até a Rodovia bem como na descida da casa do
 Sr. Mateus e Sr. Oliveira, vez que tais estradas estão em péssimo estado de conservação e os moradores estão tendo que dar a



 volta pela Boca da Mata para chegar até a cidade; solicita serviços de patrol na comunidade do Passa Três entre as
 propriedades do Sr. Orlando e do Sr. Agenor; solicita serviços de patrol e encascalhamento na comunidade da Boca da Mata,
 próximo a propriedade do Sr. Tião Borges. Indicações do Vereador Cypriano solicitando, a pedido da Sra. Jussara Alves
 Resende, a iluminação, mesmo que provisória, da Praça Padre Luiz Tings por ocasião da Festa do Peão, vez que a mesma se
 encontra muito escura e com o aumento do fluxo de pessoas, o local se tornará ainda mais perigoso para os moradores
 adjacentes ou mesmo aqueles que por ali transitam, de maneira especial os moradores da Vila Industrial; solicita a instalação de
 três mata-burros, sendo um na estrada de acesso à propriedade do Sr. Nicanor, outro na estrada de acesso à propriedade do Sr.
 Tião Pereira, ambos na comunidade de Contendas e o terceiro na estrada de acesso à propriedade do “Sr. Donga” na
 comunidade do Tanque; solicita a colocação de muafa em alguns pontos da estrada do Barreiro, nas proximidades do Sítio do
 Sr. Expedito e reparos na estrada de acesso à propriedade do Sr. Varnizinho, na comunidade do Tanque. Indicação do Vereador
 José Márcio solicitando informações sobre a nota de empenho n.º 182, liquidação 1, processo n.º 002/2009, onde consta
 pagamento de despesa no valor de R$64.680,00, a favor de Marco Paulo Gama de Andrade Junior – ME, em data de
 30/01/2009, para serviços inerentes à realização do carnaval que somente seriam prestados nos dias 21 a 24/02/2009,
 considerando a proibição legal de efetuar-se pagamento de despesas antes da prestação dos serviços contratados,
 questionando assim a justificativa para o pagamento em tela. Indicações do Vereador Joel solicitando a pulverização do local
 onde será realizada a Festa do Peão, vez que está cheio de carrapatos. Dando seqüência, o Sr. Presidente concedeu a palavra
 ao Sr. Flavio Henrique Lopes que justificou o fato de constar o nome do Vereador Jose Marcio no ofício n.º 79 de 2009 enviado
 pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social ao Sr. Prefeito, como sendo um erro de digitação feita por ele e pediu
 desculpas ao Vereador José Marcio pelo engano. Em seguida foi liberada a palavra ao Dr. Jaderson, novo Procurador Geral do
 Município que se apresentou aos Srs. Vereadores e assistentes, afirmando que assumiu a Procuradoria Geral do Município no
 dia 06 de abril, a convite do Prefeito Municipal e Dr. Marco Aurélio e mencionou falta de comunicação dentro do Executivo
 conforme leitura da ata e que a partir de então as correspondências serão encaminhados para a Secretaria de Planejamento e
 Gestão e todos os ofícios serão respondidos e as necessidades do Município apontadas pelos Vereadores serão colocadas em
 dia. Colocou-se à disposição da Câmara e pediu paciência aos Vereadores, pois não participou da transição e inicio de governo
 e que em cem dias de governo, por falta de preparo e assessoria, infelizmente o Município não tinha nada para apresentar e que
 sua vinda na Câmara tinha o objetivo simplesmente de se apresentar e que a partir de então seria dada maior atenção aos
 Vereadores e à população. O Sr. Presidente agradeceu a presença do procurador e disponibilizou a Câmara naquilo que for
 preciso. O Vereador José Márcio questionou ao Procurador se os processos licitatórios para aquisição de medicamentos foram
 realizados, sendo respondido que Ijaci ficou prejudicado, pois a licitação para aquisição de bens e serviços não funcionou e que
 naquela data foi homologada uma licitação de medicamentos e feito o pedido para que os medicamentos estivessem no Posto
 antes da Festa do Peão para atender emergências. Mencionou a implantação de registros de preços através de pregão
 presencial em todos segmentos da Administração para evitar problemas conforme ocorridos e sempre que possível, virá à
 Câmara para prestar informações. Sobre a realização de exames, o Vereador Jose Marcio disse que a Secretária de Saúde vem
 dizendo que não estava sendo liberado porque a Câmara ainda não havia autorizado, citou os veículos escolares que não
 passam na vistoria e que as respostas aos ofícios não convencem à Câmara e espera que o Procurador e o Dr. Marco Aurélio
 coloquem as coisas para andar, vez que por enquanto as coisas estão andando para traz e se o Prefeito estiver em dificuldade,
 eles estão aqui para ajudá-lo. Citou que é preciso evitar gastos exagerados com festas, pois para isto as outras áreas do
 Município deveriam estar bem e não estão. O Procurador Geral disse que toda esta situação seria resolvida, já que estava
 assumindo recentemente, quanto ao que foi dito pela Secretária de Saúde não se manifestaria, por não ter conhecimento sobre
 o que estava acontecendo, sobre as licitações de exames, a partir da reivindicação do Vereador seria analisada, pois reconhece
 o mérito dessa questão e reafirmou pedido de paciência, afirmando que o Vereador tinha razão e se desculpou com a população
 por estes problemas. Citou dificuldade em conseguir documentos dentro da Prefeitura e às vezes precisa ligar aqui na Câmara
 para conseguir números de leis e não sabe se foram repassados durante a transição e se não encontrar a documentação, estará
 fazendo representação na Câmara para que se monte uma CPI para saber se a documentação foi repassada ou não. Quanto a
 Festa do Peão, disse que não participou da licitação e nada sabe a este respeito e quanto aos exames estará verificando com o
 Dr. Marco Aurélio. O Vereador Jose Márcio disse que os ofícios são respondidos de forma diversa que é pedido, citando a lista
 de nomes de pessoas inscritas para as casas populares e sempre há troca de servidores e sempre pedem a paciência dos
 Vereadores, ao que o Procurador Geral disse que a partir de então, seria dada a atenção devida e todas as respostas serão
 analisadas pela Procuradoria antes do encaminhamento para a Câmara e que sua conduta é transparente. Prosseguindo, o Sr.
 Presidente advertiu para que não fossem realizadas manifestações de aplausos pelos assistentes de acordo com o Regimento
 Interno. Franqueada a palavra, o Vereador Francisco solicitou do Sr. Presidente a liberação de cópia da nota de empenho e nota
 fiscal referente ao carnaval de 2009 que se encontrava no balancete do mês de fevereiro e reforçou palavras do vereador José
 Marcio acerca da Secretaria de Saúde que está uma vergonha, citando que seu neto que foi levado ao posto e não havia soro
 para lhe aplicar, sendo preciso comprar na farmácia e levar para o posto. O Vereador Joel mencionou a gratidão pela
 manifestação popular aos Vereadores, mas isso era proibido pelo Regimento Interno e disse que até aquele momento a Câmara
 havia tido respostas sem validade e esperava, que dali por diante tivesse uma resposta positiva e concreta para a população.
 Mencionou noticias de recebimento de veículos para educação, mas até agora os projetos não saíram da Secretaria de
 Educação, quanto aos medicamentos e educação, tem observado que não é falta de dinheiro, mas se faz dez licitações para
 acertar uma e isto atrapalha o andamento da Prefeitura. Solicitou que o Procurador enviasse os projetos inerentes à doação as
 pessoas carentes, pois do jeito que foram enviados anteriormente, a Câmara não poderia vota-los e pediu envio de ofício à
 Secretaria de Planejamento e Gestão solicitando informações e providencias quanto às pessoas que estão trabalhando nesta
 gestão sem portaria ou outra forma de vínculo com o Município e pediu envio de ofício ao Secretário de Obras reiterando pedido
 feito por ele quanto à construção de guias de sarjetas, já que muito dinheiro foi gasto com a pavimentação e não se pode deixar
 perder o que foi feito. Dando seqüência, a Vereadora Valéria mencionou ofício enviado pela secretaria de planejamento e gestão
 quanto as providências sobre os cargos comissionados e apoiou o pedido de informações feito pelo Vereador José Marcio sobre



 realização do Carnaval pago antes da realização do evento e é do conhecimento de todos que o carnaval não foi realizado pela
 esta empresa constante no balancete, mas pelo Cláudio Promoções. Disse que solicitou cópia do processo licitatório diretamente
 à Presidente da Comissão de Licitação e esta disse que o pedido não havia chegado em suas mãos e considerando o que foi
 dito pelo Procurador Geral que quando for constatado erros, ele vai esclarecer aos vereadores, informou-lhe que foi paga a
 despesa antes de acontecer o evento que depois foi realizado por outra empresa. Reforçou o Vereador Joel quando diz que não
 está faltando dinheiro, mas sim planejamento. Quanto aos pedidos para exames do CISLAV, disse que tem que ser enviado à
 Câmara pela Secretária de Saúde e como já falado, algumas coisas se resolvem de um dia para o outro, enquanto que
 medicamentos e educação não se resolvem, afirmando que não é contra festas, mas é preciso que seja feito um planejamento.
 Parabenizou o Sr. Flavio pelo pedido de desculpas pelo erro de digitação e reforçou pedido do Vereador Jose Marcio acerca das
 pessoas inscritas para receberem as casas populares, solicitando envio de expediente neste sentido e disse que há um terreno
 perto da Serra e num acordo com o Estado e a Camargo Correa, em conversa com os Vereadores, o Sr. Prefeito disse que iria
 aproveita-lo para construir as casas e querem cópias dos nomes das pessoas que serão beneficiadas para estarem
 acompanhado. Indicou envio de expediente visando a construção de um redutor de velocidade na Rua 1 no Bairro Serra Verde
 próximo ao loteamento Jardim Planalto em caráter de urgência e pediu ao Procurador Geral e Secretário de Planejamento e
 Gestão que olhem com urgência a solicitação feita pelo Vereador José Marcio quanto aos documentos do carnaval. O Vereador
 José Marcio disse foi procurado juntamente com a Vereadora Valéria por um morador do Córrego Pintado que pediu
 providencias quanto a uma família carente com quatro pessoas que estão morando em uma casa sem vidros nas janelas e estão
 enfrentando dificuldades com as chuvas, pois precisam se amontoar no meio da sala e tal fato era do conhecimento do ex
 Secretário de Obras e acha que este caso nem precisava passar pelo Conselho Tutelar e Assistência Social, indicando envio de
 expediente ao atual Secretário de Obras para tomar providência urgente neste caso, citando que antes do inicio da festa irá até
 esta casa para verificar se os vidros foram colocados. Disse também que na Administração passada eram fornecidas fraldas
 descartáveis às pessoas doentes e agora esta assistência não está sendo acontecendo e indicou envio de expediente neste
 sentido. Citou que muitas pessoas estão procurando o posto de saúde para conseguir exames e a Secretária de Saúde está
 tendo a audácia de dizer que é culpa da Câmara, mas o Prefeito tem trocado muitos servidores e o problema continua, citando
 ainda pedido feito em janeiro para colocação de redutores de velocidade na Vila Aparecida e outros lugares da cidade, onde
 parece pista de corrida, inclusive se propondo a acompanhar o Secretário de Obras e até agora nada se fez. Disse que já se
 gastou muito com festas e antes realizá-las deveriam percorrer o Município para ver como as ruas estão escuras, sem esgoto e
 falta capitação de água fluvial, afirmando que o Prefeito está fazendo completamente diferente do que foi falado na campanha,
 pois está mais preocupado com a festa e promoção pessoal e os empresários, tanto de Paraguaçu e o que realizou a festa, são
 oportunistas e com isso o dinheiro vai e a cidade fica mais pobre e que espera contar com o apoio dos demais Vereadores para
 fiscalizar estes gastos, o que é uma vergonha pois após as festas a cidade fica sucateada e se o Prefeito quiser fazer festa que
 faça do próprio bolso dele, afirmando que é seu amigo e quer vê-lo terminar o mandato, mas do jeito que está, ficará difícil. O
 Vereador Luiz Rogério indicou envio de ofício ao Secretário de Obras solicitando a reforma do muro da residência da Sra. Sílvia
 no Bairro Pedra Negra, não sabendo se é responsabilidade da Prefeitura ou do Consórcio Funil. Parabenizou o Pe. Marcos, o
 Pe. Franco e o seminarista Tiago pela belíssima semana santa realizada. Sobre palavras do Procurador que está iniciando
 agora, disse que foram bem colocadas e que a explanação do Vereador José Márcio foi excelente e sempre que souber de
 alguma coisa que pode estar errada, deverá levar ao setor competente para ser resolvida. Disse que é a favor do Vereador José
 Márcio quanto à não realizar de festas e é a favor do Prefeito em realiza-las, pois quem responde por isso é o Prefeito, a Câmara
 não tem como proibir já que consta previsão no orçamento que pode ser suplementado em até vinte por cento e fazer ou não a
 festa é uma questão pessoal de cada um, cabendo à Câmara fiscalizar. Disse que realmente é preciso ter paciência, citando
 experiências noutras Legislaturas quando foram instaladas muitas comissões e todos saíram desgastados. Sobre os exames e
 medicamentos, disse que já se perdeu muito tempo e se deve tomar providências urgentes. Em seguida o Vereador Cypriano
 mencionou pedido para serviços de patrol nas estradas vicinais e instalação de mata-burros. A respeito do esporte, disse que a
 situação está precária, havia uma escolinha onde o Vilson ajudava a treinar as crianças sem cobrar por isto e disse que é
 preciso olhar isto com carinho, pois o esporte tira os jovens da drogas. Sobre a realização da festa, disse que todos os Prefeitos
 fizeram e caso o atual quiser fazer, não tem como proibir e gostaria que tudo estivesse legalizado, esperando que fosse dada
 prioridade para algumas áreas como a saúde tentar um convênio com algum hospital para que os exames fossem realizados. O
 Vereador Francisco mencionou que a Prefeitura mandou o motor de um dos ônibus escolares para reforma e está rodando com
 um motor emprestado pela retífica e naquele dia esta veio busca-lo e chegará a um ponto que terão que buscar as crianças a
 pé, citando que isto nunca tinha acontecido antes. O Vereador Joel disse que ninguém é obrigado a levar alimento para entrar na
 festa, mas quem levar, com certeza nunca terá falta e muitos carentes serão ajudados com doação de cestas básicas. O
 Vereador Jose Marcio reiterou pedido da lista contendo os nomes dos candidatos para receber as casas populares do jeito que
 está agora e depois que for feita a classificação, mas parece que estão querendo esconder alguma coisa. A respeito da Avenida
 Luiz Gonzaga, foi dito que a responsabilidade pela limpeza das canaletas seria da Construtora Cherem, mas até então o local
 estava do mesmo jeito e o encarregado da referida empresa destratou os moradores quando foram falar com ele e isso é um
 desrespeito a população que paga seus impostos. A Vereadora Valéria disse que foi respondido pelo Secretário de Obras que
 não tem verba para fazer o asfalto solicitado por ela em várias localidades e pediu que se fizesse um projeto com relatório
 fotográfico da situação do município para correrem atrás de recursos, citando a Camargo Correa e o Consórcio do Funil que
 poderão ajudar, o que seria pedido na reunião que foi cancelada. A respeito das bolsas de estudos e vales-transporte para
 estudantes, pediu ao Secretário de Planejamento e Gestão e ao Procurador que se fizesse um projeto para utilizar a verba
 oferecida pelo Deputado, bem como utilizar a dotação orçamentária deixada para este fim. Deferindo pedido, foi liberada a
 palavra ao Secretário de Planejamento e Gestão, Dr. Marco Aurélio Fraga que pediu aos Vereadores que participem junto à sua
 Secretaria e na Procuradoria que é o coração da Prefeitura e não estava funcionando, citando caso do carnaval conforme lido e
 a este respeito, uma advogada de Belo Horizonte entrou com pedido na justiça para ressarcimento aos cofres públicos.
 Mencionou falta de iniciativa, casos de licitação e falou do corte de gastos que serão necessários, inclusive na folha dos



 servidores, pois se esta não for adequada, não sobrará dinheiro para fazer nada. Disse que estará requisitando a pendência de
 cada Secretaria e como coordenador de todas as Secretarias e Gabinete, aquelas que não estiverem funcionando levará ao
 conhecimento do prefeito e terão de trocar, citando que não estão lá para prejudicar ninguém, mas o Sr. prefeito lhe disse que
 não é candidato a reeleição e lhe pediu para tomar todas as providências que são necessárias para fazer o melhor para o povo e
 com planejamento, com certeza as coisas andarão. Mencionou que já está tomando as devidas providencias em relação aos
 veículos e até agora está apagando grandes incêndios, mas fechará torneiras e acredita que até o mês seguinte as contas
 estarão equilibradas. Quanto ao asfalto, disse que foram elaborados alguns projetos pelo engenheiro para correr atrás de
 recursos, citando o subsecretário das cidades, Rômulo Viegas. Falou também que está abrindo licitação para informatizar todo
 os setores da Prefeitura, pois recebeu carta branca para agir e que o que for preciso e tentarão se estabilizar com a arredarão de
 quase um milhão, citando o Município de Ribeirão Vermelho que arrecada a metade de Ijaci e está estabilizada, citando que
 estarão criando meios para aumentar a arrecadação do Município e a cada quinze dias será cobrada uma planilha dos
 Secretários mostrando o que foi feito em cada uma, pois estas pendências terão que ser resolvidas, solicitando à Secretaria da
 Câmara que lhe apresente cópias de todas as indicações feitas ao Prefeito desde o inicio. Quanto a situação precária de casas,
 disse que é de seu conhecimento e que assim que tiver dinheiro sobrando, poderá fazer licitação e arrumar umas três casas por
 mês e isso gerará empregos e ajudará as famílias. O vereador José Marcio reiterou pedido sobre o andamento para pagamento
 das licenças-prêmio, sendo respondido que era para nomear uma comissão entre os Servidores e o procurarem na quarta-feira
 seguinte para fazer um planejamento e resolverem essa questão. Não havendo outros pronunciamentos, incontinenti, passou-se
 para a Segunda Parte com a votação dos pedidos escritos e verbais, sendo todos aprovados pela unanimidade do Plenário.
 Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final sendo constatada a presença de todos, sendo convocados para a
 reunião ordinária do dia 20 de abril a partir das 19h para deliberação acerca de projetos e demais assuntos que adentrarem na
 pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para
 constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 20 (vinte)
 dias do mês de abril de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs. Vereadores
 Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário, Francisco
 Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, Antonio José de Siqueira, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes. Após a oração
 inicial, o Sr. Presidente determinou ao Vereador Secretário que procedesse a chamada nominal, tendo este comunicado a
 presença de todos Vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, foi declarada a abertura dos trabalhos
 com a leitura da ata da 14ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos Vereadores. A leitura de correspondências
 constou de comunicados do Fundo Nacional de Saúde acerca da liberação de recursos para manutenção de programas no
 Município; mensagem n.º 17/2009 em resposta ao ofício n.º 70 desta Câmara; ofícios n.º 16 e 17/2009 da Secretaria Municipal
 de Desenvolvimento Urbano em resposta aos ofícios 65 e 70 desta Câmara. Em relação aos projetos fez-se a leitura do Projeto
 de Lei n.º 17/2009 que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2010 e dá outras
 providências”. Indicações do Vereador José Marcio solicitando que seja emitido um ato formal da Administração com referendo
 do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão e Secretária Municipal de Educação e Cultura, visando autorizar e normatizar
 o transporte de alunos que residem no Município de Itumirim nas proximidades do Rio Capivari até às escolas deste Município,
 salientando que em nenhuma reunião da Câmara ou em conversa informal ele se posicionou contra este transporte, conforme
 algumas informações propagadas neste sentido, mas apenas alertou e alerta que isto causará atraso em sua linha, vez que
 aumentarão o percurso e o numero de paradas, o que irá prejudicar aos alunos que atualmente são transportados. Questiona
 quando a execução do Plano de Governo proposto na campanha eleitoral irá começar, pois cem dias se passaram e o
 Dispensário do Posto de Saúde não tem medicamentos, a fila de exames é enorme e aumenta a cada dia mais, os veículos
 escolares estão em condições cada vez mais precárias, não foram iniciadas as reformas das casas de pessoas
 comprovadamente carentes, enquanto os segmentos da Administração, com raríssimas exceções, estão inertes e não tomam
 providencias, a não ser quanto à realização de festas, deixando para trás coisas simples de serem resolvidas. Solicita
 urgentemente o envio de projeto de lei aumentando o repasse para o CISLAV, visando desafogar a quantidade de exames que
 estão na fila de espera do Posto de Saúde e ainda que, depois de estudada a questão, seja enviado o projeto de lei que
 regulamenta os serviços de táxis no Município, conforme prometido ao Promotor de Justiça. Indicações da Vereadora Valéria
 solicitando o envio de cópias do processos licitatórios referentes à realização do carnaval, festa de aniversário do Município e
 festa do peão, bem como copias dos empenhos, notas fiscais, contratos e cheques pagos até o momento, não sendo necessário
 juntar os comprovantes dos pagamentos de parcelas que ainda se encontram pendentes. Franqueada a palavra, o Vereador
 Joel disse que estava analisando como o Prefeito se livra do Vereador, bastando para isto um digitador inteligente, pois todas as
 respostas das Secretarias são iguais e não resolvem nada que o povo quer, pois tudo que se diz é que estão fazendo projetos
 para conseguir recursos. Disse que se promete muito e não se cumpre nada e na Administração passada asfaltou-se os Bairros
 Serra e Vila Aparecida com recursos próprios e nesta não falam em fazer alguma coisa com recursos próprios, questionando se
 irão somente para pagar folha de pessoal. Disse que não se pode esperar do governo federal e estadual a liberação de recursos
 e solicitou que fossem requeridas mais informações da Prefeitura sobre qual a destinação que está sendo dada aos recursos
 transferidos ao Município. A Vereadora Valeria disse que se for esperar sentado, nada se conseguirá, pois é preciso apresentar
 projetos e solicitou o conserto de um bueiro na rua Antonieta Ribeiro de Oliveira, já que o mesmo está danificando o asfalto;
 solicitou envio de ofício ao Prefeito e Secretária de Desenvolvimento Social para que atendam ao Sr. Benedito de Assis, quanto



 ao auxilio funeral de seu sogro Hercílio Onofre dos Santos; solicitou em nome dos moradores da Rua Luiz Vieira do Bairro São
 Mateus, a instalação de postes para ligação de energia em suas residências; solicitou a reforma da casa do Sr. Erlei, portador de
 necessidades especiais, conforme pedido anteriormente pelo Vereador Francisco, já que a mesma se encontra em situação
 precária, citando o projeto Promorai; solicitou a contratação de pedreiros, porém como no concurso não foram abertos tais
 cargos, propõe a convocação dos operários, pois existem os cargos as pessoas são de Ijaci e poderão ajudar os dois pedreiros
 que já exercem as funções; pediu atenção por parte dos Secretários Municipais quando enviam essas respostas para Câmara,
 pois não mandam soluções e ainda ficam pedindo tempo até chegarem as verbas. Disse também para elaborarem projetos para
 conseguir recursos, citando pedido do Vereador José Marcio quanto ao CISLAV e fez menção aos passes de ônibus e bolsas de
 estudo existentes em dotações orçamentárias deixadas pela Administração passada no orçamento. O Vereador José Marcio
 disse que está tendo a impressão que seus pedidos estão sendo tratados com descaso por alguns servidores da Prefeitura, que
 são feitos para atender o que a população está precisando. Sobre as respostas dando conta que estão esperando recursos
 estaduais e federais, questionou qual político irá liberar recurso para Ijaci, pois se gastam indevidamente os recursos do
 Município e caso não tenham juízo, Ijaci ficará sucateada. Sobre as obras, acha difícil a realização destas durante esse ano, pois
 os recursos foram gastos com festas e nada se fez nestes cem dias de governo, mesmo contando com arrecadação de invejar
 muitos municípios. Mencionou pedido da Vereadora Valéria e Vereador Francisco para reforma da casa do Erlei e reforçado por
 ele junto à Secretaria de Obras e sabe que não irão fazer pelo já foi gasto, citando também que o décimo terceiro salário dos
 servidores não será pago, pelo que está se vendo e os Vereadores precisam ficar atentos ao que está acontecendo e tomar
 atitudes. Citou o plano de governo do Prefeito quando de sua candidatura que foi um dos mais interessantes para o Município,
 mas se sente foi enganado e cobra em cima deste plano e a partir daquilo que a população está pedindo, porém começou
 errado e se fizesse cinquenta por cento do que ali estava colocado, melhoraria muito a cidade e sobrariam recursos para outras
 coisas, mas do jeito que está, se percebe que não se realizará nem dez por cento durante este ano. Citou alto gasto com folha
 de pagamento, já tendo ultrapassado os limites permitidos e pediu que o Prefeito não leve a mal suas colocações, pois é seu
 amigo e quer vê-lo trabalhar e terminar bem o mandato, pois como médico é um bom profissional e esperava que na qualidade
 de Prefeito tivesse a mesma eficiência, mas até o momento foi só decepção para ele e para a maioria da população. A
 Vereadora Valéria mencionou pedido feito por ela juntamente aos Vereadores José Marcio e Marco Aurélio acerca do transporte
 dos alunos do bairro Capivari, dizendo que esteve no local com o Vereador José Marcio que é o motorista da linha e o percurso
 é de dez quilômetros contadas ida e volta, sendo dez crianças e o pedido era para resolver o problema e o Vereador Jose
 Marcio não disse nada contra o transporte, mas somente foram abordadas questões de horários para não ocorrerem atrasos, já
 que aumentarão as paradas. Disse que também estiveram na Rua Antonieta Ribeiro e no Bairro da Serra verificando as
 canaletas, citando que além dos pedidos não estarem sendo atendidos, estão gerando polêmicas e atritos entre a população e
 os Vereadores. O Vereador Francisco indicou envio de ofício ao Prefeito para consertar o sistema de distribuição de água no
 Bairro Córrego Pintado, pois os canos estão a flor da terra, bem como a construir a rede de esgotos, pois existem pessoas
 lançando água de pias nas portas das casas vizinhas, podendo causar focos do mosquito da dengue. Fez menção ao pedido de
 uma pessoa que morava na Serra e agora mudou-se para Lavras e quer que busque o filho para estudar em Ijaci, afirmando que
 não tem como fazer isto, pois não pode desviar de sua rota e que seu compromisso é com as crianças de Ijaci, solicitando que
 se oficiasse o Sr. Prefeito a este respeito. O Vereador Cypriano indicou envio de expediente ao Sr. Prefeito, solicitando
 melhorias nas ruas do Conjunto habitacional Isabel Alvarenga Vilas Boas, especialmente ao acesso à casa do Sr. José
 Raimundo Claudino, pois na mesma não tem nenhuma condição de tráfego. Disse que tem vários pessoas de Ijaci que
 passaram no concurso na área de serviços gerais e estão esperando vagas e solicitou que o Prefeito olhe com carinho para
 estas pessoas, solicitando ainda a realização de concurso para pedreiros, já que existem pessoas que compram o material, mas
 não têm condições de pagar a mão de obra. Sobre a festa de Peão disse que gostou, a exemplo de muitas pessoas e espera
 que as coisas necessárias na cidade sejam arrumadas e seja feita a licitação para aquisição de medicamentos. Sobre as ruas do
 Córrego Pintado, em conversa com o Sr. Prefeito, este lhe disse que irá asfaltar. O Vereador José Marcelo agradeceu ao Sr.
 Heitor por tê-lo substituído durante a licença e indicou envio de ofício ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
 solicitando contato com a CEMIG visando à iluminação de todas as praças da cidade, pois muitos desses serviços são de
 responsabilidade da CEMIG. Com relação ao não atendimento dos requerimentos dos Vereadores, disse que se a Câmara
 continuar só pedindo e não tomar atitude, nada será consiguido, o que se pode fazer é trancar a pauta de votação de projetos de
 interesse do Executivo. Mencionou reunião realizada entre o Prefeito e alguns Vereadores onde foram abordados alguns pontos
 e este fez tudo ao contrário. Analisando os balancetes da Prefeitura, disse ter ficado impressionado com a quantidade de diárias
 pagas e até o momento, a Administração não está funcionando, mencionando a saída de alguns servidores como o Higo, a
 Marilda e o Iran, dando a impressão que alguma coisa está acontecendo na Prefeitura e tais servidores não são ruins, pois
 retornaram aos seus antigos empregos. Disse que a Prefeitura está com excesso de cargos comissionados e terá de exonerar
 alguns, senão o Município nada fará, sendo preciso agir com mais veemência e o Prefeito tem de ser mais enérgico. Disse que
 na primeira reunião pediu cópia da licitação referente à obra no Bairro da Serra e até agora nada foi enviado e o asfalto está
 sendo danificado e se continuar assim, nada será feito este ano conforme palavras do Vereador José Márcio, pois não é
 permitido começar uma obra sem terminar outra, conforme o Plano Plurianual e os Vereadores precisam exigir que seja feito
 desta maneira. Quanto ao transporte de alunos de outras cidades, disse que isto é proibido, citando a necessidade destes
 alunos estudarem, mas se deve fazer dentro da legalidade por meio de convênio entre os municípios, sendo uma questão social
 e humana e quem tem que tomar estas providências é o Secretário de Educação, juntamente ao Prefeito e Departamento de
 Transportes. Comentou a respeito do Dr. Marco Aurélio que ocupa cargo no Município, afirmando que os ocupantes de cargos
 comissionados devem estar vinte e quatro horas à disposição e mesmo antes de assumir, já havia comentários de como estaria
 assumindo, devido aos seus compromissos no seu consultório e estava apenas alertando, pois haverá cobranças na Câmara
 neste sentido, dizendo que juntamente ao Vereador Luiz Rogério foi convidado para assumir o cargo, mas não conta com tempo
 disponível, citando seu pedido de licença na Câmara para não prejudicar a população e o Município. Solicitou cópia do processo
 licitatório que gerou o contrato com a Construtora Cherem, bem como todos os aditamentos realizados, já que existem muitos



 funcionários nesta empresa. Disse que conversou com o Prefeito acerca do abuso no pagamento de horas-extras para alguns
 servidores, sendo que alguns trabalham das oito às dezessete horas e mesmo assim recebem, citando o ex-Vereador Marleu,
 não sendo de seu conhecimento se este faz horas-extras, mas está recebendo e não é só ele. Acha que há alguns servidores
 realmente fazem merecem receber, mas do contrario se deve cortar isto. Sobre a falta de remédios do Posto de Saúde, foi dito
 que estão esperando recursos para aquisição, mas na Administração passada não faltava remédio no posto e citou caso de
 duas cirurgias urgentes, sendo que uma já foi feita e existem certas coisas que não podem esperar, principalmente na área de
 saúde onde está faltando medicamentos de uso contínuo para hipertensos e diabéticos. Disse que obteve informações que as
 vasilhas da merenda escolar estão sendo lavadas com sabão em pó e que as serventes usam dinheiro próprio para comprarem
 sabão e detergente, afirmando que o Prefeito precisa tomar atitude neste sentido. Reiterou pedido para alteração do local de
 depósito do lixo no Ipiranga, pois é junto ao ponto de ônibus em que as crianças embarcam para a escola, citando infestação de
 insetos que pode causar febre amarela e certas coisas que fáceis de resolver e se os pedidos dos Vereadores fossem atendidos,
 não precisaria fazer mais nada, sendo que em muitos casos o problema maior é a falta de competência da equipe designada
 pelo Prefeito que a esta delegou poderes. O Sr. Presidente disse que é proibido buscar alunos de outros Municípios,
 mencionando caso do Vereador Francisco, onde uma pessoa quer que busque um aluno na Cohab em Lavras. Sobre o caso do
 Vereador José Marcio para buscar alunos no Município de Itumirim, ainda existe o problema da estrada que deveria ser
 arrumada por aquele Município, vez que o tráfego é difícil até para carros pequenos. Sobre o depósito de lixo no Ipiranga, disse
 que já por quatro vezes pediu providencias da Sra. Adriene, o que é uma vergonha, pois este lixo não é do Município, mas de
 pessoas que vão para os ranchos no Capivari e disse que se não for tomada nenhuma providência, irá formar uma comissão de
 moradores para ir até a Prefeitura fazer esta reivindicação. Indicou que o Secretário de Obras realize o conserto da ponte
 localizada na estrada do Ipiranga que está quase caindo, próximo à propriedade da Sra. Julieta, pois é o único acesso para
 buscar osalunos. O Vereador José Márcio disse que fez o pedido para normatização do transporte dos alunos do Capivari,
 porque dizem que ele não quer deixar a condução ir até o local e uma vez feito um documento, irá mostrar aos pais destes
 alunos, pois ele é somente o motorista e faz o trajeto que a Prefeitura determinar e se não resolverem o problema, demonstra a
 incompetência das prefeituras e secretarias de educação de Itumirim e Ijaci. Quanto ao lixo depositado no Ipiranga, disse que
 sempre que pára no local e os alunos ficam incomodados com o mau cheiro e as moscas penetram até dentro do ônibus, citando
 que a Secretária de Meio Ambiente está deixando a desejar, pois não se deve manter Secretário somente para receber salário e
 se não resolve coisas simples, questionou como irá resolver coisas maiores e está falando como amigo, pois isto não é trabalho
 de Vereador, citando que as pessoas jogam os lixos de dentro de seus veículos e quando caem no chão, são esparramados
 pelos cães, reafirmando que se a Secretária não tomar atitude, que arrume outra, pois não se resolvem problemas de dentro de
 uma sala. Sem mais pronunciamentos, os trabalhos foram suspensos por cinco minutos. No reinício os Vereadores discutiram a
 respeito da atual situação do Município e atitudes que vêm sendo tomadas pela Administração, decidindo-se pelo agendamento
 de uma reunião com o Sr. Prefeito no intuito de solucionar os diversos problemas de maneira concreta, tendo o Vereador José
 Marcio dito que o Prefeito é que deve olhar quem serve para trabalhar na Prefeitura e se ele não consegue colocar gente
 competente, deveria exonerar. Disse ainda que somente iria conversar com o Sr. Prefeito se for aqui na Câmara e que seja
 constada em ata o que for decidido, pois visitar Gabinete do Prefeito não resolve, vez que há cento e dez dias se discute uma
 coisa no Gabinete, no entanto se faz completamente o contrário e se houver provas concretas, algo errado que enseje o
 afastamento do Prefeito, ele assina, citando o Plano de Governo proposto na candidatura e parece que ele não quer a ajuda dos
 Vereadores. Em relação aos servidores que não estão dando certo, não irá se envolver e deixará a critério do Sr. Prefeito, já que
 depois da eleição foi procurado pelo Vereador José Marcelo para olharem questões de interesse do município e tentou
 conversar com o Prefeito sobre tais assuntos e não foi lhe dada atenção. O Sr. Presidente propôs que a reunião com o Prefeito,
 Procurador Geral, Assessor Jurídico da Câmara e Vereadores seja com portas fechadas e tudo que for dito será constado em
 ata para se ter uma resposta para a população. O Vereador José Marcio disse que mesmo havendo essa reunião, ainda mantém
 o convite para que o Prefeito compareça a Câmara em reunião plenária, pois o povo quer ouvir o que ele tem a dizer. O
 Vereador Cypriano pediu que também fossem convidados o Assessor Jurídico e os Secretários. A Vereadora Valéria reforçou
 pedido para realização da reunião e que tudo seja constado em ata. Passando-se para a Segunda Parte, fez-se a votação dos
 pedidos escritos e verbais, sendo todos aprovados pela unanimidade do Plenário. Em seguida o projeto de lei n.º 17/2009 foi
 encaminhado às Comissões Permanentes estipulando-se o prazo de vinte dias para emissão dos pareceres. Passando-se para
 a Terceira Parte, fez-se a chamada final sendo constatada a presença de todos Vereadores que foram convocados para a
 reunião ordinária do dia 27 de abril a partir das 19h para deliberação acerca de projetos e demais assuntos que adentrarem na
 pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para
 constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.
  

  

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 27 (vinte e
 sete) dias do mês de abril de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs. Vereadores
 Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário, Francisco
 Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, Antonio José de Siqueira, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas e Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes, dentre estes a contadora Ruth Ribeiro da
 Fonseca, a Presidente da Comissão de Licitação Maria Cristina de Souza, os membros João Levi Bastos, Rutney César
 Resende, Iracilda Evangelista Carvalho Henriques e o Controlador Geral Antonio Marcos da Silva convocados que foram através
 dos ofícios 73 e 74 respectivamente. Feita a chamada nominal, o Vereador Secretário comunicou a presença de 08 (oito)
 Vereadores, tendo o Vereador Jose Marcelo de Andrade Botelho chegado no decorrer da reunião. Havendo número regimental,



 sob a proteção de Deus, foi declarada a abertura dos trabalhos observando-se um minuto de silencio como homenagem
 póstuma a Sra. Valdete Moreira Pedroso, falecida naquela data. Após fez-se a leitura da ata da 15ª reunião ordinária que foi
 aprovada e assinada pelos Vereadores. A leitura de correspondências constou de comunicado do Fundo Nacional de Saúde
 acerca da liberação de recursos para manutenção de programa no Município; ofício n.º 018/2009 da Secretaria Municipal de
 Desenvolvimento Urbano em resposta ao ofício n.º 71 desta Câmara; ofício subscrito pela Contadora da Prefeitura
 encaminhando copias de contratos, notas de empenhos e comprovantes de pagamentos do Carnaval, festa do Aniversário do
 Município e Festa do Peão; ofício nº 17/2009 subscrito pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação encaminhando
 copias dos processos licitatórios solicitados através do ofício nº 71desta Câmara; mensagem n.º 18/2009 em resposta ao ofício
 nº 71 desta Câmara. Em seguida o Sr. Presidente abriu espaço para argüição dos servidores da Prefeitura que foram
 convocados. O Vereador Joel manifestou sua indignação sobre os procedimentos de ajuda às pessoas, vez que todos que se
 dirigem aos Secretários na Prefeitura para perguntar sobre providências, estes dizem que o problema é com a licitação e na
 qualidade de Vereadores precisam de respostas satisfatórias para repassar ao povo. Disse que há varias pessoas precisando de
 ajuda para reforma de suas casas e questionou da Presidente da Comissão se foi realizada licitação para compra de materiais
 de construção, sendo respondido que a Comissão está trabalhando com prioridade para a saúde e que quanto aos materiais de
 construção, estão fazendo cotações para darem inicio ao processo. O vereador Joel disse concordar que a saúde é prioridade,
 mas já foram quatro meses de mandato e nada foi adquirido, já que as empresas que vencem o processo licitatório não
 entregam os materiais e neste caso é preciso punir tais empresas que não honram com seus compromissos. Questionou à
 Contadora sobre o não recebimento das diárias dos servidores antes de viajarem, sendo respondida que as diárias estão todas
 empenhadas e o Prefeito viajou e não assinou os cheques, tendo o Vereador dito que o servidor tem que sair com dinheiro, pois
 às vezes até paga alguma coisa para quem está sendo transportado. A Presidente da Comissão disse que quanto ao prazo para
 entrega dos medicamentos, as empresas não trabalham com estoque e o que se pode fazer é multá-las pelo atraso na entrega
 como prevê o contrato. Em seguida o Sr. Rutney disse que muitos dos problemas apresentados são atribuídos a Comissão de
 Licitação, mas na verdade o processo licitatório é feito de forma legal e transparente e não podem fugir da lei. Quanto às
 empresas que participam e às vezes não são confiáveis, a Comissão não pode pressupor o crime antes que ocorra e não tem
 como declarar se uma empresa não é idônea, se ela prova o contrário através de documentos. Citou fato que a administração
 pública é mal vista por algumas empresas que não gostam de contratar devido a burocracia e supremacia de direito que o órgão
 publico exerce sobre a iniciativa privada. Disse que os responsáveis pela Comissão de Licitação da Prefeitura são pessoas
 idôneas e que procuram fazer tudo dentro da lei, porém um processo licitatório muitas das vezes é muito complexo e a solução
 seria implantar o sistema de registro de preço para peças e medicamentos, citando ainda a falta de participantes para alguns
 processos que foram abertos e nenhuma empresa compareceu e assim seria necessário até um trabalho pedagógico nestes
 processos. O Vereador José Márcio perguntou à Presidente da Comissão quando começou o funcionamento da mesma na
 Prefeitura, sendo respondido que foi dia 17 de fevereiro e quanto aos servidores que ainda permanecem na Comissão, foi
 respondido que todos. O Vereador disse que já são cento e vinte dias e na despensa da Prefeitura não tem nenhum material e
 lhe foi dito que está vazio por falta de licitação, quando busca soluções para pessoas nas Secretarias, eles falam que é problema
 de licitação e isto dá a entender que o serviço não está funcionado é que é preciso trabalhar em equipe em todos os setores,
 pois devido a estes problemas o prejuízo maior é do Prefeito, por isso está fiscalizando e acompanhando de perto e embora a
 Comissão tenha explicado, na prática não está funcionando bem, citando falta de medicamentos, as obras de reforma nas casas
 de pessoas carentes não estão acontecendo e como amigo do Prefeito, gostaria de falar que está tudo bem, mas não está. A
 Presidente da Comissão de Licitação disse que quando começaram a trabalhar, os serviços estavam acumulados e um processo
 demanda em media de 25 a 30 dias para ser concretizado e que estão trabalhando conforme os pedidos de cada Secretaria,
 citando medicamentos, merenda escolar, material hospitalar e odontológico, exames, pneus e peças e estão programadas
 outras licitações para este inicio de mês de maio. O Vereador José Márcio disse que se gastou muito com festas, enquanto
 coisas necessárias em que se gastariam muito menos se torna uma novela e que para realização de festa se resolve rápido,
 mas outras coisas necessárias ao bem estar do Município fica esta burocracia, citando que existem empresários que vêm de
 fora e carrega o dinheiro deixando a cidade sucateada. Disse que em conversa com o Assessor Jurídico da Prefeitura, este
 deixou claro que até o meio do ano, muitos dos pedidos não poderão ser atendidos e sente que os cargos de confiança não
 falam o que precisa por medo de perder o emprego e há muita deficiência profissional na Prefeitura, sendo que o Prefeito é
 quem deve tomar atitude, pois o povo não pode ficar esperando e questionou à Presidente da Comissão de Licitação se antes
 do meio do ano os problemas serão resolvidos, sendo respondido que estão trabalhando para isto e que a comissão não tem
 autonomia para definir as prioridades e que os processos são realizados conforme as solicitações e precisam seguir o trâmite
 legal. O Vereador José Márcio disse que não está questionando o trabalho deles, mas ao que parece tem algo errado, pois não
 está funcionando do jeito que precisa. O Sr. Rutney disse que o problema que a Prefeitura está passando atualmente não é por
 causa da licitação e sim falta de planejamento e que entende a posição da Câmara quando querem resultados. O Vereador José
 Márcio disse que conhece os procedimentos, mas quem leva a culpa do que acontece de bom ou ruim é o Prefeito e muitas
 pessoas disseram que ele está falando demais e sem fundamento e por isso encaminhou ao Prefeito o plano de governo para
 que ele veja quais eram as prioridades no Município, citando que a imagem do Prefeito não está boa porque ele está tendo muita
 paciência com os setores da Prefeitura que não estão funcionando. Após questionou ao Controlador Interno se este tinha
 conhecimento sobre as atitudes tomadas pelo Secretário de Planejamento e Gestão para conserto dos motores dos veículos
 escolares sem licitação, sendo respondido que não tinha conhecimento, ao que Vereador José Márcio disse que já fazia quatro
 meses que o problema vinha acontecendo e o Procurador Geral lhe disse que os motores foram consertados pela retífica
 Formiguense, tendo o Controlador dito que esses motores foram enviados sem que ninguém fosse consultado e questionou
 como seria feito o pagamento, pois não tem como fazer licitação depois do serviço pronto. O Vereador José Márcio citou que o
 Marco Aurélio quando era Vereador disse que assumiria na Prefeitura para por ordem na casa, mas só arrumou problemas,
 tendo o Controlador dito que ele teria que pagar o conserto dos motores, pois a Prefeitura não pode pagar. Neste ponto, o Sr.
 Presidente pediu para que não houvesse manifestações por parte dos visitantes. O Vereador José Márcio disse que o



 Procurador Geral disse a ele e ao Vereador Francisco que os motores somente serão devolvidos depois que a licitação estivesse
 arrumada, tendo o Controlador dito que na Prefeitura ninguém manda, tem que cumprir lei e se foi mandado fazer o serviço sem
 licitação, quem autorizou é que deve assumir pelo efeito. O Vereador José Marcio perguntou como ficaria então o problema do
 transporte escolar que já estava precário, sendo respondido pelo Controlador que alugasse um ônibus, o que não podia era
 pagar esse motor e tomará providências se este motor chegar, ao que Vereador disse o motor não será entregue enquanto não
 se efetuar o pagamento e ao todo, forma três serviços efetuados por esta retífica. Disse que existem requerimentos que não
 tiveram respostas e o povo quer saber quando a equipe do Dr. Jose Maria vai funcionar, há servidores que são bons e outros
 que somente querem receber o salário, tendo o Controlador dito que já se perderam sessenta dias, tempo em que ele e a
 Comissão de Licitação assumiram tais serviços. O Vereador disse que no começo da Administração o Chefe de Transportes
 entregou tudo que era necessário para o funcionamento dos carros e deveria haver mais humildade entre os servidores da
 Prefeitura para recuperar a imagem do Dr. José Maria. A Vereadora Valéria disse que há mais ou menos um mês esteve na
 Contabilidade da Prefeitura e os empenhos das diárias estavam prontos, porém na Tesouraria disseram que não tinha dinheiro e
 alguns servidores receberam e outros não e perguntou à Ruth se não teria como a Chefe da Tesouraria apresentar um parecer
 sobre isto, tendo a Contadora dito que em algumas vezes a responsável pela tesouraria diz que não tem dinheiro e em outras diz
 que o empenho não foi feito e assim estará estudando a sugestão, ao que a Vereadora Valéria disse que deveria ser feita uma
 reunião junto aos Secretários e a Comissão de Licitação para planejar melhor os pedidos, pois existem prazos para serem
 cumpridos, senão ficará difícil para a Comissão trabalhar, tendo a Presidente da Comissão dito que assumiu com todo serviço
 parado e que estão trabalhando para colocar em dia e pediram aos Secretários para fazer os pedidos à Comissão com pelo
 menos dois meses de antecedência. A Vereadora questionou ao Controlador se ele sabia do conserto dos motores, sendo
 reafirmado pelo Controlador que não tinha conhecimento. A Vereadora perguntou se tem como o Controlador embargar os
 procedimentos destes motores, sendo respondido que tem de ser embargado, pois não tem como a Prefeitura pagar por esses
 serviços sem processo licitatório, não sabendo responder se o prefeito sabia do assunto. A Vereadora disse que conforme
 palavras do Vereador José Márcio, o problema agora é maior porque o serviço já foi realizado, tendo o Controlador dito que
 depois irá fiscalizar, apontando como solução a terceirização do transporte de alunos a uma empresa até que resolva isto, ao
 que a Vereadora disse que isto aumentaria mais os gastos. O Vereador Francisco disse que esteve na Prefeitura juntamente
 com o Vereador José Marcio e o Advogado disse que o Marco Aurélio mandou fazer o serviço e que agora terá que pagar e
 como Vereador está aqui para fiscalizar, citando que pediu notas referentes a confecção de faixas à Prefeitura e que o serviço
 feito pelo Marco Aurélio ficou em R$1.740,00 enquanto o Eduardo comprou o mesmo material por R$900,00 e desta forma pediu
 envio de ofício ao Marco Aurélio para comparecer na Câmara para explicar sobre esses gastos. O Vereador José Marcelo
 questionou ao Controlador acerca do percentual gasto com pessoal em decorrência da grande quantidade de pessoas que foram
 contratadas e qual atitude será tomada pelo Prefeito para resolver este problema, sendo respondido que o Prefeito estaria
 fazendo um corte de pessoal no dia 30 de abril e sobre o percentual gasto, disse que está em 48,9%, computando-se os onze
 meses anteriores, mas na proporção que está indo, no final do ano, talvez o limite permitido será ultrapassado. O Vereador José
 Marcelo disse que esteve na sexta-feira na Prefeitura e em reunião com o Prefeito para resolver o problema dos medicamentos
 e em nome da comunidade, pediu aos servidores da Prefeitura presentes que procurassem se esforçar para regularizar o
 fornecimento da farmácia do Posto, bem como da merenda escolar. O Vereador Luiz Rogério disse que está na Câmara para
 cobrar e entende a situação da Comissão de Licitação, mas está faltando companheirismo entre os servidores, já que tudo é
 jogado sobre a Comissão. Disse que na Administração passada havia dificuldades e a Comissão funcionou muito bem e que se
 deve cobrar o cumprimento do contrato das licitações que foram feitas, pois são muitas necessidades e a população cobra dos
 vereadores. O Vereador Cypriano pediu que cobrassem as empresas para fornecerem os produtos licitados mais rapidamente,
 principalmente os medicamentos para a população de nossa cidade e pediu envio de ofício ao Prefeito de Itumirim para tomar
 providências quanto aos reparos nas estradas próximas a ponte do Capivari e se necessário, que autorizasse o maquinário do
 Município de Ijaci para arrumar as estradas visando beneficiar os moradores, pois é a favor de buscar os alunos do Capivari, vez
 que já se faz o transporte de alunos para Nepomuceno e Lavras. Sobre a situação da rua de acesso a casa do Sr. José
 Raimundo Claudino, disse que está muito danificada devido ao tráfego de caminhões de terra e pediu ainda que o Secretário de
 Obras olhe com carinho para construção de banheiro para pessoas carentes que compram o material, mas não tem condições
 de pagar mão-de-obra. Pediu que fosse nomeado um ou dois Vereadores para visitarem as escolas e fiscalizarem como estão
 sendo gastos os recursos da educação que não são poucos, pois teve algumas reclamações e que não está falando mal, mas é
 preciso olhar isto. Pediu providências para construção de rede de esgoto e asfalto na Vila Industrial, nas proximidades da casa
 do “Sr. Loi” e em conversa com o Prefeito, este lhe disse que está contratando a empresa que está recapeando a rodovia para
 fazer os serviços no Município. Disse que a retro escavadeira está com os dentes da caçamba estragados e se deve tomar
 providências, senão danificará ainda mais, parabenizando o Chefe de Transporte pelo trabalho que vem desempenhando. O Sr.
 Presidente perguntou à Presidente da Comissão quantos processos foram realizados no Município, sendo respondido que já
 foram realizados 20 processos sendo 14 pregões, ao que o Sr. Presidente disse que de acordo com a matéria no jornal tribuna
 de Lavras são 12 pregões e pediu que sempre que forem realizados os processos, fossem convidados os Vereadores, sendo
 respondido que sempre é mandado o convite e que todos os processos são publicados no jornal tribuna de Lavras, imprensa
 oficial e no saguão da Prefeitura, tendo o Sr. Presidente citado a cidade de Luminárias onde já realizaram 20 processos
 licitatórios, mas acredita que seja pelo fato de terem começado anteriormente e caso a Comissão precisar, colocou os serviços
 do Dr. Roberto Pires à disposição, pois é preciso agilizar os serviços para evitar futuras convocações. Após perguntou a
 Contadora sobre o balancete de março que deveria ter sido entregue dia 20, sendo respondido que naquele dia foi realizado o
 fechamento, devido a saída de servidor da Tesouraria, tendo o Sr. Presidente dito que espera que a entrega do balancete seja
 feita na data correta para evitar problemas para a Prefeitura, sendo dito pela Contadora que a partir de então o balancete será
 entregue até o dia 20 do mês subsequente. O Sr. Presidente agradeceu a presença dos servidores da Prefeitura e caso for
 necessário, eles serão convocados novamente. Após determinou que fosse convocado o servidor Marco Aurélio Fraga para
 prestar informações acerca do conserto dos motores e sobre a nota de compra das faixas. O Sr. Rutney agradeceu pela



 oportunidade e colocou a Comissão de Licitação à disposição desta Câmara para futuros esclarecimentos. O Vereador Joel
 disse que é preciso achar soluções e gostaria que fosse marcada uma reunião entre os Assessores Jurídicos da Prefeitura e da
 Câmara para buscarem solução para este problema e disse ao Controlador que a responsabilidade em mandar o motor para o
 conserto é do Secretário. Pediu ao Chefe do Departamento de Transporte que fossem lavadas as ruas nas proximidades das
 casas do Sr. Antonio Campidelli e Sr. Braz, devido a sujeira causada por ocasião da Festa do Peão e manifestou seu apoio,
 parabenizando o serviço que vem sendo desempenhado pelo referido servidor e solicitou ainda envio de ofício à Construtora
 Cherem para a limpeza das valetas sentido Ijaci a Serra, na altura da casa do Sr. Edgar. A Vereadora Valéria reforçou pedido
 feito anteriormente acerca dos quebra-molas, principalmente na Avenida 31 de Dezembro, já que naquele final de semana
 ocorreu um acidente no local. Sobre o pedido para conserto de bueiros, a resposta está controversa, às vezes falam que
 arrumaram, outra vez dizem que estão esperando verbas e o fato do bueiro entupido lhe foi apontado por um militar reformado
 que é uma pessoa séria. Reforçou pedido para fornecimento de fraldas descartáveis, citando a Sra. Tereza de Souza que tem 79
 anos de idade, encontra-se acamada com sérios problemas, bem como outras pessoas do Município, sendo lhe dito pela
 Presidente da Comissão de Licitação que estes pedidos não lhe foram enviados, tendo a Vereadora dito que é preciso tomar
 atitudes quanto a estas urgências e pediu esclarecimento da Secretária de Saúde sobre qual providencia foi tomada em relação
 ao ginecologista que não está atendendo os pré-natais, gerando graves problemas no Município. O Vereador José Márcio disse
 que a respeito do quebra-mola da Avenida 31 de Dezembro, o requerimento foi efetuado em janeiro e nenhuma atitude foi
 tomada e no local aconteceu um acidente no fim de semana. Sobre o fornecimento de fraldas descartáveis, na Administração
 passada eram fornecidas a todos que precisavam e existem coisas que não está funcionado bem como o caso do pedido para
 colocação de vidros em uma casa que não foi atendido justificando falta de licitação. Disse que está havendo muita reclamação
 quanto à Secretaria de Assistência Social, onde as pessoas são mal tratadas e que a Secretaria está parecendo cabide de
 empregos, sendo que tudo o que lá é pedido não é conseguido, pois também estão esperando a licitação. Disse que muitas
 coisas não estão funcionando, mas se for chamado para discutir contratação e dispensa de servidores, ele não participará, já
 que isto é de responsabilidade do Prefeito. Quanto ao pedido do vereador Cypriano sobre a retroescavadeira, disse que se
 continuar assim os veículos irão parar novamente por falta de pneus e existem muitas estradas para serem consertadas e está
 faltando mão-de-obra para cortar as enxurradas e fazer a limpeza das estradas, onde o mato está estreitando o leito das
 mesmas e desta forma seria melhor fechar as portas da Prefeitura e começar de novo, pedindo atitudes dos Vereadores neste
 sentido e solicitou que as respostas aos requerimentos dos Vereadores apresentem soluções concretas ou então que não se
 responda nada. Sobre a saúde, disse que vem sendo procurado por muitas pessoas para ajuda na compra de medicamentos e o
 Prefeito precisa tomar atitude neste sentido, questionando a Presidente da Comissão de Licitação se tem processo para compra
 de materiais de construção, sendo respondido que foi feito para material hidráulico, ao que o Vereador disse que quando as
 pessoas vão à Secretaria de Desenvolvimento Social para se cadastrarem em algum beneficio, eles dizem que estão esperando
 a licitação ou são mal tratados, mas para festa a licitação foi realizada da noite para o dia e estas festas só deixam imundícies na
 cidade, os empresários vão embora com o dinheiro e a Prefeitura ainda tem que proceder a limpeza. Questionou da Presidente
 da Comissão se existe licitação para reforma de casas, conforme prometido pelo Prefeito na campanha quando ele o
 acompanhou em várias casas, tendo a Presidente respondido que não é de seu conhecimento, ao que o Vereador mencionou
 gastos exagerados com festas e acha difícil a realização de alguma coisa e está esperando o Prefeito na Câmara para lhe
 cobrar esta promessa. O Controlador Geral disse ao Vereador José Marcio que ele poderia cortar os gastos com festa no projeto
 de lei de diretrizes orçamentárias, ao que o Vereador respondeu que ele é contra esses gastos exagerados com festas e que
 não é contra a festa, mas é preciso gastar com responsabilidade. O Vereador Francisco pediu envio de ofício ao Secretário de
 Obras para providenciar a varrição das ruas periféricas do Bairro da Serra e citou ainda o caso de uma mãe que lhe reclamou
 que o Dr. José Reinaldo não quis atender seu filho que estava com trinta e nove graus de febre e pediu que a Secretária
 explicasse o motivo desse não atendimento. O Vereador Luiz Rogério reforçou pedido do Vereador José Marcelo sobre a
 iluminação nas praças, reforçou pedido do Vereador Joel para lavagem da rua do Sr. Antônio Campidelli e disse que o pedido
 para colocação dos vidros foi feito ao Marco Aurélio que se comprometeu em atender. Reforçou também o pedido da Vereadora
 Valéria quanto ao problema com o ginecologista, dizendo que a Câmara enviou ofício ao Dr. Hélio neste sentido e se ele
 realmente não for prestar serviços de pré-natais, que seja contratado outro médico, já que as gestantes do Município não podem
 ficar prejudicadas. Reforçou ainda a compra de fraldas com urgência, pois existem coisas que não podem esperar. Sem mais
 pronunciamentos, incontinenti passou-se para a Segunda Parte com a votação dos pedidos verbais sendo todos aprovados pela
 unanimidade do Plenário. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final, constatando-se a presença de todos
 Vereadores que foram convocados para a reunião ordinária do dia 04 de maio a partir das 19h para deliberação acerca de
 projetos e demais assuntos que adentrarem na pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi
 declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos
 Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 04 (quatro)
 dias do mês de maio de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs. Vereadores
 Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário, Francisco
 Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, Antonio José de Siqueira, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes. Após a oração
 inicial o Sr. Presidente determinou ao Vereador Secretário que procedesse a chamada nominal, tendo este comunicado a
 presença de todos. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, foi declarada a abertura dos trabalhos com a leitura da



 ata da 16ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos Vereadores. A leitura de correspondências constou de Ofício nº
 06 e 07 subscrito pela contadora da Prefeitura encaminhando respectivamente o balancete da Receita e Despesa da Prefeitura
 referente ao mês de março e cópia do Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 1º bimestre de 2009;
 expediente subscrito pelo engenheiro Manoel César Máximo encaminhando o relatório anual de atividades da EMATER/MG no
 Município, exercício de 2008; ofício nº 18 subscrito pela Presidente da CPL, Maria Cristina de Souza informando sobre
 realização de processos licitatórios; expediente do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Dr. Marco Aurélio Fraga,
 informando impossibilidade de comparecer à reunião, vez que estava em Belo Horizonte resolvendo questão inerente ao terreno
 da municipalidade junto ao Deputado Estadual Domingos Sávio, comprometendo-se a participar da reunião seguinte; ofício n.º
 21 subscrito pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. João Márcio Mesquita em resposta ao ofício 76 desta Câmara;
 Ofício nº 35 subscrito pela Sra. Adriene Alvarenga contendo convite para reunião de posse dos membros do CODEMA a
 realizar-se dia 19 de maio; ofício nº 80 do Gabinete do Sr. Prefeito informando relação de alimentos arrecadados durante a 16ª
 Festa do Peão. Indicações do Vereador José Marcio solicitando que seja feito o pagamento do seguro obrigatório, taxa de
 licenciamento, seguro de passageiros e seguro total da frota de veículos da municipalidade e, por conseguinte a regularização
 dos documentos, vez que alguns veículos estão com 02 anos de atraso na documentação e são usados constantemente para
 viagens; solicita que seja informado acerca do desentendimento entre o Sr. Prefeito, Dr. Jose Maria Nunes, Sr. Vice-Prefeito,
 Fábio Evangelista de Carvalho e o Sr. José Cláudio Martins, bem como o laudo apresentado pelo advogado, Dr. Teles, e demais
 considerações julgadas cabíveis; solicita que seja informado se o Município possui um controle efetivo dos serviços prestados
 pela Construtora Cherem e qual o servidor que está encarregado de acompanhar e fiscalizar a execução destes serviços, sendo
 que em caso negativo, sugere que o Chefe da Seção de Manutenção de Vias e Equipamentos Urbanos faça tal controle; solicita
 que seja requisitada uma planilha da empresa Capivari Produções Artísticas Ltda. contendo valores detalhados em separado
 inerentes ao rodeio, palco, sistema de som, queima de fogos, artistas e outras despesas relativas à Festa do Peão. Indicações
 do Vereador Joel solicitando nos termos legais e regimentais, o envio a esta Casa de relação de todas as empresas que
 atualmente prestam serviço para o Município, bem como cópias dos contratos e aditivos firmados com estas empresas; solicita a
 retirada dos entulhos decorrentes da limpeza feita pela Construtora Cherem no Bairro da Serra. Indicação do Vereador Cypriano
 solicitando a nomeação de três pedreiros e quatro operários para execução de serviços em prol da população, tais como limpeza
 de mata-burros, limpeza nas margens das estradas vicinais, corte de galhos e reformas de casas de pessoas carentes que
 muitas das vezes possui os materiais, mas não tem condições financeiras para arcar com os custos da mão-de-obra. Indicações
 do Sr. Presidente solicitando que seja instalada uma fábrica de bloquetes visando o calçamento de ruas de terra batida e
 gradativamente a substituição da pavimentação asfáltica quando danificadas, vez que tal método de calçamento quando bem
 executado contribui para a permeabilidade de águas pluviais, diminui a temperatura, facilita a realização de reparos quando da
 manutenção da rede de água e esgotos, além de contribuir para a geração de empregos no Município; solicita que seja instituída
 a contribuição de melhoria visando realizar infra-estrutura e calçamento nas ruas do Município que não são pavimentadas. Em
 relação aos projetos, fez-se a leitura dos projetos de leis n.º 18 que “Proíbe praticas de comercialização e promoções nas
 dependências das escolas municipais e dá outras providencias”, n.º 19 que “Obriga a permanência de veículos nas
 dependências das escolas municipais durante o período de aulas” ambos de autoria Vereador José Márcio Gomes e n.º 20 que
 “Dispõe sobre a prestação de serviços de táxi no município de Ijaci e da outras providencias”; subscrito pelo Sr. Presidente.
 Procedeu-se ainda a leitura do parecer exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas acerca da
 Prestação de contas do Município, exercício de 2002 - processo nº 680307, bem como o projeto de resolução n.º 04/2009 que
 “Aprova com ressalvas as contas do Município de Ijaci exercício de 2002”. Franqueada a palavra, o Vereador Joel disse que na
 Prefeitura foi dito aos estudantes que a Câmara era culpada pela não aprovação da concessão de bolsas de estudo, afirmando
 que isto não é verdade, os recursos estão no orçamento e a Câmara só autoriza gasto quando não constam no orçamento e
 neste caso, é na Prefeitura que estão segurando. A respeito da aquisição de terreno para construção de casas populares que
 ficaria em torno de 250 mil reais, disse que tomou a iniciativa de consultar no cartório sobre o terreno localizado na Lagoinha que
 foi doado pelo Estado ao Município e não utilizado pelas administrações passadas e de acordo com os documentos, este terreno
 ainda está no nome da Prefeitura, sendo enviados a um Deputado e no dia seguinte estaria entrando um projeto em votação na
 Assembléia confirmando este terreno que perfaz 285 lotes para o Município. Indicou envio de ofício a Secretária de Educação
 para colocar em funcionamento ao telecentro do Bairro da Serra que está fechado, embora a Prefeitura esteja arcando com
 gastos de energia elétrica. Mencionou seus pedidos escritos afirmando que a partir de agora vai agir com mais prudência e força
 em relação ao Sr. Prefeito para que seja cumprido o que é dito na Câmara. Pediu que a Prefeitura envie projeto de lei para
 regularizar a concessão de subvenção à APAE. Mencionou que a cada 3 anos o servidor público tem um acréscimo de 5% em
 seus vencimentos para compensar o Fundo de Garantia que este não possui e indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito dizendo
 que isto não está a critério dele, mas é um direito do Servidor, de acordo com a lei e que a partir de junho o servidor terá direito a
 este acréscimo. Disse que concorda com o projeto do Vereador José Márcio para proibição de comércio nas escolas, pois nem
 toda criança tem condições de comprar o que é oferecido, o que causa constrangimento. A Vereadora Valéria disse aos
 estudantes presentes que no início das aulas pediu na Prefeitura que regularizassem a situação das bolsas de estudos, bem
 como o auxilio transporte, foram enviados projetos de leis à Câmara neste sentido, mas com critérios que tornaria difícil a
 concessão dos benefícios aos alunos, embora já existia legislação a este respeito e em seguida os projetos foram retirados a
 pedido do Prefeito. Mencionou a lei n.º 862/2006 que autoriza firmar convênios com instituições de ensino e gostaria que fossem
 incluídos nesses convênios a Unilavras, Fagam, Fadminas e a Impacto, pois já se tem dotação orçamentária no valor de
 R$68.000,00 para este fim, mencionando ainda a lei n.º 797/2005 que concede auxílio para transporte de alunos e quando os
 alunos procuram a Prefeitura, dizem que a Câmara está segurando estes projetos e desta forma indicou envio de ofício para que
 a Prefeitura agilize a concessão das bolsas de estudos e auxílios para transporte dos alunos. Parabenizou o Sr. Elvis pela
 autorização e ao Vereador José Márcio pela disponibilidade em dirigir o veículo para o transporte de pessoas idosas até Lavras
 para fazerem hidroginástica por indicação médica. Indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito solicitando a construção de uma quadra
 de esportes no Bairro Pedra Negra para beneficiar os jovens e reiterando pedido feito em fevereiro para disponibilização de



 treinadores para os jovens que praticam voleibol e futebol na Praça de Esportes para participarem de torneios. Parabenizou o
 Pe. Marcos e a Sra. Assueli pelas festividades do dia de São José, citando em especial a participação de uma banda de música
 de Bom Sucesso composta por crianças, solicitando apoio da Administração para que seja montada uma banda no Município,
 vez que o maestro se ofereceu para ajudar neste sentido e isto seria uma maneira de tirar os jovens das drogas. Pediu para
 agilizar a instalação de postes de energia elétrica na rua José Martins no Bairro da Serra, vez que têm várias pessoas que já
 estão construindo no local, citando pedido feito anteriormente para os mesmos serviços no Bairro Mateus, afirmando que na
 Prefeitura é mais fácil conseguir estes serviços junto à CEMIG. Reiterou pedido para melhorar o tráfego de veículos na Rua Elias
 Antonio que é estreita e os veículos até transitam sobre as calçadas colocando em risco a segurança dos moradores,
 notadamente crianças. Sobre o telecentro do Bairro da Serra, fez este pedido em fevereiro e a resposta é que estavam
 empenhando para coloca-lo em funcionamento, mas até o momento nada se fez, citando que é preciso projetos para que o
 governo ajude o Município. O Vereador José Márcio disse que esteve no Posto de Saúde e já chegaram alguns medicamentos e
 segundo o responsável, até o fim do mês, chegará o restante e assim espera que o Prefeito esteja nessa força até o final do
 mandato e quanto ao pedido para auxílio de transporte de pessoas que fazem hidroginástica em Lavras, agradeceu ao Chefe de
 Transporte, ao Secretário de Desenvolvimento Urbano e ao Sr. Prefeito, pois quando acontece uma melhoria, é preciso que seja
 falado. Indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito requisitando cópia de todas as Portarias e ou Decretos de nomeação de servidores
 de janeiro até o momento, mesmo aqueles que foram exonerados e que o Sr. Prefeito seja informado para ficar atento, pois tem
 até mesmo Secretário que não está cumprindo horário na Prefeitura, citando que seja quem for, o horário deve ser cumprido
 para não prejudicar a população que às vezes fica sem o atendimento de alguns setores e a imagem do Prefeito fica ruim, sendo
 que o funcionamento da Prefeitura é das 7 as 17 horas. Disse que esteve na despensa da Prefeitura e constatou que os
 produtos necessários foram adquiridos e segundo os servidores do local, até o fim do mês a situação estará regularizada. Sobre
 o Secretário de Planejamento e Gestão, parece que ele está fugindo de prestar esclarecimentos para Câmara, pois esta viagem
 poderia ser feita em outra oportunidade, citando que a situação dos veículos da educação é crítica e do jeito que as crianças
 estão sendo transportada, pode gerar problemas junto à Delegacia de Ensino em São João Del Rei. Indicou envio de ofício ao
 Sr. Prefeito para regularizar o pagamento dos servidores na Caixa Econômica, pois no mês de abril muitos servidores gastaram
 com passagens de ônibus para regularizarem suas contas no referido banco. Disse que já foi dito por muitas vezes quanto à
 concessão de bolsas de estudos e pediu envio de ofício aos responsáveis por este setor na Prefeitura, convidando-os para que
 venham à Câmara na próxima reunião para prestar esclarecimentos, já que estão dizendo que a culpa é da Câmara, sendo que
 todos sabem que a Prefeitura é que é responsável e ainda para que seja dada uma resposta definitiva aos alunos neste sentido.
 Citou o telecentro que não está em funcionamento e os alunos que precisam de capacitação para concursos pediram apoio dos
 Vereadores para aprovação dos pedidos, vez que tais pedidos são para beneficiar a população ijaciense e finalizou indicando
 envio de ofício à Comissão de Licitação para providenciar a compra de fraldas descartáveis para pessoas carentes e aquisição
 de material de construção para reforma de casas. O Vereador Francisco reforçou palavras do Vereador José Márcio quanto à
 convocação do Secretário Dr. Marco Aurélio para prestar esclarecimentos acerca dos serviços feitos nos motores dos veículos e
 pediu que fosse reiterado convite para o comparecimento do mesmo na próxima reunião. Indicou envio de ofício reiterando
 pedido para reforma da casa do Erlei, pois estão beneficiando pessoas que não precisam e solicitou ainda que fossem
 colocadas faixas de identificação nos veículos da municipalidade. O Vereador Luiz Rogério disse que é favorável aos projetos
 propostos pelo Vereador José Márcio e indicou envio de ofício para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano requisitando cópias
 dos boletins diários dos veículos Gol e Fiat Uno da Educação para verificar por onde estão andando, pois conforme mensagem,
 estes veículos estão em outros lugares e é preciso que estejam disponíveis para atenderem a emergências que possam ocorrer
 na Secretaria de Educação. Parabenizou o Vereador Joel pela iniciativa em verificar a documentação do terreno para construção
 das casas populares que será um grande beneficio para o município. Reforçou pedido para regularização da concessão de
 subvenção à APAE e sobre os convênios com as faculdades, foi procurado por alguns estudantes e lhes disse que o Município
 já tem legislação a este respeito e que no orçamento foi prevista dotação e se não forem conceder, que digam aos estudantes,
 pois neste caso não depende da Câmara que já autorizou na legislatura passada e estas leis ainda estão em vigor. O Vereador
 José Marcelo mencionou palavras do Vereador Joel acerca do terreno que foi doado ao Município por um projeto de lei de
 iniciativa do Deputado Dr. Célio de Oliveira atendendo a seu pedido na Legislatura de 1993 a 1996. A respeito da concessão de
 bolsas de estudo e auxílio para transporte aos estudantes, disse que na verdade o que está faltando é competência e é preciso
 uma resposta neste sentido e se não enxugarem a máquina, não será possível realizar nada, inclusive o auxilio aos estudantes.
 Disse que existem servidores andando a toa e que o Sr. Marco Aurélio disse que iria para a Prefeitura a fim de por ordem na
 casa e sua primeira atitude foi nomear mais dois servidores e segundo informações, naquele dia foi a Belo Horizonte para
 contratar uma empresa de assessoria jurídica ao custo de R$96.000,00 e isso não se pode aceitar, em quinze dias ele está
 fazendo coisas na Prefeitura que não dá para engolir. Sugeriu que ao projeto do Vereador José Márcio acerca do comércio nas
 escolas, seja excetuado os casos de venda de material didático e pedagógico, citando que o projeto do Vereador foi muito bem
 colocado, mas que iria colocar uma emenda neste sentido. Quanto ao pedido do Sr. Presidente para cobrança da contribuição
 de melhoria disse que o povo já é muito sacrificado e a Prefeitura tem recursos. Sobre o pedido da Vereadora Valéria para
 auxilio na criação de uma banda de música, disse que a Sra. Assueli, através da Associação dos Moradores de Pedra Negra
 pediu recursos na ordem de R$180.000,00 ao Governo do Estado para montar uma banda, mas para estes recursos existe muita
 concorrência. Quanto às indicações, disse ser contrário ao pedido do Vereador José Márcio no item dois, pois se deve deixar
 esta questão para a esfera policial. O Vereador Cypriano indicou envio de expediente solicitando a limpeza da rua Mariana
 Izabel na Vila Industrial, manifestou apoio ao pedido da Vereadora Valéria para a criação da banda de música, pediu a
 nomeação de comissão para averiguar como os recursos da Educação estão sendo gastos e mencionou o projeto de resolução
 nº 04/2009 afirmando que irá acompanhar o parecer do Tribunal de Contas, aprovando as contas do exercício de 2002 com
 ressalvas. A Vereadora Valéria disse que se já foi pedido recursos para a criação da banda de música, com o reforço do
 Prefeito, terá uma chance maior de se conseguir os recursos com mais rapidez e reiterou envio de pedido para nomeação de
 professores, vigias e operários, pois estão fazendo falta no quadro de pessoal do Município, citando que professoras estão



 dobrando serviços e tem dia que o vigia do Posto de Saúde não comparece e lá existem equipamentos caros e documentos,
 citando ainda obras que demandam pedreiros e operários e que é preciso adequar a folha de pagamento, mas isso quem deve
 fazer é o Sr. Prefeito. O Vereador José Márcio disse que um dos servidores que não cumpre horário é o Marco Aurélio e que o
 salário que recebe é bom, citando que ele saiu daqui para por ordem na Prefeitura, mas só criou mais problemas para o Sr.
 Prefeito, contratando mais servidores mesmo com a folha alta, mencionando ainda o problema ocasionado com os veículos da
 educação que foram arrumados na Retífica Formiguense, sendo que por telefone o Marco Aurélio disse ao Vereador Francisco e
 a ele que fazia parte da Comissão de Licitação, mas segundo informações do Assessor Jurídico da Prefeitura, o Marco Aurélio é
 Secretário de Planejamento e Gestão e não faz parte da Comissão e o Prefeito tem que tomar cuidado, senão vai se complicar.
 O Vereador Presidente disse que foram enviados à Câmara projetos para concessão de bolsas de estudos, mas em seguida
 foram retirados e desta forma pede que a Assessoria Jurídica da Prefeitura agilize ações neste sentido e se o projeto for enviado
 a esta Casa, haverá apoio dos Vereadores, deixando claro que tal projeto não é de iniciativa da Câmara. Sobre o projeto do táxi,
 disse que é uma cobrança da Promotoria de Justiça e que o objetivo é regularizar esses serviços no Município. Quanto ao
 pedido para cobrança de contribuição de melhoria, disse que não se trata de implantação imediata e quanto ao calçamento de
 ruas com bloquetes, citou suas vantagens, tomando como exemplo a cidade de Paraguaçu, citando ainda o asfalto do Bairro da
 Serra que está se danificando. Em relação ao Dr. Hélio Haddad, disse que tem informações que se confirmadas, este pediu
 exoneração do cargo de ginecologista e é preciso a Câmara agir, pois estão perdendo alguns valores no Município. Quanto ao
 cumprimento de horário pelos servidores da Prefeitura, disse ser a favor da implantação do relógio de ponto como é feito na
 maioria das empresas e seria uma maneira dos funcionários estarem cumprindo seus horários. A respeito do terreno para
 construção de casas populares, disse que a economia pode chegar a R$250.000,00 para o Município, pois não será preciso
 fazer a compra do mesmo. Não havendo mais pronunciamentos, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos por cinco minutos.
 Reiniciando-se, passou-se para a Segunda Parte com a votação dos pedidos escritos e verbais, sendo todos aprovados pela
 unanimidade do Plenário, à exceção do item nº 2 das indicações do Vereador José Márcio que tiveram votos contrários dos
 vereadores José Marcelo e Luiz Rogério. Em seguida o Sr. Presidente nomeou os Vereadores Cypriano, José Márcio e
 Francisco para comporem uma comissão para verificação “in locu” do funcionamento das escolas municipais e gastos com a
 manutenção do ensino, conforme solicitado pelo Vereador Cypriano, estipulando-se o prazo de 20 dias para realização dos
 trabalhos e emissão do parecer. Em seguida os projetos de leis 18, 19 e 20 foram encaminhados às Comissões Permanentes,
 bem como o projeto de resolução 4 de 2009 para a Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos
 Municipais e Agropecuária. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final sendo constatada a presença de 8 (oito)
 Vereadores, vez que o Vereador Jose Marcelo se retirou antes, sendo convocados para a reunião ordinária do dia 11 de maio a
 partir das 19h para deliberação acerca de projetos e demais assuntos que adentrarem na pauta. Nada mais a tratar, fez-se a
 oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que
 após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 11 (onze)
 dias do mês de maio de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs. Vereadores
 Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário, Francisco
 Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, Antonio José de Siqueira, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes. Após a oração
 inicial foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma às Sras. Nair da Silva e Manoelina Caetano falecidas
 respectivamente nos dias 08 e 09 de maio. Em seguida o Vereador Secretário procedeu a chamada nominal e comunicou a
 presença de todos Vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, fez-se a abertura dos trabalhos com a
 leitura da ata da 17ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos Vereadores. A leitura de correspondências constou de
 comunicados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Fundo Nacional de Saúde acerca de liberação de recursos
 para manutenção de programas no Município; comunicado da Comissão Mista de Planos, Orçamento e Fiscalização do
 Congresso Nacional acerca de recursos liberados para o Município no período de janeiro a março; expediente do Sr. João
 Carlos Espedito prestando esclarecimentos quanto a denuncia anônima em desfavor da atual Administração e atual Legislatura
 apresentada em seu nome e endereço na Procuradoria de Justiça em Belo Horizonte. Indicações do Vereador José Márcio
 solicitando, a pedido de alguns moradores da zona rural e urbana que possuem animais, que seja renomeada a Srta. Miyuki
 Roberta dos Santos ao cargo de Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, vez que a mesma
 prestava atendimento veterinário e caso não seja possível o retorno da predita servidora, que seja contratado outro profissional
 da área para proceder tal atendimento; solicita seja autorizada à Sra. Luciana que repasse cópia dos pedidos de compra de
 materiais e contratação de serviços para a as Escolas Municipais feitos ou que serão feitos doravante à Secretaria de Educação,
 Departamento de Compras e ou ao Departamento de Licitações à Comissão nomeada para verificação do funcionamento das
 escolas municipais, para que não pairem divergências quanto às informações prestadas; solicita instalação de redutores de
 velocidade na via que liga os Bairros Jardim Planalto e Serra Verde, onde segundo moradores, está parecendo pista de corrida o
 que coloca em risco a segurança dos moradores, em especial, as crianças; solicita seja determinado à empresa que está
 executando a construção do prédio da escola no campo do Milionários, que agilize os trabalhos, vez que a obra está em ritmo
 moroso e numa visita “in locu” constatou que não havia nenhum operário trabalhando e segundo levantamento, o Município está
 com deficiência de pelo menos 05 (cinco) salas de aulas. Indicações do Vereador Antonio José de Siqueira solicitando a
 contratação de serviços de dois caminhões para agilizar os trabalhos de reparos nas estradas rurais que se encontram
 atrasados; solicita celebração de contrato com hospitais visando a execução de serviços de radiologia como meio de desafogar
 os diversos pedidos que se encontram no Posto de Saúde; reforça pedido do Vereador Jose Marcio, acerca da instalação de



 redutores de velocidade na via que liga os Bairros Jardim Planalto e Serra Verde. Indicação do Vereador Francisco solicitando
 informações sobre o andamento da avaliação dos novos concursados da Prefeitura Municipal que se encontram em estágio
 probatório. Indicação do Vereador Joel requisitando, nos termos legais e regimentais, o envio a esta Casa de cópia do processo
 licitatório, contrato, aditivos, notas de empenhos e medições das obras de infraestrutura e pavimentação asfáltica do Bairro da
 Serra, executados pela Construtora Niemeyer Ltda. Após foram mencionados os projetos de leis n.º 18, 19 e 20 de 2009 que
 aguardam parecer das comissões permanentes e projeto de resolução n.º 04/2009 que aguarda parecer da Comissão de
 Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais e Agropecuária. Em seguida o Sr. Presidente liberou o uso da
 palavra ao Sr. Sebastião Leonardo Mesquita, Servidor do Município devidamente inscrito que mencionou visita a Belo Horizonte
 na sexta-feira anterior onde conseguiu, através de projeto de lei do Deputado Domingos Sávio, a reversão do terreno da
 Lagoinha ao Município para construção de casas populares e estaria enviando a Câmara todos os documentos para cientificar
 os Vereadores. Mencionou recapeamento da rodovia Ijaci-Lavras, a pedido do Deputado Lafaiete Andrada, afirmando que até o
 dia 20 duas ambulâncias seriam doadas para o Município atendendo pedido dos dois Deputados. Disse que o Prefeito tem
 grandes idéias para o Município e pediu apoio dos Vereadores para trabalhar em prol da população. Em seguida foi aberto
 especo para esclarecimentos do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Dr. Marco Aurélio Fraga, que primeiramente se
 desculpou por não ter vindo na última reunião, vez que foi chamado às pressas na Assembléia Legislativa para agilizar a
 tramitação do Projeto de Lei para reversão do terreno ao Município para construção de casas populares, onde permaneceu das
 15 às 20h. Parabenizou o Vereador Joel e demais Vereadores que tiveram iniciativa para conseguir este terreno, pois o
 Município não tem condições de comprar e fazer a infra-estrutura. Disse ao Vereador José Márcio que a viagem não tinha como
 ser adiada e que em momento algum correu desta Casa e quanto à contratação da empresa da Dra. Luciana, disse havia sido
 feita uma proposta diretamente ao Sr. Prefeito e se trata de pessoa renomada que muito ajudará nos trabalhos do Município.
 Sobre o gasto com a folha de pagamento, disse que assumiu a Secretaria, mas quem bate o martelo é o Prefeito e vê uma saída
 através de uma reforma administrativa, citando que a aprovação destes cargos foi da administração passada e já houve corte no
 valor de R$20.000,00 na folha e redução de aproximadamente R$170.000,00 nas compras, citando gasto maior que a
 arrecadação, convênios que são mantidos pela Prefeitura e o que está mais onerando o Município atualmente é o resto a pagar
 da Administração, cujo valor é de R$829.198,59, não ficando somente nisto, pois recebeu comunicado de precatórios que o
 município tem que pagar a uma empresa que prestou serviços de coleta de lixo. Acredita que em dois meses a Administração
 começará a comprar à vista. A respeito dos dois funcionários mencionados, disse que quem contrata é o Sr. Prefeito e estão
 atendendo demandas do controle da dengue. O Vereador Jose Marcelo questionou quem indicou estes dois servidores, sendo
 respondido que um foi indicado por ele e o outro pelo Sr. Prefeito e que até então ele não tinha feito nenhuma indicação, ao
 passo que vários Vereadores já haviam feito indicações, conforme consta na Prefeitura. Quanto aos motores, disse que pediu
 um orçamento para conserto dos veículos e naquela semana seria aberto um processo licitatório para o conserto de dois
 motores, pois um veiculo não seria consertado devido ao custo alto e o seguro já havia sido acionado. O Vereador Joel
 questionou se os precatórios já haviam sido julgados e a Prefeitura condenada a pagar, sendo respondido que não sabia se já
 havia sido julgado. Pelo Vereador Joel foi sugerido que o Município não pague, mas que recorra na justiça, pois não se sabe a
 procedência desta dívida e parabenizou o Sebastião Leonardo e Dr. Marco Aurélio pelo empenho na questão do terreno,
 gerando economia para o Município e naquela data teve informação que o Município já podia começar as obras neste terreno,
 tendo o Secretário dito que assim que o Município for notificado, tomará as devidas providências. Quanto à compra das faixas
 mencionadas pelo Vereador Francisco, disse que as compras são feitas através de requisição e três cotações, sendo que o
 comprador efetuou a compra numa empresa e a Gráfica Studio emitiu a nota fiscal sem ter a sua autorização para fornecimento.
 Questionado pelo Vereador José Marcio, o Secretário disse que as faixas não serão pagas, vez que não houve autorização e a
 referida empresa fez as faixas por conta própria, tendo o Vereador José Marcio dito que o Sr. Marco Aurélio foi para a Prefeitura
 para resolver os problemas, mas estes aumentaram, tendo o Secretário pedido ao Vereador que relacionasse os problemas, ao
 que o Vereador citou a respeito os motores, onde foi dito pelo Secretário na presença dele, do Vereador Francisco e do Chefe de
 Transporte que não precisaria tirar o motor do caminhão para colocar no ônibus da educação, pois naquela semana estaria
 mandando arrumar os motores dos veículos, dizendo ainda que fazia parte da Comissão de Licitação, tendo o Secretário negado
 a afirmação que fazia parte da Comissão. O Vereador disse que gosta de conversar onde tudo está sendo gravado para depois
 não se ter desculpas e que o motor do ônibus, segundo o Secretário, seria consertado no prazo de uma semana e já tinham
 duas semanas ou mais e nada foi resolvido, sendo respondido pelo secretário que na Prefeitura não se pode fazer nada fora da
 legalidade e seriam feitas as cotações, sendo que inclusive foi decretado estado de emergência para poder ter mais agilidade na
 solução do problema. O Vereador José Marçio reafirmou que ele, os Vereadores Francisco e Joel, o Sr. Elvis e mais cinco
 pessoas estavam pertos e ouviram a conversa com o Assessor Jurídico da Prefeitura e este disse que os motores foram
 enviados para conserto e que não havendo licitação, o Secretário arcaria com os pagamentos, tendo o Secretário reafirmado
 que apenas mandou fazer cotações de preços, ao que o Vereador disse que o Secretário tinha uma conversa na Prefeitura e
 outra na Câmara, pois perante a filmagem a conversa é outra, citando as cinco testemunhas que, se for preciso, trará aqui para
 falarem. Disse ainda que muitas pessoas procuram a Secretaria e o horário não é cumprido, apesar de cargos comissionados
 não terem horário fixo, mas o Prefeito fica com uma imagem ruim perante a população e quando fala é porque quer ver a boa
 imagem do Prefeito. O Secretário disse que estava se sacrificando e não foi para a Prefeitura para ocupar cargo e nem para
 fazer campanha para prefeito, como estão dizendo e que está para ajudar e tem sua cadeira cativa na Câmara como Vereador e
 está 24 horas à disposição do Prefeito, sendo muito fácil falar, jogar pedras e criticar, mas o que deve ser feito é apresentar
 sugestões, tendo o Vereador dito muitos o procuram e perguntam onde é a casa do Sr. Marco Aurélio aqui na cidade e não sabe
 responder e quando vão à Prefeitura para conversar, tem de ficar aguardando e às vezes nem é atendido porque chega alguém
 mais importante e passa na frente, ao que o Secretário disse que todos são atendidos na Prefeitura. O Vereador disse que
 depois que o Secretário foi para a Prefeitura para reduzir gastos, foi contratado três servidores de imediato e gastos são
 cortados quando se evita esta derrama de dinheiro feita nestes quatro meses com festas, tendo o Secretário dito que na
 Prefeitura existem indicados pelo Vereador José Márcio, como de outros Vereadores e o que se pode fazer é a Câmara enviar



 um ofício pedindo a exoneração de todos, citando que o Prefeito estará mandando uma reforma administrativa para a Câmara. O
 Vereador José Marcelo disse que como todo cidadão, os Vereadores devem prestar contas ao fisco e pediu que todos, inclusive
 o Secretário, encaminhem uma cópia da declaração de imposto de renda à Câmara. Sobre o terreno da Lagoinha, disse que
 este ainda pertencia ao Município conforme lei 11.620 de 1994 para implantação de casas populares, distrito industrial e horta
 comunitária e que agora houve somente uma mudança na destinação do mesmo. Mencionou que o terreno foi doado pelo então
 Deputado Célio de Oliveira e não gostaria que Deputados dissessem que conseguiram o terreno para o Município. A respeito da
 compra de faixas, mencionou cópia de nota fiscal onde consta a compra de 12 faixas pelo valor unitário de R$145,00 e acredita
 ser quase impossível que a empresa Gráfica Studio tivesse a iniciativa de emitir a nota fiscal sem ter feito a ordem de serviço e
 assim alguém deve ter autorizado e que fez, por alto, uma cotação de preços e tais faixas sairiam por aproximadamente R$65,00
 o metro, tendo um superfaturamento de 360% e está falando isto apenas para esclarecer. O Secretário disse que tais notas não
 serão empenhadas, pois não houve autorização para compra e que o comprador comprou outras faixas sem sua autorização,
 acredita ter sido falta de entendimento, citando ainda a qualidade do produto, ao que o Vereador disse que é exatamente sobre a
 qualidade que está se falando, pois o preço da faixa de melhor qualidade é menor do que a outra faixa. O Secretário reafirmou
 que isto não será pago por não ter sua autorização para compra. O Vereador questionou se não será pago por não haver
 autorização ou por ter sido falado antes na Câmara e perguntou ainda se o Secretário já conhecia o Assessor Jurídico que está
 trabalhando na Prefeitura, sendo respondido que não o conhecia e este foi indicado ao Sr. Prefeito por conhecidos de Bom
 Sucesso. Se havia feito alguma ligação para o Assessor Jurídico, foi respondido que não. O mesmo Vereador perguntou se o
 Secretário tinha a relação de servidores que haviam sido exonerados naquele dia, sendo respondido que não, sabendo apenas
 que eram quatro. O Vereador disse que o valor de restos a pagar não é somente da última Administração e para esclarecer
 disse que o montante da mesma não chega a esse valor, existe também de outra Administração, tendo o Secretário dito que o
 valor mencionado se refere somente ao que foi empenhado. Sobre o horário dito pelo Vereador José Marcio, fez menção ao
 parágrafo único do artigo 21 do Estatuto dos Servidores que relata dedicação integral para os cargos comissionados, o que não
 obriga o Secretário a ficar oito horas na Prefeitura, mas estar à disposição do Prefeito, sempre que necessitar. O Vereador Joel
 disse ao Vereador Jose Marcelo que dentro da lei terreno estava perdido, pois se em três anos não fosse utilizado, reverteria ao
 Estado e mencionou a presença do ex-prefeito Clébel que lutou, mas não conseguiu este terreno, tendo o ex-prefeito dito que
 este terreno foi desapropriado pelo CDI para a Camargo Correa e é preciso fazer as coisas com clareza, questionando onde
 estava a lei de reversão deste terreno ao Estado. O Vereador Joel disse que nenhum Governador tiraria o terreno do Município
 para doar a Camargo Correa, sendo dito pelo ex-prefeito que já tirou e está incorporado no Distrito Industrial integrado, pois
 esteve no CDI e os documentos lhe foram mostrados. O Vereador Joel disse que tudo se ganha através de força política e que
 no Cartório de Imóveis, este terreno está registrado como sendo do Município e caso esse terreno tenha sido retornado ao
 Estado por não ter sido utilizado conforme a lei, o Governador não irá tirar do município para dar à Camargo Correa. O Vereador
 José Marcelo disse que o terreno no Cartório de Registro de Imóveis pertence ao Município e não houve mudança, mas não
 existe nenhum documento que comprove que o mesmo tenha sido revertido para o Estado, mas ser for realmente como ex-
prefeito está falando, foi votada uma lei na Assembléia para nada. O Vereador Antonio questionou ao Secretário porque não foi
 solucionada a questão da rua onde mora o Sr. Raimundo Claudino que não tem acesso para veículos por causa da canaleta,
 sendo que dois sacos de cimento resolveria a situação, sendo respondido que sua pasta é o planejamento e gestão e esta
 questão é de responsabilidade da Secretaria de Obras e se não for necessário processo licitatório, basta a solicitação para a
 compra. Em relação as notas fiscais de compra de faixas, a Vereadora Valéria pediu que fosse convocado o Chefe do
 Departamento de Compras para esclarecimentos e que o mesmo trouxesse todos os documentos relativos a esta compra, pois
 foi dito pelo Secretário que houve cotação de preços junto à Gráfica Studio pelo Departamento de Compras, porém não era para
 realizar a compra que dependia de sua autorização e pediu que se possível, o Secretário viesse novamente a esta Casa para
 que juntamente ao comprador esclarecesse a questão, tendo o Secretário fornecido cópias de documentos como exemplo do
 que está sendo feito em relação aos processos de aquisição e autorização de compras à Vereadora e reafirmou que para a
 Gráfica Studio foi somente pedida a cotação de preços. A respeito dos motores, a Vereadora perguntou se seria realizada
 licitação e se os motores encontravam-se na retífica, sendo respondido que os motores não foram consertados e que um motor
 do veículo “besta” foi buscado, pois não seria vantagem consertá-lo. O Vereador José Márcio disse que não foi isso que ouviram
 do Assessor Jurídico, tendo o Secretário falado que tudo seria feito de acordo com a Lei. A Vereadora questionou sobre a data
 de realização desta licitação, sendo respondida que seria naquela semana. A Vereadora pediu que o Chefe do Departamento de
 Compras, quando de sua vinda à Câmara, esclarecesse também a respeito do conserto dos motores, tendo o Secretário
 reafirmado que os motores foram levados apenas para cotação, pois seria feita uma licitação. O Vereador Francisco mencionou
 que esteve no almoxarifado para pedir cópias das notas de compra destas faixas e pela funcionária lhe foi dito que não seriam
 fornecidas para qualquer um, ao que o Vereador disse que não era qualquer um e que estavam ali para fiscalizar, e perguntou
 ao Secretário se foi ele que determinou isto à funcionária, sendo respondido que a solicitação normalmente é encaminhada ao
 setor competente, não sabendo se era legal pedir diretamente ao almoxarifado. O Vereador Luiz Rogério disse que administrar
 uma Prefeitura não é fácil já esteve lá e sabe como funciona e o Dr. Marco Aurélio foi para lá para resolver as coisas. Quanto ao
 terreno, elogiou iniciativa do Vereador Joel e são como um time e tem que jogarem juntos para tudo caminhar na direção certa,
 afirmando que antes de convidar o Vereador Marco Aurélio para o cargo, foi chamado o vereador José Marcelo e ele. Mencionou
 desgaste muito grande e não está aqui para cassar o Prefeito e sim para administrar o Município, é dono de sua palavra e tem
 opinião formada, pois jogar pedra é muito fácil e quem está criticando deveria sentar na cadeira para ver se é fácil administrar
 um Município. Questionou ao Secretário em qual retifica os motores estavam, sendo respondido que não sabia ao certo. O
 Vereador Jose Marcelo disse que na ultima reunião mencionou contratação de empresa pelo valor de R$90.000,00 e perguntou
 ao Secretário qual foi a proposta apresentada sendo respondido que primeiramente foi apresentada proposta de R$11.000,00
 por mês, sendo que o valor foi gradativamente baixado e por telefone chegaram ao valor de R$6.000,00, tendo o Vereador dito
 que perguntou somente para esclarecer, pois o que foi falado por ele na última reunião não foi mentira, ao que o Secretário disse
 que era uma proposta e até então não tinha contrato assinado. Em relação ao nome da retífica, o Vereador José Márcio disse



 que se o Secretário quisesse realmente ajudar o Prefeito, deveria admitir o erro conforme o que foi falado para ele e o Vereador
 Francisco, dando conta que fazia parte da equipe de licitação e que iria resolver o problema dos motores naquela semana e
 solicitando confirmação do Vereador Francisco, este não quis confirmar. O Vereador José Marcio disse que no veículo com
 capacidade para 26 pessoas, está transportando 63 alunos e que um Vereador ou o Secretário tomaria alguma atitude se tivesse
 filho dentro deste ônibus. Citou que o Vereador Luiz Rogério foi infeliz ao dizer que Prefeitura não é fácil, pois o Prefeito teve de
 outubro a dezembro para montar sua equipe e escolher a pessoa certa para trabalhar e se não o fez, o problema é dele e está
 falando para reivindicar o direito do povo do Município e não para agradar Prefeito e Secretário e que deveria ter feito faixas com
 material mais simples já que depois elas não têm mais utilização. O Vereador Luiz Rogério questionou sobre o que foi dito a seu
 respeito, sendo respondido pelo Vereador Jose Marcio que foi sobre a questão de ter falado que criticar é fácil, mas quando uma
 pessoa vai pegar um cargo público tem de ver se dá, ou não, conta do recado e não ficar experimentando, pois foram feitos
 muitos gastos e não tem nada pronto na cidade. O Vereador Luiz Rogério afirmou que quando se referiu ao Prefeito, disse que lá
 não é fácil e todos têm direito de errar e cobrar em toda reunião é muito fácil e o Vereador deveria ir para a Prefeitura, tendo o
 Vereador Jose Marcio dito já se errou demais com dinheiro que não é dele e cidade está uma sucata e já são cindo meses nesse
 erro e que tem consciência que não dá conta do serviço, por isso não vai para a Prefeitura, questionando se vai ficar os quatros
 anos tentando e o povo nessa dificuldade, pois já se trocou de Assessor Jurídico mais de dez vezes nestes cinco meses e o
 Prefeito deveria ter vindo na Câmara esclarecer para população o compromisso assumido na campanha, pois aconteceram
 poucos acertos e muitos erros e o Vereador Francisco deveria ter afirmado o que foi dito pelo Secretário, dando conta que fazia
 parte da licitação, ao que o Vereador Luiz Rogério disse ao Vereador José Márcio que ele é dono da palavra dele e os demais
 falam se quiser. Neste ponto, o Sr. Presidente interviu e disse ser uma vergonha interromper a reunião para chamar atenção de
 vereadores e dentro da Câmara, qualquer vereador deveria ter mais respeito quando for se dirigir a algum Secretário. O
 Secretário Marco Aurélio agradeceu, afirmando que está se esforçando para melhorar as coisas e vai precisar da Câmara na
 questão da reforma administrativa, pois o Município não comporta salários altos e a função do Vereador é fiscalizar e se colocou
 à disposição da Câmara para qualquer esclarecimento. Neste ponto os trabalhos foram suspensos por dez minutos. No reinício o
 Sr. Presidente solicitou que na próxima reunião seja apresentado o registro do terreno em nome do Município. Franqueada a
 palavra, o Vereador Cypriano manifestou-se acerca da compra de faixas e pediu que fosse nomeada uma Comissão para
 averiguar o que ocorreu e quanto ao conserto dos motores, disse que o maquinário do Município está em péssimo estado e o Sr.
 Prefeito lhe disse que fará uma licitação para contratar uma empresa para fazer a manutenção das estradas rurais. Mencionou
 visita da Comissão de Vereadores nas escolas municipais e pediu que o Sr. Prefeito olhasse com carinho para a educação e a
 respeito da LDO disse que todo planejamento do que será realizado deverá estar previsto nela e reafirmou ser necessário
 averiguar a questão destes motores e onde foram compradas as faixas. O Vereador Francisco disse que esteve juntamente aos
 Vereadores Cypriano e Jose Marcio na escola e conforme mencionado pelo Vereador José Marcelo, puderam averiguar que por
 quinze dias, os utensílios usados para merenda escolar foram lavados com sabão em pó e isso não pode acontecer, sendo que
 e a diretora alegou para eles que isto não era verdade. Indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito para que seja providenciada a
 iluminação no trecho compreendido entre a caixa d’água até ao viaduto na saída para Lavras, como meio de garantir a
 segurança as pessoas que desembarcam do ônibus naquele local, citando fato ocorrido com algumas mulheres que foram
 ameaçadas quando retornavam do serviço na Camargo Correa. O Vereador José Marcelo indicou envio de ofício a Secretária de
 Educação solicitando informações sobre a necessidade de contratação de professores, pois existem comentários neste sentido.
 Reiterou pedido para envio da documentação referente às obras do Bairro da Serra e a respeito do conserto dos motores,
 espera que a Retifica Formiguense não seja vencedora, pois isto seria uma licitação de cartas marcadas. O Vereador Joel
 comentou a respeito de sua indicação escrita e disse que todos querem ver as coisas direitas e como motorista, acha justo os
 valores apresentados pelo Secretário Marco Aurélio para conserto dos motores e se fizeram errado, foi por um ato de desespero.
 A Vereadora Valéria pediu que seus pedidos feitos na última reunião acerca das bolsas e transporte de alunos fossem
 respondidos em caráter de urgência. Pediu que a Secretária de Saúde enviasse informações a esta Casa acerca de qual
 providência está sendo tomada para realização dos exames. O Vereador Antonio mencionou suas indicações escritas e
 parabenizou a Secretária de Saúde e as equipes de PSF pelos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. O Vereador José
 Marcio disse que nas atuais circunstâncias, os funcionários de cargos comissionados quando erram, não estão assumindo os
 erros, citando palavras do Vereador Francisco acerca da diretora das Escolas Municipais, onde as serventes falaram perante a
 Comissão que por quinze dias os utensílios da merenda escolar foram lavadas com sabão em pó. O Vereador disse que
 gastaram muito dinheiro com festas, não sobrando para comprar detergente e acredita que os serviços da Comissão serão
 resolvidos aqui mesmo, mas se forem para o Ministério Público quer fazer seu trabalho de maneira transparente e que na quarta
 e quinta-feira seguintes a Comissão estaria fazendo nova visita às escolas municipais para terminarem a coleta de dados e
 qualquer servidor que falar a verdade e for perseguido, poderá contar com ele, se for preciso, até no Ministério Público, nem que
 seja sozinho e Deus, pois enquanto estiver na Câmara, fará seu trabalho bem feito em favor do povo. Quanto ao pedido do
 Vereador Jose Marcelo, disse que já foi relatado por professores que está faltando servidores na educação e que a professora
 France Nysia está lecionando no pátio da escola da Serra por falta de salas de aulas. Pediu envio de ofício ao Sr. Prefeito
 agradecendo pelos serviços de patrol realizados nas estradas da zona rural e espera que esta manutenção continue também no
 período das chuvas e mencionou sua indicação escrita sobre a renomeação da Sra. Miuky, vez que esta prestava serviços
 importantes a comunidade principalmente como veterinária, afirmando que no início fez algumas críticas ao serviço dela, porém
 quando ela começou a prestar bons serviços, foi exonerada. O Vereador Luiz Rogério indicou envio de ofício para que o Prefeito
 olhe mais para as necessidades do Posto de Saúde da Serra, em especial em relação aos medicamentos e médicos. Indicou
 envio de ofício à Secretária de Educação requisitando com urgência o quadro de horário dos professores das escolas municipais
 e acha um absurdo estarem lecionando no pátio da escola. O Sr. Presidente disse que por duas reuniões não serão convocados
 servidores do Executivo, mas fará os pedidos de esclarecimentos por escrito e que acompanhou a Comissão na Escola Pe.
 Emilio e presenciou várias reclamações, inclusive na questão de lavarem louças com sabão em pó, o que é uma vergonha para
 o município e para o Prefeito. Passando-se para a Segunda Parte, foi anunciada a votação dos projetos, tendo o Vereador José



 Marcelo pedido vistas aos projetos de leis nº 18 e 19, bem como o projeto de resolução nº 4, vez que o nº 20 ainda seria
 analisado junto ao Executivo. Na votação dos requerimentos escritos e verbais foi aditado requerimento escrito do Vereador
 José Marcio solicitando instalação de Comissão Especial para averiguar possíveis irregularidades na contratação de empresa
 para realização do carnaval de 2009, sendo todos aprovados pela unanimidade do Plenário em discussão única. Para compor a
 predita Comissão Especial, foram nomeados os Vereadores Valéria, José Marcelo e Joel. Também foi mencionada publicação
 de matéria relativa à reparos na pavimentação da rodovia Lavras a Ijaci no jornal tribuna de Lavras. Passando-se para a Terceira
 Parte, fez-se a chamada final, sendo constatada a presença de todos Vereadores que foram convocados para a reunião
 ordinária do dia 18 de maio a partir das 19h para deliberação acerca de projetos e demais assuntos que adentrarem na pauta.
 Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar,
 lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 18 (dezoito)
 dias do mês de maio de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs. Vereadores
 Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário, Francisco
 Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, Antonio José de Siqueira, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes. Feita a chamada
 nominal, o Vereador Secretário comunicou a presença de todos e havendo número regimental, sob a proteção de Deus, foi
 declarada a abertura dos trabalhos com a leitura da ata da 18ª reunião ordinária que, após correção solicitada pelo Vereador
 Jose Marcelo, foi aprovada e assinada pelos Vereadores. A leitura de correspondências constou de expedientes do Fundo
 Nacional de Saúde acerca de recursos liberados para manutenção de programas ao Município; Ofício Gab. 92; ofício Gab. nº
 97/2009 em resposta ao ofício 70 desta Câmara; e-mail enviado pela Secretária Municipal de Meio Ambiente informando
 alteração na data da reunião ordinária do CODEMA para 26 de maio; lista contendo várias assinaturas reivindicando que a
 veterinária Miyuki fosse recontratada para o cargo de Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e Zoonozes; pelo Vereador
 Joel foi pedida a leitura da integra do projeto de lei nº 3.300 de 2009 subscrito pelo Deputado Estadual Domingos Sávio que
 altera destinação do imóvel doado ao Município de Ijaci pela Lei 11.620 de 4 de outubro de 2004; leitura do parecer conclusivo
 da Comissão Especial nomeada através da Portaria nº 08/ para verificação “in locu” do funcionamento das Escolas Municipais
 Em relação aos projetos, fez-se a leitura da emenda aditiva proposta pelo Vereador Jose Marcelo ao projeto de lei nº 18; menção
 ao projeto de lei nº 19 e projeto de resolução nº 04 que foram devolvidos pelo Vereador José Marcelo, após período de vistas;
 apresentação dos Projetos de Leis nº 21 que “Institui o Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural – FUMPAC”, n.º 22
 que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Habitação de Ijaci e dá outras providencias”, n.º 23 que “Dispõe sobre a
 instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, e Fundo Municipal de Desenvolvimento
 Rural Sustentável - FMDRS e dá outras providencias”, n.º 24 que “Cria o Conselho Municipal da Juventude - CMJ - e dá outras
 providencias” e n.º 25 que “Autoriza a execução de ações e serviços de saúde excedentes na média complexidade, através do
 CISLAV e dá outras providencias”; protocolados no dia 11 de maio. Apresentação dos projetos de Leis nº 27 que “autoriza
 assinatura de convênio com a APAE – Associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Ijaci/MG”; nº 28 que “altera o valor da
 contribuição mensal ao CISLAV – Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião de Lavras, fixada pela Lei
 municipal nº 806 de 14 de março de 2005”; nº 29 que “autoriza concessão de auxílios financeiros e contém outras providencias”
 e nº 30 que “autoriza assinatura de convênio cooperação mútua com o CISLAV – Consórcio Intermunicipal de Saúde dos
 Municípios da Microrregião de Lavras/MG e dá outras providencias” protocolados naquele dia. Prosseguindo, franqueou-se o uso
 da palavra, tendo o Vereador Joel afirmado estar triste por ter atropelado uma cadela naquela data, o que não foi sua intenção e
 torna público seu pedido de desculpas aos seus donos. Mencionou viagem a Brasília feita na semana anterior juntamente ao Sr.
 Prefeito e obteve respostas das reivindicações que a população está precisando, porque muitas vezes os políticos dizem do
 grande valor da arrecadação, mas na sua concepção é ilusória, pois uma indústria traz entre 200 a 300 mil reais para um
 Município, mas com a saúde às vezes se gasta muito mais, devido ao efeito dos produtos dessa empresa. Disse que em
 conversa com o Deputado José Fernandes fizeram pedido de verba para cobertura da quadra da Serra para utilização em
 eventos beneficentes para a população, bem como liberação de verba para construção de um ginásio poliesportivo no campo do
 Milionário e segundo palavras do deputado, isto poderá ser ainda incluído no orçamento deste ano. O Vereador citou ao
 Deputado, palavras de São Francisco de Assis onde “é dando que se recebe” e desta forma se liberadas estas verbas, ele terá
 voto no Município, do contrário, não. Apresentou cópia do projeto de lei de autoria do Deputado Domingos Sávio mudando a
 destinação do terreno para construção de casas populares e já está em pauta para ser votado. Fez menção à liberação de verba
 no valor de 180 mil reais para construção da unidade básica de saúde e por causa de má prestação de contas dos governos
 anteriores, esta verba foi barrada, mas através de dois deputados, conseguiu-se a regularização e assim que for liberado,
 poderá dar inicio a referida obra que fica no Bairro Vila Aparecida. Disse que não se cansará e nem sentirá vergonha de pedir
 algo que traga melhoria para o Município e indicou envio de expediente para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
 para que dispensasse todo atendimento necessário ao Sr. Paulo Gonçalves Mesquita que está passando por grande
 necessidade e precisa com urgência de cesta básica, remédios, dentre outros. Sobre o projeto de lei nº 25, não irá contra a
 aprovação de uma verba de 60 mil reais para o CISLAV visando atender a exames e pequenas operações de emergência, e que
 se for preciso, irá muitas vezes à Brasília e Belo Horizonte para fazer reivindicações e tornar Ijaci melhor. O Vereador José
 Marcelo disponibilizou uma cesta básica para o Sr. Paulo e pediu que o Vereador Joel buscasse no escritório da empresa em
 que trabalha. Indicou envio de expediente à direção da APAE solicitando envio de cópia dos documentos de recolhimentos feitos
 ao INSS, FGTS e cópias das folhas de pagamentos dos últimos três meses, prestação de contas que foi entregue à Prefeitura,



 Certidão Negativa de Débitos do INSS e Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS para que os Vereadores
 pudessem apreciar o projeto de lei n.º 27/09. Sobre os comentários feitos na última reunião quanto aos motores, obteve
 informações que foi aberto um processo de licitação e a empresa que fez o conserto dos motores está preocupada se não
 vencê-la e quanto à informação prestada na ultima reunião dando conta que os motores ainda não haviam sido consertados,
 segundo apurou com uma pessoa, com certeza um dos motores já está pronto e está falando para ficar registrado em ata, pois
 isto pode acontecer, gerar uma controvérsia e ser uma licitação montada. Tomou conhecimento de que os veículos escolares
 não estão dando conta de transportar os alunos e segundo o Vereador José Márcio, o Sr. Prefeito iria contratar uma empresa
 para auxiliar neste transporte e assim é preciso tomar cuidado, tendo o Vereador José Márcio pedido aparte para informar que
 vão adiantar os horários dos ônibus e o que faz a linha Macaia e Serra vai fazer outra linha e não vão mais contratar esse ônibus
 e irão na Retifica Formiguense para ver a situação desse motor. O Vereador José Marcelo disse que falou sobre o assunto
 justamente por ter conhecimento de que Veículos da Saúde estão transportando alunos e não é culpa do Chefe de Transporte
 que está fazendo o possível para atender a todos, mas como dito no relatório da comissão, que fez um bom trabalho com as
 diversas reivindicações, um fato mencionado foi em relação à Comissão de Transição que deixou a desejar e muita coisa que
 está acontecendo poderia ser evitada, citando questão de transporte escolar, auxilio aos estudantes de faculdade, cursos
 profissionalizantes e medicamentos que chegaram no posto que são coisas que não poderiam esperar e transportar estudantes
 em veiculo da saúde é complicado. O Vereador Francisco indicou envio de expediente ao Sr. Prefeito solicitando uniformes para
 os funcionários, bem como a nomeação das pessoas de Ijaci que fizeram concurso público, em especial no cargo de Operários,
 pois são nomeadas pessoas em cargos comissionados com salários bem maiores e os que passaram no concurso estão
 aguardando para serem chamados. O Vereador Cypriano reforçou pedidos do vereador Francisco acerca da nomeação das
 pessoas de Ijaci que passaram no concurso e que estão esperando sua vaga. Pediu que colocassem muafa na saída de Ijaci
 sentido Lavras, pois no local existem muitos buracos e os quebra molas de terra são altos e quando não tem poeira, tem barro e
 isto é muito ruim. Pediu que arrumassem a rua da quadra de esporte do Bairro da Serra, pois é preciso colocar canaletas para
 não danificar o asfalto, solicitando ainda bolas e produtos de limpeza para a referida quadra e como fiscal eleito pelo povo, tem
 que olhar estas coisas e tem certeza que o prefeito irá atender estes pedidos. A Vereadora Valéria disse que esteve na
 comunidade do Passa Três e viu as estradas, que segundo o chefe de transporte tinham sido arrumadas e nos bairros em
 contatos com algumas pessoas, lhe foram feitas algumas reivindicações. Mencionou seu pedido para instalação de postes de
 energia elétrica na rua Jose Martins No Bairro da Serra e segundo informações, a CEMIG esteve no local e pediu para que a
 Prefeitura colocasse os postes e assim é preciso que este serviço seja feito rapidamente para atender o pessoal. Na
 comunidade do Passa Três está precisando de cascalho desde o terreno do Toninho Pedro até a rodovia, passando pela
 Faisqueira, onde o carro escolar tem que dar volta, quando chove muito. Perto da casa do Sr. Gilberto onde tem um ribeirão,
 está precisando de cascalho e manilhas para que ele possa passar com seus modos de trabalho, bem como os serviços de
 patrol e retro escavadeira para abertura de acesso à propriedade da Sra. Conceição Moraes no Barreiro. Indicou envio de
 expediente para o Sr. Prefeito e Secretaria de Desenvolvimento Social, para que envie uma equipe na casa da Sra. Tereza, que
 tem 79 anos e mora no Córrego Pintado, pois lhe foi enviado somente um pacote de fraldas descartáveis e isso não adianta
 nada e citou também que a casa dela está escorada com um pau e ameaça desabar. Disse que em janeiro, juntamente ao
 Vereador Jose Marcio e a Secretária de Meio Ambiente Adriene, foi na casa do Sr. Vando na Serrapilheira e foi pedido
 autorização para o corte de uma árvore de eucalipto, localizada num terreno vizinho, que está tombando e ameaçando cair em
 cima da referida casa onde moram quatro crianças e como até então nada tinha sido feito, solicita que a Secretaria de Meio
 Ambiente se empenhasse junto ao IEF visando tal autorização. Sobre o pedido feito pelo Vereador Cypriano quanto às ruas do
 Bairro da Serra, é bom olhar, pois as vezes fica pedindo aqui e noutro lugar fica esquecido, o Vereador Joel também já pediu e
 são coisas que precisam ser olhadas, pois dependem de recursos. Sobre o pedido do telecentro do Bairro da Serra, até então
 não tinha resposta e já foi pedido por três Vereadores neste sentido. Sobre o relatório da Comissão que pediu a nomeação de
 professores de inglês, educação física, disse que já foi pedido por outros vereadores, bem como a nomeação de operários e até
 então nada havia sido feito. Sobre os vigias, parece que alguns vão sair de licença, não tem na escola e posto de saúde do
 Bairro da Serra e no telecentro, aqui em Ijaci tem vigia trabalhando quatro noites seguidas e é preciso fazer revezamento e
 quando conversam na Prefeitura, eles pedem para esperar fazer o impacto da folha, fazem corte e noutro dia nomeiam outras
 pessoas em cargos diferentes e não estão dando atenção aos pedidos que os Vereadores fazem. Reforçou o projeto de lei n.º
 19, citando fato ocorrido com a Maria de Lourdes que precisou de veiculo, que também serve quando alguma criança passar
 mal, e segundo o Vereador Jose Marcio, autor do projeto, são três veículos para este fim. Sobre o projeto de lei 25, disse que
 servirá para grande maioria da população, pois desde janeiro os Vereadores estão falando sobre isso, mencionando a fila de
 exames, cirurgias, ultrassom e mamografias que totalizam quase trezentos e é preciso aprovar este projeto, citando ainda o que
 foi dito no relatório da Comissão Especial sobre o atendimento neurológico dos alunos pelo CISLAV e as vezes na escola não
 tem como esperar, pois o desenvolvimento da criança depende do tratamento, por isso tem urgência nesse projeto. Sobre o que
 o foi dito pelo Vereador Joel a respeito das verbas, o Prefeito tem agarrar é preciso fazer os projetos, senão os recursos voltam
 quando não utilizados. Sobre a construção do prédio da escola que está paralisada, fez um pedido em fevereiro em nome de
 várias mães de crianças que completariam três anos em março e poderiam estudar no projeto chamado “escola modelo” que o
 governo disponibiliza, mas não sabe se a obra está parada ou devagar, porém essas crianças estão esperando e as mães
 querem trabalhar e nada foi falado. Consta ainda no relatório, a necessidade de nomeação de pessoas para trabalhar e assim é
 preciso empenho como na questão do CISLAV, mas não se pode esperar passar cinco meses para tomar atitudes. O Vereador
 José Márcio pediu que fosse enviado o abaixo assinado pedindo a recontratação da médica veterinária e se esta lista tivesse
 passado na sua, também teria assinado, pois Ijaci nunca teve veterinária atendendo a comunidade e agora teve a oportunidade,
 citando que no inicio criticou seus serviços que não estavam dando suporte e a partir do momento que começou dar certo, ela foi
 dispensada e isso não foi bom para o Prefeito, que como médico sabe da importância deste serviço, pois existem muitos animais
 doentes. Disse que muitos proprietários de animais não têm condições de pagar estes serviços e muitas vezes, crianças chegam
 no posto de saúde apresentando doenças causadas por animais doentes, o que fica caro para os cofres municipais e deste



 modo seria melhor manter este profissional e o Sr. Prefeito terá o seu apoio se quiser contratá-la novamente, acreditando que o
 Prefeito vai atender esses pedidos e pediu que na próxima reunião fosse enviado um comunicado satisfatório para os eleitores
 que confiou nele. Sobre os trabalhos da Comissão Especial, disse ficou satisfeito e como dito pelo Vereador Jose Marcelo, foi
 um trabalho excelente, e desde o inicio até o final procura sempre falar a verdade onde precisa, citando elogio ao atendimento
 odontológico nas escolas municipais, mas onde não funciona é preciso criticar e o trabalho não é para punir e nem denegrir a
 imagem de ninguém, mas somente alertar o Prefeito sobre as deficiências encontradas nas escolas municipais, que são coisas
 básicas para o real aprendizado das crianças, apontando aulas de reforço no corredor, no pátio, debaixo das escadas, o que
 torna difícil o aprendizado e a arrecadação do Município dá para suprir essas necessidades. Citando o Presidente que comentou
 que não iria convocar servidores por duas reuniões seguidas, solicita que numa oportunidade, poderia estar convocando os
 responsáveis pelas escolas para prestarem esclarecimentos. Espera que no segundo semestre o prédio da escola que está
 sendo construída no campo do Milionário fique pronto, pois muitos estão estudando em condições sub humanas, o que é uma
 vergonha para o município e os 25% destinados à educação são suficientes para fazer coisa melhor e se forem mantidos poucos
 funcionários na referida obra, como está acontecendo, até o final do ano talvez não termine e os responsáveis deveriam tomar
 atitude, pois a Comissão foi de alerta e como disse às serventes da escola, estas deveriam falar somente a verdade e caso
 fossem perseguidas, a comissão ou ele próprio iria defendê-las até na Promotoria, esperando que não se chegue a este ponto.
 Disse que os políticos quando vão mal e não querem ser criticados, deveriam sair e dar o lugar para outro, pois o povo não pode
 ficar esperando acertar e o Prefeito teve tempo para escolher os funcionários conforme consta no relatório, sempre diz que o
 dinheiro deve ser gasto com responsabilidade pois não é do Prefeito ou do Vereador, mas da comunidade e parece que não
 começou assim e por isto pediu nomeação de comissão para averiguar o gasto de R$66.000,00 com o carnaval que não foi
 realizado. Disse que se gasta mal e a infra estrutura do Município não esta boa e fica indignado, pois qualquer que assume
 cargos de prefeito, vice-prefeito, vereador e secretário deve ter responsabilidade e consciência do que está fazendo, pois
 existem pessoas esperando resultados satisfatórios. Sobre as pessoas que estão aguardando as vagas do concurso, o Prefeito
 deveria olhar com carinho, pois a Prefeitura está precisando de operários, vigias já que está a cidade está parada. Disse que no
 inicio de janeiro foi nomeado pelo Prefeito para ser seu representante na Câmara, pois é sincero e como o Prefeito não gosta de
 sua sinceridade, mandou um comunicado que a partir de então, não era mais seu representante e assim agradeceu ao Prefeito
 pela confiança durante esses meses em que atuou como seu líder e sempre que precisar, estará de braços abertos para o
 ajudar e o que fala é para o bem do Prefeito, pois começaram junto a oito meses atrás, em 5 de outubro falavam a mesma coisa
 e depois os caminhos se tornaram diferentes, ao passo que deveriam ser os mesmos e o povo perdeu a confiança nele depois
 de ter gastado demais com a cidade ficando parada. Disse que é preciso respeitar o eleitor que trabalha com honestidade e
 parece que a Administração não teve responsabilidade no começo deste mandato, foi uma transição ruim e vários Vereadores
 de oposição lhe pediram para conversar com o Prefeito para fazer uma boa transição para não ter problemas futuros e quando
 conversou com ele em outubro, ele lhe disse que estava preocupado e a situação do Município agora está crítica. O vereador
 Antônio mencionou que os estudantes estão indo à Prefeitura e eles mandam vir na Câmara para pedir projetos de convênios
 com as faculdades, citando que na gestão passada foi deixada uma lei neste sentido, e pediu que fosse acrescentado à lei,
 convênio a Unilavras, Fadminas, Fagam e Impacto, bem como auxilio transportes, cursos técnicos e profissionalizantes.
 Reforçou o projeto de lei nº 18 de autoria do Vereador José Márcio, bem como a emenda apresentada pelo Vereador José
 Marcelo. O Sr. Presidente parabenizou a Comissão pelo trabalho realizado nas escolas municipais e se a Secretaria de
 Educação tivesse ido às escolas no início, muitas coisas não teriam acontecido e nem precisaria da Comissão ir à escola. Disse
 que não estava criticando e que a Comissão fez um bom trabalho e quem quisesse olhar, o relatório estava à disposição. Sobre
 as sarjetas nas ruas do Bairro da Serra, estiveram lá e fotografaram, estão perdendo asfalto na beira da pista, houve rompimento
 de manilhas e parece que vão abrir licitação para dar continuidade ao serviço. Determinou que fosse aditado nas indicações
 pedido para o Departamento de Transportes fazer o alargamento de uma estrada no Córrego Seco no Bairro Ipiranga, como
 alternativa quando forem executar as obras de pavimentação da via de acesso à Ilha Brasil. O vereador José Marcelo
 questionou ao Sr. Presidente se a questão do lixo no Ipiranga tinha sido resolvida, sendo respondido que sim, graças ao
 empenho do chefe do Departamento de Transportes, Sr. Elvis. Não havendo mais pronunciamentos, os trabalhos foram
 suspensos por cinco minutos. No reinicio o Vereador Luiz Rogério reforçou pedido da Vereadora Valéria acerca da árvore de
 eucalipto que está ameaçando cair sobre a cada de uma família carente na Serrapilheira, citando que no mandato passado foi
 perfurado um poço para essa família que ficou muito grata. Sobre os cargos em comissão, disse que são muitos e parece que
 vão mandar um projeto de lei para acabar com as funções que segundo o Promotor não podem ser cargo em comissão e assim
 terão que partir para os concursados. Solicitou informações acerca da servidora Maria Lourdes Costa Favarini, pois quer saber
 qual sua função, Secretaria em que está lotada e horário de trabalho, pois foi até a Secretaria de Educação e Secretaria de
 Desenvolvimento Social e não souberam lhe explicar o que ela está fazendo. Pediu a Secretária de Educação que lhe enviasse
 com mais urgência a relação dos professores, bem como a designação de uma coordenadora para a Escola da Serra. Citou que
 com essas exonerações, o índice de pessoal tende a aumentar com os acertos que são pagos. Solicitou uma relação acerca das
 licenças prêmios, pois parece que foi contratada uma empresa de Divinópolis indicada pelo Deputado Domingos Sávio para
 fazer este levantamento e assim que puder, quer essa relação em mãos, pois não são todos os que querem indenização, alguns
 querem tirar as licenças. Passando-se para a Segunda Parte, fez-se a votação do projeto de resolução n.º 04/09 “Que aprova
 com ressalvas as contas do exercício de 2002”, sendo aprovado pela unanimidade do plenário em discussão única nos termos
 do parágrafo único do art. 137 do Regimento Interno, se tornando a Resolução Legislativa nº 493. Em seguida foram registrados
 os pedidos de votação em regime de urgência dos projetos nº 18 pelo Vereador Antonio, nº 19 pela Vereadora Valéria e 25 pelo
 Vereador Joel com reforço dos Vereadores Antônio e Valéria. Submetidos ao Plenário, tais pedidos foram aprovados à sua
 unanimidade. Procedidas as votações nos termos do § 3º do art. 175 do Regimento Interno, o projeto de lei nº 18/2009 que
 “proíbe práticas de comercialização e promoções nas dependências das Escolas Municipais e dá outras providencias” de autoria
 do Vereador Jose Marcio foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1a, 2a e 3a discussão e votação, considerada a
 emenda aditiva proposta pelo Vereador Jose Marcelo. O projeto de lei nº 19/2009 que “obriga permanência de veículos nas



 dependências das escolas municipais durante o período de aulas” de autoria do Vereador Jose Marcio foi aprovado pela
 unanimidade do Plenário em 1a, 2a e 3a discussão e votação. Da mesma forma o projeto de lei nº 25 que “autoriza a execução
 de ações e serviços de saúde excedentes na média complexidade através do CISLAV e dá outras providencias” de autoria do
 Executivo foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1a, 2a e 3a discussão e votação. Após os demais projetos
 apresentados foram enviados às Comissões Permanentes para parecer no prazo regimental. Passando-se para a Terceira
 Parte, fez-se a chamada final sendo constatada a presença de 08 (oito) Vereadores, ausente o Sr. Jose Marcelo que se retirou
 pouco antes, devido a problemas de saúde, portando para tal um atestado médico. Por fim os Vereadores foram convocados
 para a reunião ordinária do dia 25 de maio a partir das 19h para deliberação acerca de projetos e demais assuntos que
 adentrarem na pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos
 trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que
 desejarem.

  

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 25 (vinte e
 cinco) dias do mês de maio de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs.
 Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário,
 Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, Antonio José de Siqueira, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio
 Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes.
 Feita a chamada nominal, o Vereador Secretário comunicou a presença de todos e havendo número regimental, sob a proteção
 de Deus foi declarada a abertura dos trabalhos com a leitura da ata da 19ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. A leitura de correspondências constou de comunicados do Fundo Nacional de Saúde acerca de liberação de
 recursos para manutenção de programas no Município; ofício n.º 119 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
 mensagem do Gabinete nº 18; ofício do Departamento de Contabilidade e Gestão nº 08 enviando balancete mensal de receita e
 despesa referente ao mês de abril de 2009; requerimento do Sr. Marcelo Marinho da Silva acerca de rede de esgoto em sua
 propriedade; ofício do Gabinete nº 111 em resposta ao ofício 71 desta Câmara. Indicações do Vereador José Márcio solicitando
 que nos termos legais e regimentais fosse enviada lista atualizada contendo todos os servidores comissionados. Caso isto não
 fosse possível, solicita autorização para verificar, “in locu” nas salas de cada repartição, a situação dos respectivos servidores;
 solicita que a Secretaria de Saúde se manifeste acerca da veracidade dos comentários dando conta que as enfermeiras chefes
 do Posto de Saúde recebem plantões ficando de sobreaviso em casa. Em caso positivo, tal procedimento deve ser evitado, pois
 tanto as enfermeiras, médicos e motoristas das ambulâncias devem permanecer em vigília para não serem surpreendidos por
 alguma emergência; diante da afirmação da Secretária de Saúde que empresas não querem participar de licitação para
 fornecimento de medicamentos, sugere que neste caso, havendo comprovação do fato, se aplique o disposto no inciso V do art.
 24 da Lei 8.666/93, procedendo apenas à cotação de preços; solicita ainda em relação à questão da doação de medicamentos,
 que seja dada prioridade para aqueles de uso contínuo por idosos e pessoas que comprovem baixa renda; solicita que sejam
 feitos reparos nos meios-fios de toda a cidade vez que, na maioria das ruas, estão em péssimo estado e que as calçadas sejam
 adequadas para atenderem aos portadores de necessidade especiais; solicita o desentupimento da rede mestre de esgoto da
 Rua Antonieta Ribeiro de Oliveira no Bairro Serra Verde e instalação das caixas destinadas à fossa séptica do Bairro da Serra,
 vez que os servidores responsáveis por estes serviços lhe disseram que estão esperando apenas a liberação por parte dos
 chefes para executarem estes trabalhos. Indicações do Vereador Joel solicitando que seja determinado à Secretária Municipal
 de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo que libere o corte das arvores de eucalipto localizados no terreno da
 Rodolatina onde está sendo instalado um posto de combustíveis, levando-se em conta que o proprietário está disposto a
 reflorestar noutro lugar; solicita que seja feito um leilão dos veículos que não estão em condições de serem utilizados pela
 administração. Indicação do Vereador José Marcelo requisitando informações relativas ao pagamento de adicional por serviços
 extraordinários no período compreendido entre janeiro e abril do corrente. Indicação da Vereadora Valéria solicitando que sejam
 adotadas medidas para assegurar os direitos dos servidores da área de saúde ao recebimento de adicional de remuneração
 para atividades insalubres em conformidade com o art. 96 da Lei Orgânica Municipal combinado com o inciso XXIII do art. 7º da
 Constituição Federal. Em relação aos projetos, foram apresentados o projeto de lei nº 26/2009 que “Dispõe sobre transporte de
 alunos da rede municipal de ensino” de autoria do Vereador Jose Marcio Gomes e projeto de lei nº 31/2009 que “Institui
 programa de apoio financeiro a estudantes de nível técnico e superior e dá outras providencias” de autoria do Executivo.
 Também foram mencionados os projetos de leis 28 e 30 em pauta para deliberação. Em seguida foi liberada a palavra ao
 visitante Sr. Ângelo Davi Zibetti Cardoso, devidamente inscrito, que apresentou uma prévia do projeto da empresa Rodolatina
 que será implantado no Município, relacionando as obras que serão realizadas, dizendo que a intenção da Rodolatina é
 permanecer no Município. Questionado pelo Sr. Presidente, respondeu que serão vários segmentos diferenciados do transporte
 e posto de combustível, citando empresas de prestação de serviços, loja de conveniências e para isto estão buscando parcerias.
 Questionado pela Vereadora Valéria sobre a possibilidade de priorizar a contratação de ijacienses, respondeu que a intenção da
 empresa é realmente esta, pois já emprega algumas pessoas e pretendem aumentar. Questionado pelo Vereador José Marcelo
 se havia uma estimativa da área construída, disse que ainda não tinha a metragem, vez que se trata apenas de uma perspectiva
 e ainda não constam os barracões, tendo o Vereador dito que a população sempre clama por emprego e muitas pessoas estão
 se especializando e reforçou o pedido da Vereadora Valeria para priorizar mão de obra do município, solicitando que
 informassem à Câmara e Prefeitura acerca dos profissionais que serão contratados no sentido de se especializaram e direcioná-
los aos cursos técnicos mais específicos, sendo dito pelo Sr. Ângelo que quando o projeto for fechado, esta informação será
 divulgada. Sobre o pedido do Vereador José Márcio acerca da prioridade dos cidadãos de Ijaci para a construção civil e a forma
 de comunicação à população quando da contratação para início das obras, foi dito que enviará comunicado à Câmara e diante



 do tamanho da obra, será contratada uma construtora e que o compromisso de contratação de pessoas da cidade será
 repassado à construtora. Questionado pelo Vereador José Marcio acerca do início das obras, disse que a intenção é começar
 neste ano e que a terraplanagem já está sendo feita, citando pedido do Vereador Joel para autorização do corte dos eucaliptos e
 que esta etapa deve se estender por aproximadamente cinco meses e depois o projeto será efetuado por partes. O Vereador
 Jose Marcio disse estar de acordo para que liberem o corte dos eucaliptos o mais rápido possível, conforme pedido pelo
 Vereador Joel, pois existem muitos profissionais da construção civil que estão no aguardo de empregos e a Câmara estará à
 disposição para ajudar neste sentido. O Vereador Luiz Rogério colocou a Câmara à disposição da empresa e no que for preciso
 estará de acordo, sendo dito pelo gerente que tal apoio é bem vindo e que precisará da ajuda da Câmara e da Prefeitura. O Sr.
 Presidente sugeriu, que diante do impasse da Secretaria de Meio Ambiente para a liberação do corte dos eucaliptos, fosse
 procurado diretamente o IEF e agradeceu a presença do Sr. Ângelo, afirmando que a Câmara estava à disposição, tendo o
 Gerente Ângelo agradecido pela atenção dos Vereadores. Franqueada a palavra, o Vereador Joel mencionou relato do Sr.
 Ângelo junto à Secretária de Meio Ambiente para o corte dos eucaliptos, afirmando que se deveria diminuir a burocracia, pois o
 intuito da empresa é trazer desenvolvimento e que a Câmara estava à disposição do Sr. Ângelo, bem como de qualquer
 empresa que venha trazer desenvolvimento para o Município. Indicou envio de ofício ao Sr. Luiz Augusto, Gerente de Logística
 da Camargo Correa, afirmando que o Município está de portas abertas para qualquer empresa que quiser se instalar aqui e que
 a seu pedido e concordância do Sr. Prefeito, todas as empresas prestadoras de serviço da Camargo Correa estão autorizadas a
 fazer a manutenção de sua frota de veículos dentro da cidade. Pediu ao Sr. Ângelo que dê prioridade às pessoas de Ijaci e que
 comunique à diretoria da Rodolatina que a Câmara está a disposição. O Vereador José Marcio disse que a Câmara apóia a
 iniciativa da Rodolatina e acredita que a Prefeitura fará o mesmo a fim de dar condições para a empresa abrir seu
 empreendimento e gerar empregos para as pessoas do Município, pois tem muita gente qualificada e reforçou pedido para que a
 Secretaria de Meio Ambiente esteja mais presente, sugerindo que o Prefeito deveria conversar com a Secretária, vez que esta
 burocracia atrasa o crescimento de Ijaci, afirmando que as atribuições da Secretária devem ser respeitadas, mas eucaliptos são
 arvores que podem ser replantadas. O Vereador Francisco reforçou palavras do vereador José Marcio e indicou envio de ofício
 ao Sr. Prefeito reiterando pedido para reforma da casa do Erlei que está quase caindo e o pessoal está fazendo uma lista para
 pedir ajuda neste sentido, sendo que a Prefeitura pode fazer isto. Pediu instalação de três quebra-molas na Rua João Francisco
 Lopes, bem como sua manutenção mais constante, vez que a mesma se encontra muito suja. O Vereador José Marcelo citou
 sua indicação feita por escrito e que em conversa com o Prefeito, lhe foi dito que em abril houve o pagamento das horas extras
 sem saber se os servidores de fato trabalharam. O Vereador disse que não é contra o servidor receber horas extras, mas não
 pode acontecer abusos, vez que existem servidores que não fazem horas extras e recebem e caso a justiça obrigar a devolver,
 não foi por falta de aviso, pois se fizeram acordo político com o Prefeito, que este pague do próprio bolso e não com a
 contribuição que provém do povo, citando que isto vem de outros mandatos e tem que acabar. Mencionou pedido da Vereadora
 Valéria acerca de servidores que fazem jus à insalubridade, citando exemplo de seu filho que este direito e não recebe. Sobre a
 Rodolatina, disse que no direito as questões ambientais são muito burocráticas, mas como membro do CODEMA, juntamente à
 Secretária de Meio Ambiente, farão o possível para agilizar da melhor forma possível as liberações ambientais e tem questões
 que dependem de órgãos municipais, estaduais e federais e a Secretária de Meio Ambiente deve fazer tudo dentro da
 legalidade, mas o que não pode acontecer é travar progressos para o Município por questões particulares. O Vereador Luiz
 Rogério disse que tem noticias de servidores que estão recebendo plantões e ficam em casa de sobreaviso, o que está
 onerando a folha e reforçou pedido do Vereador Jose Marcelo, pois assim não tem como pagar outras coisas, citando veículos
 com documentação atrasada. Disse que está havendo muitos casos de nepotismo na Prefeitura, tendo já falado com o Sr.
 Prefeito e quer justificativa a respeito dessas nomeações para tomar providencias. A respeito das diárias, verificou no balancete
 um aumento no valor e que está havendo excessos, tendo o Vereador Joel dito que o valor da diária da Prefeitura é a mais baixa
 da região e se existem muitas diárias é porque existe muito serviço e o funcionário não é culpado por estar viajando muito,
 mencionando pedido para realização de leilão dos veículos inservíveis para se adquirir veículos novos. O Vereador Luiz Rogério
 disse que não está citando apenas os motoristas, mas sim todos os servidores para os quais teve um grande aumento. O
 Vereador Joel disse que o motorista vai a serviço e as pessoas que transportam, viajam para tratamento de saúde. O Vereador
 José Marcelo disse que não se deve comparar os valores de diárias com as cidades da região, mas sim tomar cuidado, já que se
 fazem viagens desnecessárias, onde se leva um servidor a um local na parte da manhã e volta para levar outro no mesmo local
 no período da tarde e assim pediu mais organização, se possível agrupando pessoas que tenham o mesmo destino em dias
 diferentes, citando que o Prefeito lhe disse que não sabe como fazer quanto ao gasto com gasolina, pois está havendo grande
 desperdício e se não houver alguém para cobrar, os gastos não serão cortados e esse dinheiro pode ser revertido para compra
 de remédios e material didático, reafirmando que o mesmo acontece em relação às horas extras, citando que não tem nada
 contra ninguém, mas é preciso fazer a coisa certa, pois a população está cobrando e a intenção dos Vereadores é o bem comum
 de todos. O Vereador Joel citou que hospedou pessoas na casa de seus parentes em São Paulo para evitar viagens e se a
 Prefeitura arcar com os custos de hospedagens e alimentação dessas pessoas não se teria este problema. O Vereador Cypriano
 reiterou pedido para construção de rede de esgoto nos bairros da cidade que não contam com este serviço, sugerindo a
 construção de fossas cépticas para captar estas redes, pois isto faz parte da saúde. Pediu que o Prefeito chegasse mais junto à
 Secretaria de Meio Ambiente para providenciar a poda de árvores, cujas folhas estão entupindo as calhas de várias casas na
 cidade e parece que a Secretária tomou chá de sumisso, citando caso de um morador da Serrapilheira comentado na reunião
 anterior. Disse que os Vereadores são fiscais e estão aqui para solicitar o que a população necessita e existem bairros em que
 não se consegue transitar nem de bicicleta, citando o Conjunto Habitacional Nossa Senhora da Conceição. Também mencionou
 várias reclamações quanto à falta de remédios de uso contínuo e em relação ao projeto da Rodolatina, disse que será grande
 beneficio para cidade e tem vários pedreiros precisando de serviço e que a empresa é bem vinda ao Município e terão apoio da
 Câmara e Prefeitura. Quanto ao chá de sumisso da Secretária de Meio Ambiente referido pelo Vereador Cypriano, O Vereador
 Francisco disse que para encontrá-la, basta comparecer na Prefeitura no dia 30 de cada mês. A Vereadora Valéria mencionou
 sua indicação escrita para pagamento de insalubridade aos funcionários de acordo com a súmula 228 do Tribunal Superior do



 Trabalho e quanto ao pedido do Vereador Marcelo, disse que seu filho Flávio trabalha diretamente na coleta de caramujos,
 aplica os remédios para combater essas pragas e por várias vezes ela aferiu sua pressão arterial que estava alta em decorrência
 deste trabalho e naquilo que o funcionário tiver direito, ela pede e espera o apoio dos Vereadores. Agradeceu a presença dos
 representantes da Rodolatina e os esclarecimentos prestados quanto ao que pretendem construir no Município, afirmando que
 fez algumas visitas e constatou omissão quanto às providências que deveriam ser tomadas pela Secretária de Meio Ambiente,
 pois esta deveria ter contato com estas empresas que através de projetos podem ajudar o bem estar do Meio Ambiente, mas
 está deixando a desejar, pois seriam mais recursos para o Município. A respeito do projeto de lei nº 31, disse que tal matéria já
 possui legislação no Município, mas como o Prefeito insiste em apresentar tal projeto, na reunião seguinte ela estará propondo
 emendas para adequar os critérios para concessão do auxílio, já que no projeto diz que isto ficará a critério do Executivo, bem
 como verá a possibilidade de acrescentar no projeto o auxilio para transporte para quem estuda nos períodos da manhã e tarde
 e ainda incluir algumas faculdades que não estão no projeto. Disse que na Prefeitura é dito para procurarem a Câmara, quando
 na realidade é lá que devem fazer isso e explicar melhor para as pessoas que os procuram. O Vereador José Marcelo disse que,
 em conjunto com Vereador José Márcio, apresentou emenda ao projeto de lei nº 31 alterando o art. 3º, retirando a expressão “a
 critério do Chefe do Executivo” ficando somente a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Social os critérios para concessão do
 benefício a partir do levantamento quanto aos alunos que precisam deste auxílio e também no parágrafo único retirou a
 necessidade de apresentação de nota fiscal, colocando a expressão “documento de quitação” e pediu apoio dos Vereadores em
 beneficio dos estudantes. O Vereador José Márcio citou contenção de gastos relativos às diárias e disse que ele está
 preparando junto à Assessoria da Casa, uma emenda para reduzir o valor altíssimo que sempre é destinado no orçamento para
 realização de festas, vez que nos primeiros quatro meses foram gastos aproximadamente R$500.000,00 com festas, sem
 retorno para o Município e fica triste em ver a cidade na situação precária em que se encontra sem captação de águas pluviais,
 calçadas quebradas, ruas esburacadas com muita poeira e metade deste dinheiro gasto poderia ser revertido para essas
 necessidades e acredita que no próximo ano, será dado melhor destino à cidade com a votação da lei orçamentária, pois o
 dinheiro não é do Prefeito e nem do Vereador, mas é para ser gasto em prol da população. A Vereadora Valéria mencionou
 possibilidade de concessão de transporte intermunicipal gratuito para idosos citando orientação do Assessor Jurídico da Câmara
 que disse que a lei é aplicada de modo diferente nos Estados e sugeriu que o Prefeito entre em contato com o órgão que
 regulamenta o transporte intermunicipal, cuja sede é em Belo Horizonte, visando a emissão das carteirinhas para que possam vir
 ao Município e fazer este cadastro. Em relação a um pedido feito pelo Sr. Presidente para envio à Câmara das prestações de
 contas do Executivo dos exercícios de 2006 e 2007, o Assessor Jurídico esclareceu que tal obrigatoriedade é após o julgamento
 das contas, conforme dispõe a Constituição e que e a Lei de Responsabilidade Fiscal entra em conflito, quando estabelece que
 as contas devem permanecer à disposição durante todo ano, quando a Constituição prevê sessenta dias e em princípio, o
 Prefeito é obrigado a prestar contas para o Tribunal até o dia 31 de março de cada ano. O Sr. Presidente reforçou pedido do
 Vereador José Márcio na questão da instalação das caixas para a fossa séptica do Bairro da Serra, cabendo à Secretaria de
 Meio Ambiente tomar as providências. Não havendo mais pronunciamentos, os trabalhos foram suspensos por dez minutos. No
 reinício passou-se para a Segunda Parte com a votação das indicações escritas e verbais sendo todas aprovadas pela
 unanimidade do Plenário. Em seguida fez-se a votação do relatório final da Comissão Especial nomeada nos termos da portaria
 n.º 8/2009, sendo aprovado pela unanimidade do Plenário, bem como o envio de cópias dos autos ao Sr. Prefeito, Secretária
 Municipal de Educação e Cultura e Diretoria das Escolas Municipais. Após, foram votadas as emendas propostas aos projetos
 de leis 28 e 30 sendo aprovadas pela unanimidade do Plenário, tendo o Vereador Luiz Rogério pedido votação em regime de
 urgência do projeto de lei nº 28 e o Vereador Joel pedido votação em regime de urgência do projeto de lei nº 30, sendo ambos
 aprovados pela unanimidade do Plenário. Procedidas às votações, nos termos do § 3º do art. 175 do Regimento Interno, o
 projeto de lei nº 28/2009 que “Altera o valor da contribuição mensal ao CISLAV – Consórcio Intermunicipal de Saúde dos
 Municípios da Microrregião de Lavras/MG, fixada pela lei municipal nº 806 de 14 de março de 2005” e o projeto de lei nº 30/2009
 que “Autoriza assinatura de convênio cooperação com o CISLAV Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da
 Microrregião de Lavras/MG e dá outras providencias” foram aprovados pela unanimidade do Plenário em 1a, 2a e 3a discussão
 e votação. Em seguida os projetos de leis 26 e 31 foram enviados as Comissões Permanentes para análise e parecer. Por último
 foi lido convite encaminhado pela organização “Mãe dos Frutos” para participação num Sarau que seria realizada no dia 28 de
 maio no Centro de Integração Educacional. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final sendo constatada a
 presença de todos Vereadores que foram convocados para a reunião ordinária do dia 1º de junho a partir das 19h para
 deliberação acerca de projetos e demais assuntos que adentrarem na pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a
 proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se
 aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Ao 1º (primeiro)
 dia do mês de junho de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs. Vereadores
 Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário, Francisco
 Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, Antonio José de Siqueira, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes e
 Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes. Feita a chamada nominal, o Vereador
 Secretário comunicou a presença de 08 (oito) Vereadores, ausente, até então, o Vereador Luiz Rogério Vilas Boas que chegou
 no decorrer da reunião. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus fez-se a abertura dos trabalhos observando-se um
 minuto de silencio como homenagem póstuma à Sra. Alice Correa Peniche dos Santos. Em seguida fez-se a leitura da ata da
 20ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos Vereadores. A leitura de correspondências constou de comunicado do
 Fundo Nacional de Saúde acerca de liberação de recursos para manutenção de programas no Município; Ofício do Gabinete nº



 116 em resposta ao ofício 80 desta Câmara; ofício nº 418 da 2ª Vara da Comarca de Lavras informando proibição do Sr. Carlos
 Alberto Pereira de contratar com o Poder Público; ofício nº 30 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicitando
 indicação de dois vereadores para compor o Conselho Municipal de Alimentação Escolar; ofício nº 146 da 3ª Promotoria de
 Justiça da Comarca de Lavras reiterando vedação da pratica de nepotismo na administração Pública; lista de assinaturas dos
 moradores do Bairro Córrego Pintado solicitando providencias para minimizar os transtornos ocasionados pela poeira no referido
 bairro; ofício subscrito pelo Chefe do Departamento de Compras da Prefeitura esclarecendo sobre a compra de faixas; intimação
 nº 9603 da 2ª Câmara do TCE enviando Notas Taquigráficas contendo parecer prévio acerca das contas do Município no
 exercício de 2003. Indicações do Vereador José Márcio solicitando solução para o problema de vazamento de água na Rua
 Vigilato Vilas Boas, num total de quatro pontos situados entre as residências do Sr. “Pianão” e do Sr. Nestor, justificando o
 desperdício de água, bem como o lançamento de água por veículos nas fachadas das casas e nos pedestres; solicita, a partir da
 reclamação de várias pessoas, que o controle e distribuição de medicamentos no dispensário do Posto de Saúde sejam
 efetuados somente pelo farmacêutico, evitando assim que leigos na área manuseie os medicamentos ou até mesmo
 permaneçam no dispensário; solicita que o Sr. Prefeito e a Secretária de Meio Ambiente entrem em contato com a Camargo
 Correa no sentido de proceder a um estudo técnico das explosões no território do Município, como forma de prevenção de danos
 que possam atingir moradores de Ijaci. Indicação do Vereador Joel solicitando que somente sejam autorizadas viagens dos
 Secretários para participação em cursos e encontros que tratem de assuntos inerentes à sua pasta, devidamente justificado
 através de convite e ou folder dos eventos; indicação da Vereadora Valéria solicitando que seja regulamentada a designação de
 um médico do quadro efetivo do Município para proceder as avaliações dos servidores municipais em caso de pedido de licença
 para tratamento de saúde, atestados médicos, readaptação e demais procedimentos, conforme disposto no art. 47 da Lei
 872/2006 - Estatuto dos Servidores Públicos da Educação do Município de Ijaci/MG, e art. 32 da Lei 883/2006 – Estatuto dos
 Servidores Públicos do Município de Ijaci/MG; indicações do Vereador Francisco solicitando a possibilidade de contratação do
 Sr. Vilson para treinar as crianças, pois as que estudam na parte da tarde ficam sem recreação na parte da manhã e vice e versa
 em relação às crianças que estudam na parte da manhã; solicita informações a respeito da avaliação dos servidores em estágio
 probatório; solicita informações sobre o percentual gasto com a educação de janeiro a maio do corrente ano; solicita informações
 sobre o percentual que está sendo gasto com pessoal pela Prefeitura, discriminado-se o percentual equivalente aos gastos com
 cargos comissionados e efetivos; solicita informações a respeito da distribuição de remédios junto à Secretaria Municipal de
 Saúde, vez que tem muita gente comentando que estão faltando medicamentos no Posto; solicita informações junto ao
 Secretário Municipal de Planejamento e Gestão se existem cargos comissionados prestando serviços que seriam exclusivos de
 servidores efetivos; solicita do Departamento de Recursos Humanos, o envio no mais breve espaço de tempo possível, de uma
 relação contendo os nomes daqueles que ocupam os cargos de função de confiança I, II, III e IV, bem como os setores em que
 se encontram lotados. Em relação aos projetos, foi apresentado o projeto de lei nº 32 que “Autoriza concessão de direito real de
 uso de bem imóvel e dá outras providências” de autoria do Executivo; apresentação de emenda substitutiva ao projeto de lei nº
 29 subscrita pelos Vereadores José Marcelo e José Marcio e emendas modificativas e aditivas ao projeto de lei 31 subscritas
 respectivamente pelos Vereadores Jose Marcelo, José Marcio e Valéria e menção ao projeto de lei nº 26. Em seguida foi
 liberada a palavra à visitante Elza Aparecida Salgado dos Reis que relatou fato ocorrido na sexta-feira anterior quando precisou
 de um veículo no Posto de Saúde para seu filho Marcelo que tinha encaminhamento médico para ser atendido em Lavras e foi
 mal tratada pela enfermeira que lhe disse que a ambulância somente sairia para atender idosos e casos urgentes tendo que ir de
 ônibus. Disse ainda que está com uma ferida na perna e faz curativos no PSF de segunda a sexta-feira, onde lhe tratam muito
 bem e no final de semana é encaminhada para o Posto de Saúde onde foi mal tratada, pois as enfermeiras nem lhe deram faixas
 e assim veio falar diretamente com os Vereadores, pois há mais de trinta anos mora aqui e não tem prioridade de nada. O
 Vereador Joel perguntou o nome da servidora que atendeu, tendo a visitante respondido que era a enfermeira Sônia e que
 naquele dia relatou o caso à Secretária de Saúde que deu razão à enfermeira, ao que o Vereador Joel indicou que a servidora
 fosse convocada para prestar esclarecimentos para que ouvida ambas as partes, pudessem analisar o que aconteceu. Em
 seguida o Vereador José Marcelo sugeriu que a indicação do Vereador José Márcio a respeito das detonações da Camargo
 Correa fosse enviada também à empresa para agilizarem as medidas, pois é um assunto sério. Após cedeu seu espaço ao Sr.
 Vitor Magalhães Galdino, integrante da banda de música de Bom Sucesso, que propôs a criação de uma escola de música para
 pessoas de oito a dezoito anos, estendendo-se posteriormente aos adultos, convidando a todos para participarem deste projeto,
 citando que primeiramente iria fazer uma divulgação nas escolas com a colaboração da Sra. Assueli e em breve estará
 apresentando um projeto à Câmara, pedindo assim o apoio dos Vereadores. O Vereador José Marcelo pediu apoio dos Srs.
 Vereadores a um aluno com a concessão de uma flauta. A Vereadora Valéria disse que já havia feito pedido ao Sr. Prefeito para
 apoio na criação da banda de música, quando de apresentação na festa de São José e indicou que tal pedido fosse reiterado. O
 Vereador Joel disse estar satisfeito pela intenção de uma empresa em se instalar no Município, pois gera rendas e empregos e
 apóia todas as iniciativas que visem beneficiar estas empresas e pediu apoio aos Vereadores para aprovação do projeto de lei nº
 32, cedendo espaço em sua palavra ao proprietário da empresa Pedra Van, Sr. Fernando Athaide Lemos Borges, que fez um
 breve histórico da empresa e contava com o apoio da Câmara para implantar uma unidade da mesma em Ijaci. O Vereador José
 Márcio disse estar feliz pela notícia da vinda da empresa para Ijaci e naquilo que depender dele, dará todo apoio para ajudar,
 apoiando também a iniciativa para criação da banda de música em Ijaci. A respeito das detonações da Camargo Correa, pediu
 que tal solicitação passe primeiramente pelo Prefeito e pela Secretária de Meio Ambiente que é o órgão competentes do
 município e depois fosse encaminhado à Camargo Correa, citando que naquele dia por volta das 17h50 fizeram uma detonação
 que ocasionou um grande abalo em sua casa e disse que muitas casas que foram construídas recentemente estão
 apresentando rachaduras e acredita haver algum excesso nestas implosões. Disse que em janeiro, em companhia da Vereadora
 Valéria e da Secretária de Meio Ambiente, esteve visitando alguns locais onde era preciso fazer o corte de arvores que estavam
 causando perigo a alguns moradores e até o momento nada foi feito, apesar de estarem reiterando estes pedidos, como é o
 caso de um morador da Serrapilheira, tendo a Vereadora dito que a Secretária precisa empenhar mais, citando corte de
 eucaliptos nas obras da Rodolatina, ao que o Vereador José Marcelo disse que o pedido para corte dos eucaliptos foi solicitado



 e que a Secretaria de Meio Ambiente precisa apenas de uma cópia dos projetos da Rodolatina para apresentar na reunião do
 CODEMA e que as coisas não são tão burocráticas assim, mas é preciso seguir trâmite legal, citando que ele mesmo tentou
 falar com o Sr. Ângelo e não o encontrou e se esse projeto tivesse sido enviado, seria votado na reunião do CODEMA na quinta-
feira anterior. O Vereador José Marcio disse que a Secretária de Meio Ambiente está muito distante do Legislativo, apesar de ser
 uma grande profissional, é preciso que ela preste esclarecimentos e quando a procura, ela está viajando ou fazendo curso e isto
 repercute mal para o Prefeito e se ela não está dando conta do serviço, que peça para sair citando ainda que houve apoio dos
 Vereadores para sua nomeação como Secretária de Meio Ambiente, quando haviam outras pessoas indicadas. Reforçou e
 prestou mais esclarecimentos sobre o pedido acerca dos vazamentos de água na Rua Vigilato Vilas Boas e disse que o Prefeito
 não assiste as reuniões e não lê as atas e sempre tem oportunistas que querem puxar o saco e falam mal de sua pessoa junto
 ao Prefeito que quando o encontra sempre reclama e pediu que fosse encaminhado ao Prefeito, à Chefe de Gabinete e ao
 Assessor Jurídico, informação quanto à existência destes oportunistas que estão falando mal dele para o Prefeito e que os
 mesmos venham aqui ou leiam as atas das reuniões antes de falarem alguma coisa. Disse que o povo não pode pagar por
 pessoas que não têm respeito, citando a Secretária de Meio Ambiente que até então não atendeu solicitações e o caso da
 distribuição de medicamentos, onde teve reclamações dando conta que muitas pessoas, após receber os medicamentos de uma
 servidora que não é farmacêutica, procuram as farmácias de Ijaci para saberem se os medicamentos estão corretos. O Vereador
 Antonio manifestou apoio ao pessoal da banda de música e ao pessoal da empresa Pedra Van, dizendo que podiam contar com
 seu apoio, reiterou pedido para pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário base e não sobre o salário mínimo, bem
 como o pagamento deste adicional às agentes de saúde, se possível a partir deste mês. O Vereador Luiz Rogério manifestou
 apoio a Sra. Elza e ao pedido feito pelo vereador Joel quanto à explicação sobre o que aconteceu, pois a população não pode
 ficar sofrendo humilhações e pediu que a servidora enviasse uma resposta ou comparecesse na Câmara. Manifestou apoio à
 empresa Pedra Van que trará emprego e renda para o Município, bem como a criação da banda de música mencionando a
 participação da Sra. Assueli, pedindo envio de ofício a Chefe do Departamento de Cultura para também se empenhar neste
 sentido, pois isto é muito importante. O Vereador José Marcelo pediu envio de ofício ao Comandante do Destacamento Policial
 para tomar providencias quanto ao tráfego de caminhões pesados, citando a grande quantidade destes veículos que passaram
 pela cidade na semana anterior e deve olhar o que está acontecendo se é falta de placas, de efetivos e o que deve ser solicitado
 no 8º Batalhão, bem como junto a Policia Rodoviária, pois as ruas da cidade estão sendo destruídas. Quanto a criação da banda
 de música, acredita que não haverá problema, já que somente não será feito se faltar boa vontade. O Vereador Francisco
 manifestou apoio a criação da banda de música, citando caso do pai do Sr. Sebastião Leonardo que sempre mantinha a banda,
 mas faltou interesse dos prefeitos que pareciam precisar do povo só na época da política e quando precisam de banda, tem de
 buscar noutras cidades, indicou envio de ofício ao Secretário de Obras reiterando pedidos para construção de quebras molas na
 Rua Joaquim Antonio Ribeiro e na Rua João Francisco Lopes, pois parecem pistas de corridas. O Vereador Joel indicou envio
 de ofício à Secretária de Educação pedindo que o telecentro da Serra não seja utilizado enquanto não for providenciada uma
 grade de proteção no local para as crianças, devido ao tráfego continuo de veículos pesados. Quanto ao seu pedido de
 comissão, disse não ser contra o serviço prestado pela Cherem ou pela Niemeyer, mas quer saber qual o motivo que levou ao
 aumento do pagamento do contrato que na Administração passada parece que o valor era R$16.000,00 e atualmente é
 R$38.000,00. A respeito da banda de música, disse que segundo informações Ijaci teve uma das melhores da região, mas os
 prefeitos anteriores doaram esses instrumentos e podem contar com seu apoio no que for preciso a esse respeito. A Vereadora
 Valeria disse que a Sra. Assueli fez um projeto e encaminhou ao Governo do Estado e pediu que cópia deste projeto fosse
 enviada à Câmara para que juntamente ao Sr. Prefeito pudesse ver o que pode ser feito, tendo a Sra. Assueli dito que Ijaci
 estará participando de um sorteio para ver se consegue esses recursos, ao que a Vereadora disse que, caso seja fundada a
 banda, esta pudesse levar o nome de Antonio Horacino de Mesquita como homenagem ao precursor da banda em nosso
 Município. Manifestou apoio à empresa Pedra Van, dizendo que isto é de muita importância para a geração de empregos e
 rendas, inclusive Ijaci é um ponto de referencia para transporte e possui muitos motoristas. A respeito da emenda proposta no
 projeto de concessão de bolsas de estudos, pediu aos Vereadores que apoiassem visando beneficiar a todos os alunos
 ijacienses. Manifestou apoio ao vereador Antônio quanto ao pedido para pagamento do adicional de insalubridade aos agentes
 de saúde já que estes são os primeiros a terem contatos com a população em caso de doenças. A respeito do pedido da Sra.
 Elza, segundo lhe foi informado, a enfermeira estava apenas cumprindo ordens de seus superiores e pediu que a chefe viesse
 na Câmara ou enviasse uma justificativa a este respeito e que fosse visto com o Vivinho sobre a possibilidade de disponibilizar
 um veículo para atender estas pessoas em casos de exames e consultas, sabendo da dificuldade do Chefe Transporte, mas
 pede esta possibilidade de deixar um carro a disposição para levar pessoas que precisam fazer exames em Lavras. O Vereador
 Cypriano reiterou pedido para fornecer passagens de ônibus aos idosos na linha Ijaci a Lavras e outras cidades, pedindo ao Sr.
 Prefeito que olhasse isto junto à Viação São Cristóvão. Reiterou pedido para contratação de professores, já que o município tem
 um déficit destes profissionais. Em relação à empresa Pedra Van, manifestou seu apoio, pois irá gerar empregos e impostos,
 bem como a criação da banda, dizendo que já fez este pedido ao Sr. Prefeito, pois isto ajudará a tirar os jovens da droga.
 Indicou envio de ofício reiterando pedido ao Secretário de Obras para realizar a manutenção do Conjunto Habitacional Isabel
 Alvarenga Vilas Boas que estão em péssimas condições. Manifestou apoio à Sra. Elza quanto ao ocorrido no Posto de Saúde,
 pois é uma cidadã ijaciense e tem seus direitos e finalizou perguntando aos professores da banda se já possuem instrumentos
 para começar as aulas, sendo respondido que não. O Vereador José Marcelo cumprimentou os representantes da empresa
 Pedra Van e manifestou total apoio para que este projeto se torne realidade. O Sr. Presidente disse que será encaminhado ofício
 à enfermeira que aparentemente desacatou a Sra. Elza, para que envie um relatório informando o acontecido e caso esteja
 recebendo ordens de alguém, que essa pessoa seja identificada, pois os cidadãos têm direito a saúde e mais respeito. Quanto
 ao projeto de lei nº 32, disse que já que todos os Vereadores têm conhecimento e acreditava que seria aprovado ainda naquela
 reunião. Manifestou apoio quanto a criação da banda de música, já que irá beneficiar os jovens. O Vereador José Marcio disse
 que quando da instalação da empresa na estrada para Macaia, seja solicitado ao Secretário de Obra que instale quebra-molas
 no local para facilitar a entrada e saída de veículos para embarque e desembarque na empresa. Não havendo mais



 pronunciamentos, os trabalhos foram suspensos por cinco minutos. No reinício passou-se para a Segunda Parte onde foram
 indicados os vereadores José Marcio e Cypriano para fazerem parte da Comissão de Alimentação Escolar na qualidade de
 representantes do Poder Legislativo. O parecer prévio do tribunal de contas acerca das contas do Município do exercício de
 2003 foi encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. Em seguida fez-se a votação das indicações
 escritas e verbais sendo todas aprovadas pela unanimidade do Plenário. Para compor a Comissão Especial para averiguar os
 contratos e serviços das empresas Cherem e Niemeyer, foram nomeados os Vereadores Luiz Rogério, Joel e Antônio. Em
 seguida fez-se a votação das emendas propostas respectivamente ao projeto de lei nº 31 pelos Vereadores José Marcelo, José
 Marcio e Valéria e nº 32 pelo Vereador José Marcio sendo aprovadas pela unanimidade do Plenário em discussão única. Após
 foi registrado pedido para votação em regime de urgência ao projeto de lei nº 32 pelo Vereador Joel, ao projeto de lei nº 31 pela
 Vereadora Valeria, ao projeto de lei nº 26 pelo Vereador Antonio e ao projeto de lei nº 29 pelo Vereador Luiz Rogério sendo
 todos aprovados pela unanimidade do Plenário. Procedidas às votações, nos termos do § 3º do art. 175 do Regimento Interno,
 os projetos de leis nº 26 que “dispõe sobre transporte de alunos da rede municipal de ensino” 29 que “autoriza a concessão de
 benefícios eventuais a pessoas e famílias carentes e dá outras providencias”, 31 que “institui programa de apoio financeiro a
 estudantes de nível técnico e superior e dá outras providencias” e 32 que “autoriza concessão de direito real de uso de bem
 imóvel e dá outras providências” foram aprovados em 1a, 2a e 3a discussão e votação. Passando-se para a Terceira Parte, fez-
se a chamada final sendo constatada a presença de todos Vereadores que foram convocados para a reunião ordinária do dia 08
 de junho a partir das 19h para deliberação acerca de projetos e demais assuntos que adentrarem na pauta. Nada mais a tratar,
 fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente
 ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 08 (oito) dias
 do mês de junho de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs. Vereadores Lisionel
 de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário, Francisco Bernardo
 de Mesquita – 2º Secretário, Antonio José de Siqueira, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério
 Vilas Boas e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes. Feita a chamada nominal,
 o Vereador Secretário comunicou a presença de todos e havendo número regimental, sob a proteção de Deus foi declarada a
 abertura dos trabalhos com a leitura da ata da 21ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos Vereadores. A leitura de
 correspondências constou de comunicado do Fundo Nacional de Saúde acerca de liberação de recursos para manutenção de
 programa no Município; ofício nº 124 do Gabinete do Sr. Prefeito em resposta aos ofícios 81 e 84 desta Câmara; ofício nº 79 e
 80 da Procuradoria Geral do Município; intimação nº 10913/2009 da 1ª Câmara do Tribunal de Contas de Minas Gerais enviando
 parecer prévio acerca das contas do Município, exercício de 2001; convite da 6ª CRP para solenidade comemorativa dos 234º
 aniversário da Policia Militar de Minas Gerais. Indicações do Vereador José Márcio solicitando que sejam tomadas providencias
 quanto à antiga empresa Cal Lili localizada na rua de acesso à Vila Industrial que está emitindo uma grande quantidade de pó,
 gerando grande transtorno aos moradores adjacentes, causando doenças respiratórias, solicitando para tal, informações se a
 referida empresa encontra-se em situação regular com suas obrigações ambientais em nível municipal e ou estadual; diante da
 necessidade de racionalização das despesas na atual administração, solicita informações sobre o motivo pelo qual foi contratado
 serviço de um ônibus para transporte dos alunos da rede municipal pelo valor de R$250,00 por dia ao invés de consertar o
 ônibus da municipalidade, cujo gasto de combustível chega a R$900,00 por mês, salientando que fundamentar tal contratação
 diante da urgência dos serviços não justifica, pois é sabido que desde o começo do ano, diversos veículos da municipalidade
 têm apresentado problemas, sendo a responsabilidade jogada de um setor para outro. Indicações dos Vereadores José Marcio e
 Francisco solicitando que sejam tomadas providências no sentido de nomear mais um guarda patrimonial, aprovado no concurso
 público, nas dependências da torre de televisão, vez que houve tentativa de roubo no referido local; solicitam que seja adotado o
 relógio de ponto no prédio da Prefeitura e noutros prédios que abrigam repartições e ou setores da Prefeitura como forma de ter
 um maior controle na entrada e saída dos servidores. Indicação do Vereador Joel solicitando que, tendo em vista a ausência de
 alguns contratos enviados a esta Câmara e o envio duplicado de outros, que seja encaminhada uma relação contendo o número,
 nome do contratado, objeto do contrato, data de assinatura, vigência e valor de todos os contratos e aditivos firmados pela
 Prefeitura Municipal de Ijaci até a presente data. Indicações do Vereador José Marcelo solicitando que seja verificada com
 urgência pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano a infiltração de água na base de um poste de energia elétrica localizado na
 esquina das Ruas José Marçal e Claudino Hipólito de Miranda, vez que os moradores da vizinhança estão receosos de que
 possa acontecer algum acidente com a queda do poste; solicita que seja disponibilizado um instrutor de informática para
 atendimento à comunidade da Serra através do Telecentro de Inclusão Digital. Em relação aos projetos foi mencionado o ofício
 nº 11 da APAE que encaminhou documentos solicitados pelo Vereador José Marcelo para instrução do projeto de lei Nº 27, bem
 como parecer do referido Vereador e emenda modificativa por este subscrita. Menção ao projeto de lei nº 21 e leitura da emenda
 modificativa proposta pelo Vereador Jose Marcelo ao projeto de lei nº 23. Em relação ao projeto de lei nº 20, o Sr. Presidente
 disse que iria esperar mais uma semana para manifestação do Executivo. Franqueada a palavra, o Vereador Joel em resposta a
 solicitações do Vereador Jose Márcio disse que em conversa com o Sr. Prefeito lhe foi informado que a licitação para conserto
 dos veículos da educação já havia sido realizada e assim que os mesmo estiverem prontos, o contrato com o ônibus será
 desfeito. Indicou envio de ofício à Senhorita Amélia Aparecida Gomes e Flavio Antonio Carlota, respectivamente líder e
 integrante do Coral Nossa Senhora Aparecida do Bairro Serra parabenizando-os pelo evento realizado no sábado anterior que
 contou com sua contribuição e do Vereador José Marcelo, bem como ao conjunto Conexão Sertaneja que fez uma apresentação
 voluntária. Mencionou informações do Prefeito e Procurador Geral naquela tarde dando conta que estão sendo providenciados
 os processos licitatórios para construção do meio fio e sarjetas no Bairro Serra, bem como o conserto de todos os passeios da



 cidade. A Vereadora Valéria indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito solicitando reparos na estrada de acesso à propriedade do Sr.
 “Antonio do to”, bem como do acesso à propriedade do Sr. “Miguel do Calico” onde também transita o pessoal que frequenta os
 ranchos dos Srs. Rubens, Tonho e Reginaldo. Pediu urgência na instalação de quebra molas na Rua João Francisco Lopes bem
 e que a mesma seja aguada com mais frequência, pois na mesma existe grande quantidade de pó. Disse que pela Prefeitura
 nos finais de semana sempre foram fornecidos carretos aos cidadãos para transporte de material de construção e parece que
 agora foi cortado e assim pediu que tais serviços voltassem a serem prestados, pois ajuda toda população. Solicitou
 fornecimento de 38 telhões para a Sra. Maria do Vazinho, pois sua casa tem muitos vazamentos e ela não tem condições de
 adquirir e fazer o serviço. Pediu que o Sr. Prefeito faça um plano de saúde para os servidores municipais, citando como exemplo
 a UNIMED que presta tal serviço. Reforçou pedido dos Vereadores Jose Márcio e Francisco, citando que há dois meses pediu
 que fossem chamados vigias aprovados no concurso, pois existem vários prédios públicos que precisam destes serviços e em
 relação resposta vinda da Prefeitura dando conta que estão adequando a folha, disse que existem coisas que não podem
 esperar. Reforçou ainda pedido do Vereador José Marcelo para a contratação do instrutor de informática para o Telecentro da
 Serra, sendo que na Prefeitura respondem que estão tomando medidas cabíveis e estas medidas até hoje não vieram. O
 Vereador José Marcio pediu envio de ofício ao Sr. Prefeito informando que sempre que precisou do apoio político dos
 Vereadores, a maioria compareceu, citando exemplo dos eventos nas cidades de São Tiago e Juiz de Fora e assim o Sr.
 Prefeito interpreta mal suas palavras, pois critica quando as coisas não vão bem, mas naquilo que for a bem do Município, estará
 junto com o Prefeito. Quanto à resposta no tocante à condução de veículos, disse que esteve com o Procurador Geral e este lhe
 mostrou apenas três Portarias, quando na realidade existem mais de cinco servidores comissionados dirigindo veículos da
 Prefeitura, afirmando que não é contra, mas é preciso que sejam autorizados por meio de Portarias, como meio de evitar
 transtornos. Reafirmou que no começo do ano alertou que não se realizassem festas, senão o Município ficaria em situação
 difícil, pois estas devem ser realizadas de acordo com a realidade e assim, neste não acredita na realização de obras e se
 preocupa até com décimo terceiro salário dos servidores, citando a lamentável situação dos veículos conforme lista de
 assinaturas dos motoristas, bem como a contratação de serviços de um ônibus para transporte de alunos conforme indicação
 por escrito, questionando como irão cortar gastos desta maneira. Disse que os pedidos dos Vereadores não são atendidos e é
 preciso haver planejamento para os gastos e quando fala é porque está aqui para ajudar o Prefeito. Disse que a Secretária de
 Meio Ambiente foi nomeada para ajudar as pessoas carentes da mesma forma que atende aos empresários, mas isto não está
 acontecendo, citando a necessidade de corte de um eucalipto na Serrapilheira porque na hora de votar, o voto de um empresário
 tem o mesmo valor que o voto de pessoas pobres e de menos expressão. Disse que é preciso que o Prefeito cobre mais de
 alguns Secretários, indicando que seja enviado ofício neste sentido, pois quando os Secretários não ajudam, quem fica ruim é o
 Prefeito e estas respostas que mandam para a Câmara não explicam nada. Mencionou que em janeiro foram na Rua Vigilato
 Vilas Boas e encontraram arvores que estavam entupindo as calhas de algumas casas e agora continua do mesmo jeito,
 havendo reforço da Vereadora Valéria a este respeito que afirmou que e a Secretária de Meio Ambiente conseguiu esse cargo
 porque houve apoio dos Vereadores, senão seria nomeada outra pessoa, ao que o Vereador José Márcio citou pedido de
 instalação de quebra-molas na Vila Aparecida que também foram solicitados em janeiro e até então não foram instalados, o
 mesmo acontecendo com as canaletas do Bairro da Serra e espera que o próximo ano seja melhor e no orçamento sejam
 colocados recursos para obras de infraestrutura no Município. O Vereador Francisco reforçou palavras do Vereador José Marcio
 e pediu que fosse convocada à Secretária Adriene para comparecer na Câmara na reunião seguinte para prestar
 esclarecimentos. Indicou envio de ofício à Secretária de Saúde comentando que levou seu neto até Lavras para receber um tipo
 se vacina e que a pessoa que os atenderam disse que Ijaci deveria ter esta vacina e se não tivesse, era só pedir. Indicou envio
 de ofício ao Sr. Prefeito solicitando pagamento de cirurgia para o Sr. Herculano, cujo valor fica em torno de três mil reais e o
 mesmo não tem como pagar e precisa fazer esta cirurgia com urgência. Solicitou que quando o Prefeito viajar, deixe dinheiro em
 caixa para pagamento de diárias, citando caso do motorista Lionel que para viajar teve que pedir dinheiro emprestado para o Sr.
 Sebastião Leonardo Mesquita. Pediu envio de ofício ao secretário de obras para ligar a rede de esgoto na casa da Sra. Efigênia,
 sua irmã, pois o esgoto está correndo a céu aberto e a mesma não tem condições de arcar com o custo da obra. O Vereador
 José Marcelo comentou que em relação às festas o que o deixou mais chocado foi quanto aos alimentos arrecadados que
 segundo informações, os responsáveis não tiveram a capacidade para distribuí-los, sendo alguns foram perdidos e o restante
 distribuído para quem não precisava, citando que existem empresas que distribuem cestas básicas através dos vicentinos.
 Quanto ao tráfego de caminhões pesados na cidade, disse que esteve reunido com o comando do destacamento e lhe foi
 informado que alguns Vereadores e algumas pessoas da Prefeitura estão argumentando que não se pode proibir o tráfego
 destes veículos e assim é preciso que a Câmara tome uma posição, pois o prejuízo que tais veículos vêm trazendo à cidade é
 notório e os estragos ocasionados são muitos maiores que os benefícios trazidos ao comércio, sendo que o tráfego não é só
 destas carretas, mas também de caminhões carregados e a Camargo Correa paga o frete para eles passarem pela rodovia
 Fernão Dias e se faz necessário arrumar uma solução e até uma via de acesso com órgãos do governo. Quanto aos abalos
 ocasionados pela Camargo Correa mencionado na ultima reunião pelo Vereador José Marcio, disse que entrou em contato com
 a empresa para expor estes acontecimentos sendo pedido um aparte do referido Vereador que disse ter sido procurado por
 funcionários da área de meio ambiente da Camargo Correa que fotografaram as residências e disseram que iriam ver quais
 providências poderiam ser tomadas. O Vereador José Marcelo disse que a Secretária de Meio Ambiente está tendo algumas
 desavenças com os Vereadores e com já disse, a mesma é competente e rigorosa com algumas medidas que precisam ser
 tomadas e acredita que deveria reunir os Vereadores e a Secretária para conversar sobre quais medidas podem ser tomadas
 para agilizar as providências da Secretaria e ser complacente com algumas necessidades que podem ser resolvidas sem a
 presença do CODEMA. Comentou acerca da festa realizada no Bairro da Serra parabenizando pelo êxito do evento. Mencionou
 cálculo das férias prêmios dos servidores da Prefeitura, dizendo que tal débito está em aproximadamente meio milhão de reais o
 que é quase impagável. A Vereadora Valéria disse que quando foram na Prefeitura sugeriram uma maneira de começar a pagar
 essas férias e se o Prefeito tivesse aceitado a sugestão, este valor seria bem menor e sobre o trânsito de carretas, disse que
 está sendo instalada uma mineradora em Bom Sucesso e pelo visto, o tráfego de carretas passará dentro de Ijaci, tendo o



 Vereador José Marcelo comentado que tal empresa está esbarrando em licenciamento ambiental e para resolver este problema
 só mesmo construindo um anel viário. Quanto ao gasto com a contratação do ônibus, disse que com o ônibus da Prefeitura o
 gasto ficaria em média R$70,00 por dia. O Vereador Joel disse que o Destacamento de Polícia já tem em mãos um decreto da
 Prefeitura que autoriza somente os veículos a virem na cidade em caso de manutenção e se for para proibir, teria que proibir a
 todos, inclusive os que carregam na Serra e a solução é conseguir um anel viário. Disse que Ijaci ganhou um ônibus que irá
 atender às pessoas que fazem tratamento de saúde nas cidades vizinhas e que sugeriu ao Prefeito que o plantão no Posto de
 Saúde fosse até às dezenove horas e faria convênio com os hospitais de Lavras para atenderem as pessoas depois deste
 horário, o que ocasionaria uma economia nos gastos com saúde e traria mais vantagens à população. O Vereador Luiz Rogério
 pediu envio de ofício solicitando relação dos membros do CODEMA e quanto à resposta para que as pessoas procurassem o
 órgão estadual, disse que na maioria das vezes são pessoas simples que precisam de ajuda nessa hora. O Vereador Cypriano
 reforçou pedido do Vereador Francisco sobre a ligação de esgoto na residência de Sra. Efigênia, reforçou os pedidos de todos
 os Vereadores e sobre a festa do Bairro da Serra, disse que teve seu apoio e sempre apoiará estas iniciativas. Quanto ao
 tráfego de carretas, disse que também é contra, mas de nada adianta ser contrário se não há uma alternativa para passagem
 fora da cidade e poderia conversar com algum Deputado ou com os responsáveis da Camargo Correa para buscar recursos e
 fazer uma via de acesso, indicando envio de ofício ao Sr. Prefeito para que busque estes recursos, pois se não há alternativa
 para que os veículos passem, não tem como multá-los. O Vereador José Marcelo disse que em relação às carretas que
 carregam no Bairro da Serra, estas não têm outra via alternativa, enquanto os veículos que transportam para a Camargo Correa
 recebem frete para dar a volta pela rodovia e quando da construção da Camargo Correa, foi sugerido construir uma via de
 acesso desde o Bairro da Serra passando pela Camargo Correa até chegar na rodovia, mas não foi feita. Comentou que uma
 pessoa esteve na Câmara e disse que dia 20, o Município receberia duas ambulâncias, mas esqueceram de dizer de qual mês,
 sendo dito também que o recapeamento da rodovia Ijaci a Lavras foi conseguido por um Deputado, o que não procede, já que
 isto é cronograma de obras da Construtora Ápia e não tem nada a ver com Deputado. A Vereadora Valéria sugeriu que seja feita
 uma reunião dos Vereadores para buscar uma solução para construção dessa via de acesso junto aos órgãos competentes. O
 Sr. Presidente disse que foi dito pelo representante da Sidersa que as carretas não mais passariam pela cidade, porém continua
 o tráfego e que a providencia nesse momento é multar os que estão passando. Indicou envio de ofício ao setor competente,
 solicitando a contratação de caminhão para a limpeza do esgoto do bairro da Serra, já que vem causando mau cheiro. Disse que
 teve informações sobre a recolocação de lixeira no Ipiranga e afirmou ser contra, pois trará novamente transtorno aos moradores
 do local. O Vereador José Marcio disse que se dependesse da Secretária de Meio Ambiente, a lixeira ainda estaria no local, pois
 esta somente foi retirada por iniciativa dos Vereadores e do Chefe de Transporte e no caso do esgoto da Serra, segundo
 informações dos bombeiros da Prefeitura, seria preciso aproximadamente R$10.000,00 para a instalação das caixas de esgoto e
 se depender da Secretária de Meio Ambiente, isto não acontecerá, citando que ela assumiu esse cargo porque houve apoio dos
 Vereadores, ela tem muita competência, mas está zombando dos ijaciences que pagam seu salário, como no caso do morador
 da Serrapilheira que está preocupado com eucalipto tombado sobre sua casa e como ela foi colocada com apoio dos
 Vereadores, se precisar, ele assina para tira-la do cargo. O Sr. Presidente disse que irá entrar em contato com a Secretária para
 lhe pedir que quando for procurada por pessoas mais simples, que ela entre em contato com o IEF e que naquela semana ele
 mesmo estaria indo com o responsável ao IEF para que esta árvore não trouxesse mais problemas a esta família. Não havendo
 mais pronunciamentos, os trabalhos foram suspensos por dez minutos. No reinício o Vereador Francisco disse que, juntamente
 aos Vereadores José Marcio e Joel, iriam procurar a servidora Sônia para que a mesma melhorasse os atendimentos aos
 cidadãos ijacienses e caso isto não aconteça, estará convocando ela para prestar esclarecimentos na Câmara. Passando-se
 para a Segunda Parte, fez-se a votação do pedido do Vereador Francisco acerca da convocação da Secretária Municipal de
 Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, Sra. Adriene Alvarenga para prestar esclarecimentos na reunião
 seguinte, bem como das demais indicações escritas e verbais sendo todas aprovadas pela unanimidade do Plenário. Em
 seguida fez-se a votação das emendas modificativas propostas aos projetos de leis n.º 21 e 23, sendo aprovados pela
 unanimidade do Plenário. Submetido à 1ª discussão e votação, o projeto de lei nº 21 que “institui o Fundo Municipal de proteção
 ao patrimônio Cultural – FUMPAC”, foi aprovado após obter 07 (sete) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, vencido o
 Vereador Jose Marcelo. Os projetos de leis 23 que “dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
 Sustentável - CMDRS, e Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - FMDRS e dá outras providencias” e 27 que
 “autoriza assinatura de convênio com a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ijaci/MG” foram aprovados
 pela unanimidade do Plenário em 1ª discussão e votação. Em seguida o Sr. Presidente encaminhou o parecer prévio do tribunal
 de contas acerca das contas do Município referente ao exercício de 2001 à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de
 Contas para análise e parecer. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final sendo constatada a presença de
 todos os Vereadores que foram convocados para a reunião ordinária do dia 15 de junho a partir das 19h para deliberação acerca
 de projetos e demais assuntos que adentrarem na pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi
 declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos
 Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 15 (quinze)
 dias do mês de junho de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs. Vereadores
 Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário, Francisco
 Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, Antonio José de Siqueira, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes. Feita a chamada
 nominal, o Vereador Secretário comunicou a presença de todos e havendo número regimental, sob a proteção de Deus foi



 declarada a abertura dos trabalhos, sendo observado um minuto de silencio como homenagem póstuma ao Sr. Justino Bento de
 Sena e Sra. Albertina Aparecida Silvério Ribeiro que faleceram na semana anterior. Após fez-se a leitura da ata da 22ª reunião
 ordinária que foi aprovada e assinada pelos Vereadores. A leitura de correspondências constou de comunicados do Fundo
 Nacional de Saúde acerca de liberação de recursos para manutenção de programas no Município; ofício n.º 140/2009 da
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano em resposta ao ofício n.º 89 desta Câmara; Ofício do Gabinete nº 132
 enviando esclarecimentos da Secretaria Municipal de Saúde no caso do atendimento à Sra. Elza Aparecida Salgado dos Reis;
 convite do Secretário Estadual de Saúde para solenidade de inauguração da unidade da rede farmácia de Minas em Itutinga;
 convite da Câmara Municipal de Lavras para solenidade comemorativa do 5º aniversário da TV Câmara. Indicações dos
 Vereadores José Márcio e Francisco solicitando que seja determinado ao setor responsável da Prefeitura que efetue os
 pagamentos de diárias aos motoristas de forma regular, evitando atrasos, já que alguns servidores, notadamente motoristas,
 estão arcando com as despesas com dinheiro próprio ou contraindo empréstimo com terceiros, o que é irregular, pois não é
 obrigação do servidor custear tais despesas quando está a serviço do Município; solicitam informações acerca da forma de
 contratação da enfermeira do PSF, se a mesma foi convocada obedecendo a ordem de classificação do Processo Seletivo;
 solicitam que seja feito o corte de duas árvores e a poda de uma na via de saída para Macaia, entre os lotes do Sr. Jaci e Sr.
 Geraldo, vez que as mesmas estão atrapalhando a visibilidade dos motoristas de ônibus e caminhões, prejudicando a manobra,
 podendo ocasionar acidentes. Indicação dos Vereadores José Marcio, Francisco e José Marcelo reiterando pedido de
 providencias para concessão da progressão horizontal dos servidores efetivos do Município que se dará no mês de julho deste
 ano, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos. Pedido do Vereador Joel solicitando que seja verificada pela
 Presidência desta Casa a possibilidade de oferecer estágios supervisionados para alunos do Município que estejam cursando o
 ensino superior em áreas inerentes às atividades da Câmara Municipal. Em relação aos projetos de leis fez-se menção aos de
 n.º 21, 23 e 27 que estavam em pauta para 2ª discussão e votação. Também foi lido o ofício nº 129 que encaminhou as razões
 do veto aposto pelo Sr. Prefeito à proposição de lei nº 19, de autoria do Vereador José Márcio. Por ultimo, fez-se a leitura do
 Pedido do Vereador José Marcelo para que nos termos do inciso IV do art. 169 do Regimento Interno, fosse invertida a ordem
 dos trabalhos daquela reunião, sendo aprovado pela unanimidade do Plenário. Desta forma, incontinenti, fez-se a votação das
 indicações escritas sendo todas aprovadas pela unanimidade do Plenário. Em seguida os projetos de leis 21 que “institui o
 Fundo Municipal de proteção ao patrimônio Cultural – FUMPAC” foi aprovado em 2ª discussão e votação após obter 07 (sete)
 votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, vencido o Vereador Jose Marcelo. Os projetos de leis 23 que “dispõe sobre a
 instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, e Fundo Municipal de Desenvolvimento
 Rural Sustentável - FMDRS e dá outras providencias” e 27 que “autoriza assinatura de convênio com a APAE - Associação de
 Pais e Amigos dos Excepcionais de Ijaci/MG” foram aprovados pela unanimidade do Plenário em 2ª discussão e votação. Nos
 termos do art. 211 do Regimento Interno, foram nomeados os Vereadores Francisco, Luiz Rogério e José Marcelo para
 comporem a Comissão Especial para análise e parecer sobre as razões do veto aposto à proposição de lei nº 19/2009. Em
 seguida foi liberado espaço para esclarecimentos da Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e
 Turismo Sra. Adriene Alvarenga, convocada para este fim que em resposta ao questionamento do Vereador Joel acerca das
 caixas de esgoto do Bairro da Serra, disse que foi uma herança recebida da Administração passada e trata-se de um passivo
 ambiental no Municipio, afirmando que naquela semana estaria sendo finalizada a terraplenagem no local para instalação das
 caixas que receberá o esgoto do Bairro que está correndo a céu aberto, dizendo que não foi a atual Administração que autorizou
 a ligação do esgoto das residências na rede e que a colocação destas caixas resolverá momentaneamente o problema, pois a
 solução é a construção de uma elevatória com destinação à estação de tratamento de esgoto da Pedra Negra, afirmando que
 fossas cépticas não suportam a demanda do Bairro, vez que será necessário fazer a limpeza constantemente. O Vereador Joel
 disse que a população está à mercê desta situação e pediu um prazo para solução do problema, sendo respondido que estão
 dentro do prazo dado pelo Ministério Público, tendo o Vereador dito que de nada adianta ficar culpando as Administrações
 passadas e que agora está a nosso cargo a solução deste problema e questionou porque a instalação da empresa Pedra Van
 está encontrando obstáculo da Secretaria, tendo a Sra. Adriene dito que não é contra, mas tudo deve ser feito dentro da
 legalidade estabelecida no Plano Diretor e é preciso minimizar o grande impacto ambiental em Ijaci e tendo recebido o
 requerimento do proprietário da empresa, estará submetendo-o ao CODEMA para decidir a questão, já que marmoraria gera um
 certo impacto, ao que o Vereador perguntou se há alguma objeção da Secretaria na instalação da empresa, sendo dito que há
 um dispositivo legal em que as pequenas empresas não podem gerar ruído e poeira o que demanda uma análise minuciosa,
 inclusive com laudo técnico para não gerar problemas futuros. Disse que o Município tem um distrito industrial e deve-se
 procurar uma forma de levar não só empresas de fora, mas também as empresas do Município para ocuparem o local. O
 Vereador José Marcelo disse que a área pleiteada é de uso residencial, porém existe uma empresa localizada ao lado e devido à
 proximidade da rodovia, se torna quase inviável a utilização da área para construção de residências e acredita que não haverá
 problemas se houver possibilidade de alteração no zoneamento, mesmo porque o local está ocioso. Disse que é preciso
 procurar uma viabilidade dentro da legalidade para implantação da indústria e acredita que o CODEMA dará um parecer
 favorável e que o primeiro passo seria a desafetação da área de uso residencial para uma área de uso misto. O Vereador Joel
 disse que o local comprado para distrito industrial não serve para este fim, devido à inviabilidade de se construir uma saída de
 veículos para a rodovia, vez que no local tem uma descida acentuada e uma curva. A Secretária citou exemplo de Lavras onde é
 proibida a permanência de indústrias no centro da cidade e todas estão sendo levadas para o distrito industrial. O Vereador José
 Márcio perguntou sobre os ofícios enviados em janeiro e que até então não haviam sido atendidos, citando que a Sra. Adriene é
 uma grande profissional, mas está faltando mais atenção em relação às pessoas simples, tendo a Secretária dito que esteve
 reunida com o Presidente da Câmara e procurado o proprietário, Sr. Luciano, o corte da árvore não é de responsabilidade da
 Secretaria, mas do IEF, vez que é zona rural e o proprietário se prontificou a resolver o problema junto ao IEF e como Secretária,
 não poderia assinar qualquer documento dizendo que a árvore está causando risco, já que não é profissional na área. O
 Vereador disse que este pedido foi feito na administração passada e não foi atendido, tendo a Secretária sugerido que os
 Vereadores procurassem estas pessoas e as encaminhasse ao IEF, vez que infelizmente estava sobrecarregada de trabalho



 devido a duas pessoas lotadas em sua Secretaria, mas na verdade não tinha ninguém e acreditava que a partir de então iria
 melhorar o andamento dos trabalhos, pois foi designado um servidor efetivo para trabalhar e melhorar a questão de arborização
 do Município. O Vereador José Marcio indicou envio de expediente ao Sr. Prefeito pedindo que fosse determinado a um servidor
 que tomasse providencias e que não iria mais tocar neste assunto e caso ocorra alguma tragédia no local, isto será de
 responsabilidade do Prefeito, tendo a Secretária dito que não é má vontade, mas sim o fato de não ser responsabilidade de sua
 Secretaria. O mesmo Vereador questionou sobre o caso da árvore situada na Rua Vigilato Vilas Boas, tendo a Secretária dito
 que não lhe foi feito pedido para o corte, sendo dito pelo Vereador que foi requerido verbalmente, sendo dito pela Secretária que
 não existe pedido verbal, mas por meio de preenchimento de um formulário, tendo o Vereador dito que a Prefeitura foi quem
 plantou as árvores e era ela quem deveria tomar providencias, dizendo que da mesma forma não iria mais tocar neste assunto,
 indicando envio de ofício ao Sr. Prefeito, dizendo que se ocorrer curto circuito ou qualquer problema no local devido à árvore,
 isto será de responsabilidade do Prefeito. Em relação ao pedido do Vereador Cypriano para limpeza de calhas e telhados,
 devido à queda de folhas destas árvores, a Secretária disse que isto é de responsabilidade do proprietário e que não se pode
 cortar uma árvore só porque está entupindo uma calha, tendo o Vereador Jose Marcio dito que sabia de arvores que foram
 cortadas somente com pedido verbal e que procurou a Secretaria para resolver a poluição de pó amarelo que vem sendo emitido
 pela empresa localizada na via de acesso à Vila Industrial, dizendo que a situação está ruim para os moradores daquela
 localidade e isto reflete no Prefeito, pois esteve no local e de fato não dá para morar junto à poluição, tendo a Secretária dito que
 concorda com o Vereador, porém não cabe à Secretaria, mas sim à FEAM e mesmo assim enviou ofício ao proprietário,
 notificando-o da situação e levou ao conhecimento do CODEMA e segundo o Sargento Cléber da Policia de Meio Ambiente, um
 dos conselheiros, foi informado que esta que empresa já foi autuada e a Secretaria está aguardando a posição dos órgãos
 ambientais responsáveis, dizendo ainda que suspendeu o alvará da empresa Química & Minérios e o proprietário se
 comprometeu a tomar as providencias necessárias nos trabalhos que esta vem executado no Bairro Córrego Pintado. O
 Vereador José Marcio perguntou se a situação da empresa da Vila Industrial estaria regularizada ainda este ano, sendo
 respondido que sim, porém é necessário um grande investimento para regularização desta situação devido aos equipamentos
 que precisam ser comprados, dizendo que é por isto que se preocupa com a instalação da marmoraria em local residencial,
 citando problemas com a empresa Química & Minérios que já existe nas proximidades, sendo que é a FEAM e a SUPRAM que
 fiscalizam estas empresas e que ainda não havia sido procurada por nenhum fiscal destes órgãos. O Vereador disse que
 empregos são necessários, mas deve-se olhar também para a qualidade de vida dos cidadãos e que enviou ofício sobre o
 tráfego de caminhões no Bairro Nossa Senhora da Conceição, os moradores fizeram um abaixo assinado e é de
 responsabilidade da empresa jogar água nas vias, tendo a Secretaria dito que o Sr. Sergio Ching assinou um termo de
 compromisso para regularizar a situação, dizendo que nas primeiras reuniões compareceram os terceirizados que se
 comprometeram a atender, mas não cumpriram e ao pedirem renovação do alvará de licenciamento, este não foi emitido citando
 ações que a empresa deverá regularizar. O Vereador espera que no próximo ano esteja melhor e que a empresa Pedra Van
 encontre a melhor solução para instalação no Município, citando que a empresa Química & Minérios que também apresenta
 ruído e pó e encontra-se no local, tendo a Secretaria dito que a referida empresa já existia no local antes da legislação e que
 esta se encontra na zona de uso misto, ao que o Vereador disse no distrito industrial não tem condições de implantar nenhum
 empreendimento devido a rodovia. Sobre o esgoto do Bairro da Serra, o Vereador José Marcio disse que esteve no local e de
 acordo com os servidores da Prefeitura, para finalizar a instalação não seria preciso mais que R$10.000,00, sendo dito pela
 Secretaria que todo material para término das obras já foi adquirido, só falta o serviço das máquinas, ao que o Vereador disse
 que deveria haver uma priorização ao Bairro da Serra e que se não for tomada providencia para término das obras, as chuvas
 irão danificar ainda mais, citando falha da comissão de transição neste sentido, tendo a Secretária dito que sua preocupação é
 melhorar o aspecto daquele bairro, vez que o turismo está dentro de sua Secretaria e o local é o cartão postal do Município e
 que esta questão será resolvida com maior urgência possível. O Vereador Cypriano disse que foi cobrado por moradores quanto
 ao entupimento de calhas dos telhados e se a Secretaria de Meio Ambiente não tem a competência para olhar esta parte, deve-
se olhar qual o órgão que tem essa competência, pois cada um que assume uma Secretaria deveria ter esta competência, tendo
 a Secretaria dito que no Município há em torno de 2.500 residências e seria inviável a disponibilização de um servidor para fazer
 a limpeza desses telhados e calhas e que não existe em lugar algum do mundo um órgão ambiental que faz limpeza de calhas
 nas residências, ao que o Vereador disse que esta limpeza não é em todas as residências, pedindo que o Prefeito determine
 alguém para que tome estas providencias, já que diversas pessoas lhe fizeram estes pedidos e o pedido desta moradora foi feito
 a bastante tempo, ao que a Secretária informou que somente tinha o pedido da Sra. Celina e quanto a um pedido que está na
 Secretaria desde janeiro, deverá ser feita uma análise e poderá ocorrer dentro de dois ou três meses, mas o proprietário precisa
 assinar um pedido na Prefeitura, sendo dito pelo Vereador que o proprietário já autorizou o corte verbalmente, ao que a
 Secretária reafirmou da necessidade de ser por escrito. O Vereador reforçou pedido do Sr. José Marcio para que sejam
 resolvidas as situações que vêm sendo geradas pela Secretaria de Meio Ambiente e cobrou da Secretária que esta permaneça
 mais na Prefeitura, pois sempre está em viagens, tendo esta pedido permissão para fazer uma brincadeira com o Vereador,
 dizendo que já tomou diversos tipos de chá, mas nunca tomou chá de sumiço e entregou um DVD à Presidência, onde consta as
 atividades da Secretaria de Meio Ambiente desde o mês de janeiro, ao que o Vereador disse que citou o chá de sumiço porque
 algumas pessoas a procuram na Prefeitura e não a encontraram e pediu que se possível a mesma informasse sempre que se
 ausentar, sendo dito pela Secretária que sempre faz este comunicado e sempre viaja para que as tradições de Ijaci sejam
 divulgadas, pois quando foi chamada para ocupar a Secretaria, perguntou ao Prefeito se queria que ela realizasse o serviço de
 fato, ou só fizesse de conta, sendo dito que era para realizar o trabalho de fato e que não sabe fazer de conta, citando o ICMS
 cultural e ainda que na Administração passada foi contratada uma empresa para fazer este projeto e o nome da Prefeita foi
 informado de maneira errada. Disse que em uma reunião em São João Batista do Glória, foi informada que se o Município
 somente se preocupar com política e voto, os recursos tendem a diminuir, sendo preciso se preocupar com políticas públicas,
 agradecendo a Câmara pelo apoio na aprovação do projeto do Fundo Municipal de Cultura, tendo o Vereador Cypriano dito que
 a Câmara já aprovou o projeto de lei autorizando a implantação da empresa Pedra Van e que como já existe uma empresa nas



 proximidades do local, acredita não haver problema quanto à sua instalação, afirmando ainda que se fizerem o acesso no atual
 terreno do distrito industrial, este deverá ser sinalizado e assim os motoristas tomarão os devidos cuidados. O Vereador
 Francisco disse que a Secretária tem feito um bom trabalho e pediu para não perder a oportunidade da instalação da empresa,
 já que esta gerará empregos no Municipio, tendo a Secretária citado a justificativa do proprietário da empresa da Vila Industrial,
 dando conta que o funcionamento da mesma gera empregos e que é necessário analisar bem esta licença, já que depois vão
 cobrar da Secretaria e que não é ela quem decide, mas o CODEMA e mencionou criação de um blog da Secretaria para
 divulgação dos trabalhos. Questionada pela Vereadora Valéria sobre o corte da árvore da propriedade do Sr. Luciano, a
 Secretária sugeriu que procurassem um engenheiro florestal para emitir um laudo se a árvore está com risco iminente de queda,
 tendo a Vereadora pedido a ajuda da Secretária, afirmando que seu pedido para a Prefeitura foi no sentido de fazerem este
 acompanhamento e perguntou se existe alguém na Secretaria que responde quando de sua ausência, sendo respondido que os
 chefes de departamentos atendem, porém não podem tomar decisões sem seu conhecimento e disse que a falta de servidores
 estava prejudicando a sua Secretaria, pois tinha duas servidoras e na verdade não tinha nenhuma, pois uma estava lotada na
 sua Secretaria, mas prestando serviço na Comissão de Licitação e a outra estava fazendo curso de doutorado e somente
 atendia em meio expediente, mas de duas semanas para cá passou a contar com um servidor efetivo para dar continuidade no
 serviço. A Vereadora Valéria comentou que divulgar informações no blog é muito bom, mas a maioria da população vem na
 Câmara para ouvir os expedientes que são enviados pelos Secretários Municipais e questionou se havia como a Secretária
 enviar seus relatórios, sendo dito pela mesma que era somente requisitar, que seria enviado, tendo a Vereadora dito que não
 estava questionando as viagens da Secretaria, ao que o Vereador José Márcio disse que devido a essas duas funcionárias não
 estarem atendendo às pessoas, muitos procuraram os Vereadores e diziam que a Secretária havia sumido, tendo a Secretária
 dito que de acordo com que está nas atas na internet, dá a entender que ela não trabalha e só recebe e pediu ao Presidente que
 o Vereador Francisco fizesse uma reiteração quanto à sua manifestação de que “a Secretária não trabalha e que se alguém
 quisesse encontrá-la, era só ir a Prefeitura dia 30 de cada mês”, considerando isto uma ofensa, sendo dito pelo Vereador
 Francisco que realmente falou desta maneira, porque foi procurado por pessoas que não encontraram a Secretária na Prefeitura,
 ao que a Secretária disse que tem meses que ela recebe depois do dia quinze por falta de tempo e que é preciso tomar cuidado
 com o que se fala, pois segundo a bíblia, o que mata o homem é o que sai de sua boca e tem de ter preocupação e
 conhecimento de causa com o que fala, tendo o Vereador Francisco reafirmado o motivo pelo qual falou desta maneira. A
 Vereadora Valéria pediu que fosse dispensada uma atenção quanto ao corte da árvore, reforçando pedido para poda das
 árvores na saída para Macaia, sendo dito pela Secretária que seria preciso a solicitação pelo proprietário, pois o pedido da
 Prefeitura é somente feito quando se trata de praças, mas devido ao pedido do Vereador, iria pedir que um servidor fosse ao
 local para fazer um levantamento se há a necessidade do corte ou poda das árvores. O Presidente agradeceu pela atenção e
 presença da Secretária, tendo esta dito que sempre que precisar estará à disposição. Em relação ao eucalipto, o Sr. Presidente
 disse que procurou o Sr. Luciano e que este disse que estaria procurando seu contador ou o advogado da família para conseguir
 a liberação para o corte da árvore junto ao IEF. Pelo Vereador Joel foi dito que não ficou definida nenhuma solução para o
 problema da empresa e indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito pedindo que este aloje a empresa no Município, sendo dito pelo
 Presidente que acreditava que o Prefeito iria tomar providencias e não deixará de apoiar a instalação da empresa Pedra Van no
 Município, sendo dito pelo Vereador José Marcio que a Prefeitura deveria ter verificado a situação do terreno antes de enviar o
 projeto de lei para a Câmara, tendo o Presidente dito que uma vez aprovado o projeto de lei, a Câmara havia feito sua parte e
 acreditava que a situação seria resolvida. Devido ao prolongamento dos trabalhos em decorrência da presença da Secretária
 Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo e ainda a falta de DVD para continuidade da gravação da
 reunião, o Sr. Presidente disse que não iria franquear o uso da palavra, passando-se incontinenti para a Terceira Parte, com a
 chamada final, sendo constatada a presença de 08 (oito) Vereadores, sendo que o Sr. José Marcelo pediu permissão para se
 ausentar no decorrer da reunião. Por fim os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária do dia 22 de junho a
 partir das 19h para deliberação acerca dos projetos em trâmite e demais assuntos e ou projetos que adentrarem na pauta. Nada
 mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se
 a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 22 (vinte e
 dois) dias do mês de junho de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs.
 Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário,
 Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, Antonio José de Siqueira, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio
 Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes.
 Feita a chamada nominal, o Vereador Secretário comunicou a presença de todos e havendo número regimental, sob a proteção
 de Deus foi declarada a abertura dos trabalhos sendo respeitado um minuto de silencio como homenagem póstuma aos Srs.
 Jorge José Dias, Flavio de Souza e Paulo Gonçalves de Mesquita, falecidos na semana anterior. Em seguida fez-se a leitura da
 ata da 23ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos Vereadores. A leitura de correspondências constou de
 comunicados do Fundo Nacional de Saúde acerca de liberação de recursos para manutenção de programas no Município; ofício
 n.º 140 do Gabinete indicando o Vereador Joel como líder do Prefeito nesta Câmara; Ofício nº 49 da Secretaria Municipal de
 Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo solicitando indicação de Vereadores para compor o Conselho Municipal
 de Turismo; Ofício nº 09 do Departamento de Contabilidade e Gestão enviando o balancete de receita e despesa da Prefeitura
 referente ao mês de maio de 2009. Indicações dos Vereadores José Márcio e Francisco solicitando: 1) que sejam realizadas as
 obras necessárias para evitar o assoreamento que vem acontecendo nas margens do lago, mais especificamente no Bairro da
 Serra e estrada de acesso ao Bairro Ipiranga; 2) que seja cobrado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio



 Ambiente e Turismo que tome as medidas necessárias visando adequar o aterro controlado do Município nos moldes das
 normas ambientais vigentes; 3) que seja cobrada da mesma Secretaria mais agilidade na solução dos problemas que vem sendo
 ocasionados pelo esgoto do bairro da Serra que está correndo a céu aberto, incluindo nestas três indicações, fotos que
 demonstram a atual situação destes locais; 4) que a nova ambulância cedida ao Município seja disponibilizada para atendimento
 no Posto de Saúde do Bairro da Serra. Indicações da Vereadora Valéria solicitando: 1) que seja realizado o Perfil Profissiográfico
 Previdenciário – PPP e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; 2) que seja enviado a esta casa, projeto de lei
 alterando o art. 99 da lei 883 de 19/07/2006 e o art. 115 da lei 872 de 06/06/2009, colocando o salário base do servidor como
 base de cálculo para concessão do adicional de insalubridade e periculosidade; 3) que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano
 ajude na reforma da casa da Sra. Lia, moradora da Rua São João; 4) reitera pedido para que sejam feitos reparos na Rua João
 Correa. Em relação aos projetos, foram apresentados os projetos de lei nº 34 que “Dispõe sobre a autorização do Município de
 Ijaci a criar e filiar-se ao Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento do Programa de Medidas Sócio Educativas em Meio
 Aberto (PSC - Prestação de Serviço à Comunidade e LA - Liberdade Assistida), para adolescentes autores de ato infracional da
 Comarca de Lavras/MG e dá outras providências”, n.º 36 que “Altera a lei nº 797 de 11 de janeiro de 2005 que instituiu o
 Programa de Auxilio Transporte aos Estudantes de Cursos Técnico, Profissionalizante e Superior – PROTRANS” de autoria da
 Vereadora Valéria, n.º 37 que “Altera redação do anexo I da lei complementar nº 873/2006, alterada pela lei municipal nº
 900/2007 e lei complementar nº 906/2007 e altera redação do anexo I da lei complementar nº 882 de 19 de junho de 2006 e dá
 outras providencias” e n.º 38 que “Autoriza o pagamento de multas de trânsito e seguro obrigatório - DPVAT e dá outras
 providencias”, além do projeto de resolução n.º 05 que “Autoriza a Mesa Diretora a adquirir um veículo para uso exclusivo dos
 serviços do Legislativo e dá outras providencias”. Foram mencionados os projetos de lei n.º 21, 23 e 27 que estavam em pauta
 para 3ª discussão e votação em suas redações finais. Franqueada a palavra, a Vereadora Valeria manifestou-se acerca de seu
 pedido dos documentos do telecentro feito na última reunião, explicando os motivos pelos quais se fez o pedido e reforçou que
 sejam enviados em caráter de urgência, indicou envio de ofício parabenizando toda equipe da Secretaria Municipal de Saúde
 pela realização de um parto bem sucedido tanto para a mãe, como para a criança, pediu apoio dos vereadores na aprovação do
 projeto de lei nº 36 de sua autoria e reiterou pedido para realização do perfil profissiográfico previdenciário dos servidores
 visando propiciar condições para o pagamento do adicional de insalubridade. O Vereador Joel manifestou-se acerca do projeto
 de lei nº 38 que autoriza o pagamento de multas e seguro obrigatório dos veículos em atraso que a seu pedido foi enviado,
 citando as diversas dificuldades que os motoristas encontram quando viajam para centros maiores e uma vez regularizada esta
 situação, pode se criar regras para valerem daqui para frente. A Vereadora Valeria disse que o Dr. Bruno está se especializando
 em oftalmologia e entrou em contato com ela dizendo estar à disposição da população para realização de cirurgias de catarata.
 O Vereador José Marcelo indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito pedindo que o carro do Conselho Tutelar seja utilizado
 exclusivamente em serviços daquele conselho, conforme convênio firmado entre o Município e o Servas, manifestou-se acerca
 do projeto de lei nº 38 dizendo que há algumas multas de responsabilidade da Prefeitura e outras dos motoristas, sendo que
 estas últimas devem ser pagas pelo condutor e é preciso estabelecer regras para este pagamento. O Vereador Joel disse que a
 Prefeitura não paga taxa de estacionamento e que em Belo Horizonte é muito difícil encontrar local para se estacionar, tendo o
 Vereador José Marcelo dito que deve ter fundamento legal para regularizar esta situação e procurar a solução mais viável, ao
 que o Vereador Joel citou multas onde consta a suspeita de ultrapassar o limite de velocidade, o caso da ambulância e o ônibus
 vermelho da educação que foram multados em Belo Horizonte e no entanto estavam em Ijaci, o que caracteriza falhas no
 sistema responsável por estas multas. O Vereador Francisco indicou envio de ofício ao Prefeito reiterando pedido para
 concessão da progressão horizontal dos servidores no mês de julho. Disse que presenciou a reutilização de peças usadas no
 ônibus escolar, afirmando que isto não pode ocorrer e que há recursos para compra de peças novas, indicando envio de
 expediente ao Prefeito neste sentido. O Vereador Cypriano indicou envio de ofício ao Prefeito solicitando reforma na casa do Sr.
 Antonio Vidor na Rua José Marçal. Manifestando sobre a Secretaria de Meio Ambiente, disse que é função do Vereador
 fiscalizar e reforçou pedido dos vereadores José Marcio e Francisco acerca do lixão e assoreamento no lago, afirmando que tem
 noticias que a Secretária foi parabenizada pelo Sr. Sebastião Leonardo por suas palavras dirigidas aos Vereadores na reunião
 anterior, mas se deveria olhar as fotos que foram tiradas do aterro controlado e do esgoto da Serra para ver se ela merecia estes
 parabéns. O Vereador José Márcio mencionou visita ao aterro controlado e reiterou pedido acerca das providências na
 regularização do mesmo, dizendo que a muito tempo não há vala adequada no local, o que pode estar contaminando o lago,
 estão queimando o lixo e o município pode ser multado por isso, afirmando que a empresa responsável está recebendo, mas
 não está realizando o serviço que deveria ser acompanhado pela Secretária de Meio Ambiente toda semana, reiterou pedido
 para o termino das obras do esgoto da Serra, vez que este está correndo numa vala a céu aberto e falou também do pedido
 sobre o assoreamento que está ocorrendo no lago, devido a saída do sistema de águas pluviais do Bairro da Serra que estão
 acumulando sujeiras como garrafas pet’s e outros entulhos que são carreados para a represa, afirmando que o Prefeito deveria
 retornar a Sra. Adriene ao seu cargo efetivo de motorista e nomear outro secretário, pois estes casos são graves e acreditava
 que por ser médico, o Prefeito iria tomar mais cuidado com estas questões. Sobre o projeto de lei para pagamento das multas,
 disse que estas deveriam ser de responsabilidade do Prefeito da época, pois ninguém tomou providências neste sentido e que
 antes de pagar estas multas, deveria olhar se é devido a problemas dos veículos, do motorista ou das administrações passadas,
 bem como os motivos pelos quais os prefeitos e assessores jurídicos anteriores não tomaram providências. Disse que há alguns
 secretários que estão ajudando o Prefeito e quando o Vereador fala algo neste sentido, é mal interpretado. O Sr. Presidente
 manifestou apoio ao pedido do Vereador José Marcio quanto às providências na regularização do aterro controlado e termino
 das obras do esgoto da Serra que está causando mau cheiro, indicando envio de ofício a Secretaria de Meio Ambiente quanto
 aos cestos de lixos localizados na entrada do aterro controlado, vez que os propietários de ranchos estão jogando lixo no chão.
 O Vereador José Márcio disse que quanto ao seu pedido sobre as detonações de pedra na Camargo Correa, até então não
 havia obtido nenhuma resposta por parte do Prefeito, da Secretária de Meio Ambiente e da Secretaria de Obras, mas havia sido
 procurado por funcionários da Camargo Correa e em entrevista à rádio, falou neste sentido, afirmando que até o fim de seu
 mandato, estará lutando pelos interesses da população. O Vereador José Marcelo disse que somente entrou em contato com a



 Camargo Correa porque sabia que a resposta da Prefeitura iria demorar. O Vereador Luiz Rogério pediu que fossem
 reinstaladas as lixeiras na cidade, porque vândalos estão espalhando lixos pelas ruas e indicou envio de expediente, cobrando
 da Prefeitura o envio de projeto para alterar o zoneamento e propiciar a instalação da empresa Pedra Van no Municipio. O
 Vereador Joel parabenizou a Administração por ter conseguido uma ambulância junto ao Governo do Estado. Não havendo mais
 pronunciamentos, os trabalhos foram suspensos por dez minutos. No reinício passou-se para a Segunda Parte com a votação
 das indicações escritas e verbais sendo todas aprovadas pela unanimidade do Plenário. Em seguida foi levada a efeito a
 votação da redação final dos projetos de lei, sendo que o de n.º 21 que “Institui o Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio
 Cultural – FUMPAC” foi aprovado em 3ª discussão e votação após obter (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido
 o Vereador José Marcelo. Os porjetos de leis 23 que “Dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento
 Rural Sustentável - CMDRS, e Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - FMDRS e dá outras providencias” e 27
 que “Autoriza assinatura de convênio com a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ijaci/MG” foram
 aprovados em 3ª discussão e votação pela unanimidade do Plenário. Os projetos de leis 34, 36 e 37 foram enviados às
 Comissões Permanentes para análise e parecer. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final sendo constatada a
 presença de todos Vereadores que foram convocados para a reunião ordinária do dia 29 de junho a partir das 19h para
 deliberação acerca de projetos e demais assuntos e ou projetos que adentrarem na pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração
 final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida,
 se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 29 (vinte e
 nove) dias do mês de junho de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs.
 Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva – Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário,
 Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, Antonio José de Siqueira, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio
 Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes.
 Também se fez presente o Sr. Prefeito Municipal, Dr. Jose Maria Nunes acompanhado da Sra. Primeira Dama e alguns
 Assessores. Feita a chamada nominal, o Vereador Secretário comunicou a presença de todos e havendo número regimental,
 sob a proteção de Deus foi declarada a abertura dos trabalhos com a leitura da ata da 24ª reunião ordinária que foi aprovada e
 assinada pelos Vereadores. A leitura de correspondências constou de comunicados do Fundo Nacional de Saúde acerca de
 liberação de recursos para manutenção de programas no Município; ofício do Gabinete n.º 143 em resposta aos ofícios 96, 100 e
 105 desta Câmara; expediente do Sr. Clécio Antonio Mesquita Pereira apresentando projeto para criação de escolinha de
 futebol; abaixo-assinado dos moradores das Ruas Jose Messias Vilas Boas e Francisco Luiz Vilas Boas solicitando a mudança
 na mão de direção das referidas ruas, pois o trânsito excessivo de caminhões, carretas e máquinas vêm danificando o asfalto e
 o encanamento d’água, além de provocar muito barulho e risco de acidentes numa área estritamente residencial. Indicações dos
 Vereadores José Márcio e Francisco solicitando: 1) que todos os veículos e motoristas da Saúde estejam subordinados à
 Secretária Municipal de Saúde; 2) que o veículo do PSF esteja à disposição dos agentes comunitários e enfermeiras; 3) que
 sejam providenciadas embalagens para o dispensário municipal quando da entrega de medicamentos à população; 4) que sejam
 evitados os fechamentos do expediente à população nos dias de jogos de futebol e ou outros eventos, sem prévio aviso; 5) que
 seja evitado o pagamento de plantões no Posto de Saúde no sistema de sobreaviso e 6) que seja enviado à Promotoria de
 Justiça e Curadoria de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Lavras/MG cópia do relatório conclusivo da Comissão
 Especial nomeada pela Portaria nº 08 de 05 de maio de 2009 bem como das indicações apresentadas na 24ª Reunião Ordinária
 no tocante à situação do aterro controlado, esgoto do Bairro da Serra e assoreamento do lago do Funil. Indicações do Vereador
 Joel solicitando: 1) que seja o Departamento de Esporte que entre em contato com a empresa Rodolatina para buscar
 informações sobre a possibilidade de montar em Ijaci uma escolinha de futebol nos mesmos moldes que a empresa mantém na
 cidade de Curitiba/PR e 2) que seja adquirido um gabinete odontológico para atender o Posto de Saúde do Bairro da Serra. Em
 relação aos projetos, fez-se a leitura do ofício do Gabinete nº 145 solicitando retirada de pauta do projeto de lei n.º 37 que “Altera
 redação do anexo I da lei complementar nº 873/2006, alterada pela lei municipal nº 900/2007 e lei complementar nº 906/2007 e
 altera redação do anexo I da lei complementar nº 882 de 19 de junho de 2006 e dá outras providencias”; apresentação do projeto
 de lei nº 39 que “Dispõe sobre crédito especial ao orçamento do exercício de 2009”. Foram mencionados os projetos de leis: nº
 17 que dispõe sobre a LDO, para o qual foram apresentadas emendas aditivas, modificativas e supressivas, além de quadros
 contendo prioridades e metas; nº 20 que regulamenta os serviços de taxi no Município de autoria da presidência da Câmara que
 recebeu o aval do Executivo; nº 34, 36 e 38 e projeto de resolução n.º 05, todos em pauta para 1ª discussão e votação. Também
 foi apresentado o parecer da Comissão Especial nomeada para emitir parecer sobre as razões do veto aposto pelo Sr. Prefeito
 ao projeto de lei nº 19/2009, tendo esta se manifestado pela rejeição do mesmo. Em seguida o Sr. Prefeito foi convidado para
 tomar assento junto ao Plenário, sendo lhe franqueada a palavra, conforme por este solicitada para fizesse explanação acerca
 das atividades da Administração. O Sr. Prefeito iniciou falando da situação em que recebeu a Prefeitura, citando restos a pagar
 deixados pela Administração passada que já estão quase todos pagos, o que atrapalhou os andamentos no início desta
 administração, considerando a queda de FPM. Mencionou as obras do prédio do PSF e prédio da Escola do campo do Milionário
 que foram deixadas e pela lei têm prioridade para conclusão e assim pretende inaugurá-las ainda neste ano. Falou da
 implantação de creche com capacidade para atender duzentas crianças. Citou também problemas nos computadores que foram
 encontrados deletados, além de diversas senhas que em março ainda não tinham sido entregues, bem como duas prestações
 de contas irregulares nos anos de 2006 e 2007 e com isto alguns recursos da área de educação não estão sendo liberadas.
 Disse ainda que faltaram informações quanto aos convênios, mal uso de recursos e bens públicos, sendo que todas essas
 informações estão documentadas. Disse que os veículos estavam em estado precário e sem pagamento dos seus devidos



 impostos, além de multas atrasadas e afirmou estar em andamento uma licitação para melhoria desta frota, citando projeto
 provias para aquisição de veículos e maquinários e ainda aquisição de ônibus para transporte escolar, bem como esforços junto
 ao governo estadual para liberação de viatura policial e veículo para o tratamento fora de domicílio, afirmando que Ijaci se
 encontra dentro das prioridades do Governo Estadual para liberação de recursos. Falou sobre o microônibus via CISLAV
 rastreado por satélite e ambulância que foram doados pelo Governo do Estado. Disse que pretende deixar funcionários efetivos
 atuando em áreas principais da Prefeitura para evitar dificuldades passadas por ele no inicio da administração, quando existiam
 somente seis funcionários para fazer o serviço burocrático, não contando com comissão de licitação e funcionário preparado
 para fazer compras. Citou reforma administrativa que será proposta para a redução de cargos comissionados. Falou sobre os
 valores gastos com o carnaval, festa do Dia do Município e festa do peão onde cinqüenta por cento deste valor já foi pago. Disse
 que houve aumento no repasse para a APAE, bem como conquista de recursos junto ao governo estadual para o término da
 sede da referida entidade. Disse que em visita a escola municipal, deparou com a falta de banheiro e sala para professores,
 citando o relatório da comissão especial, afirmando que vão terminar o prédio da escola do campo do Milionário e em dezembro
 começarão a reforma do atual prédio e só não começou, porque iria atrapalhar o andamento das aulas. Na área da saúde, disse
 que os medicamentos já estão na farmácia e estão trabalhando com registros de preços para que não faltem medicamentos,
 citando projeto aprovado pela câmara no valor de sessenta mil reais para cirurgias. Disse que houve erros no inicio da
 administração devido a sua inexperiência, mas em abril com a nomeação do novo Procurador, Dr. Jáderson, os resultados foram
 melhores, citando outros assessores e prestadores de serviços que o estão ajudando e que merecem sua consideração e
 agradeceu aos Vereadores pela parceria. Disponibilizando-se para perguntas, o Vereador José Marcio disse que faltaram
 explicações quanto ao carnaval pago à empresa de Paraguaçu, ao que o Sr. Prefeito disse que havia uma certa rejeição quanto
 às empresas do Cláudio e do Carlinhos em realizar nossas festas e através da Procuradora da época, Dra. Silvania, ficou
 conhecendo o Marco de Paraguaçu, sendo combinado para realização do carnaval o valor de R$110.000,00 em três parcelas,
 tendo a Dra. Silvania feito o contrato com a primeira parcela de R$64.000,00 e as outras parcelas seriam pagas depois. Assim
 ele assinou o cheque da primeira parcela e a Procuradora lhe disse que este seria sacado somente após a permissão do
 Prefeito e do Higo que lhe disse que o valor era muito alto e se lhe tivesse escutado, ele não teria caído nessa transação. Dois
 dias depois da entrega do cheque, decidiu sustá-lo, porém o mesmo já havia sido descontado e estava na conta da noiva do
 Marco, sendo que todas estas informações estão documentadas. Disse que em conversa com o Marco, este propôs tirar uma
 das bandas e cobrar R$75.000,00, só que este sumiu e assim ele explicou a alguns Vereadores o que havia acontecido, entrou
 em contato com o Dr. José Magno e Dr. Télio, sabatinaram a Dra. Silvania e grande foi sua surpresa ao saber que ela não
 estava preparada para o cargo. Disse que em contatos em Luminárias verificou-se que a mesma empresa realizaria o mesmo
 serviço por R$60.000,00, citando a presença da Maraisa que é da Comissão de licitação e sabe que não foi feito nada
 juridicamente, não fez dispensa e nem publicação, tendo os dois advogados lhe aconselhado a não assumir este carnaval. Disse
 que naquele dia havia recebido carta do Promotor Dr. Dimas, mas estava tranqüilo e se dever, que pague. O Vereador José
 Marcio disse que em janeiro alertou sobre os transtornos que viriam com a realização das festas, dizendo que o valor gasto foi
 muito alto e existem municípios que arrecadam bem menos e estão em situação melhor, afirmando que a transição foi muito mal
 feita e que nestes quatro anos irá trabalhar em prol da população. Mencionou os trabalhos da Comissão que investigou as
 escolas municipais e os problemas encontrados recaem sobre o Prefeito, o mesmo acontecendo na Secretaria de Meio
 Ambiente, conforme fotos do aterro e esgoto da Serra e infelizmente muitos cargos ainda estão prejudicando o Sr. Prefeito,
 citando horas extras que são pagas para quem não trabalha e que todos deveriam vestir a camisa do Município. O Sr. Prefeito
 disse que errou muito por falta de experiência, mas são erros corrigíveis e já havia pedido à Secretária de Educação e Diretora
 que tomassem mais cuidado para evitarem erros nos trabalhos, quanto ao aterro e esgoto no Bairro da Serra já estavam sendo
 tomadas providencias para regularizar a situação. O Vereador José Marcio mencionou importância na urgência do término das
 obras da Serra devido ao período de chuvas que se aproxima, bem como os problemas apontados nas fotografias no aterro e no
 esgoto que pode levar o Município a ser multado. Quando a Secretária de Meio Ambiente, ela somente viaja e não resolve os
 problemas da cidade, dizendo do apoio desta Casa no sentido de aprovar os projetos que foram enviados em prol do povo. O
 Prefeito disse que naquele dia foi iniciado o processo licitatório para término das obras da serra. Sobre o alagamento das Ruas
 Vigilato Vilas Boas e José Evaristo de Oliveira e Avenida 31 de dezembro, o Vereador mencionou o alto valor gasto com festas
 ao invés de priorizar obras necessárias no Município e propôs contratação de uma empresa para reformas nas casas de
 pessoas carentes e que se deveria zelar melhor pelo patrimônio, citando exemplo do pátio dos veículos, onde quando chove faz
 muito barro e no tempo seco é cheio de poeira. O Sr. Prefeito disse que todos merecem respeito e que o Vereador tinha razão
 quanto às melhorias necessárias para zelo do patrimônio. O Vereador pediu informações sobre o andamento do processo para
 melhorias na infra-estrutura do Bairro Vila Industrial e que no próximo ano fossem evitados os erros que foram cometidos,
 pedindo a construção de quebra-molas nas ruas da Vila Aparecida. O Sr. Prefeito disse que foi questionado sobre o porquê da
 cidade ter grande arrecadação e, no entanto, ser a mais feia da região, respondendo que em Ijaci falta de tudo em infra-
estrutura, somente tendo de bom a população e quanto a estes problemas, disse que está lutando para buscar recursos junto aos
 governos estadual e federal para fazer as melhorias. O mesmo Vereador pediu ao Prefeito que não se deixasse levar por
 palavras dos outros e sempre que ouvir de alguma pessoa sobre algo que tenha dito, que o procurasse para esclarecer. O
 Vereador Joel disse que o Prefeito veio à reunião da Câmara por vontade própria. Citou que na última semana esteve com o Dr.
 Bruno e conseguiu a baixo custo, trinta e quatro operações de catarata, citando que também a Vereadora Valéria havia falado
 com o referido médico. Disse que entrou em contato com a gerência da empresa Rodolatina e eles estão dispostos a montar
 uma escolinha de futebol em Ijaci e sempre estará buscando recursos de fora para o Municipio, afirmando que este tem uma
 grande arrecadação, mas os problemas também são grandes. O Vereador José Marcelo perguntou sobre o valor do contrato
 celebrado com o IBA, sendo respondido que o é de R$12.000,00 mensais. Se o valor de R$30.000,00 para a APAE havia sido
 repassado, disse que na semana anterior foi procurado para informar o telefone da diretora da APAE, mas não sabia não sabia
 se havia sido repassado, porém o repasse era certeza. Sobre a situação do convênio para construção da maternidade, disse que
 a documentação estava sendo providenciada, tendo o Vereador Jose Marcelo comentado sobre o contrato da CHEREM,



 mencionando o excesso de funcionários na empresa e a queda da qualidade do serviço e caso houvesse novo processo
 licitatório para estes serviços, acredita que o valor cairia até pela metade, sendo dito pelo Sr. Prefeito que já está sendo
 providenciado novo processo licitatório para os serviços de limpeza urbana. O mesmo Vereador mencionou alguns aspectos que
 demonstram que a Administração não está andando, tais como a ajuda a estudantes através de bolsas, passes, esporte, trânsito
 de caminhões pesados no Municipio, horas-extras a servidores que não trabalham, conserto dos motores sem licitação,
 telecentro parado, veículo do PSF e Conselho Tutelar que não ficam à disposição daqueles órgãos. Disse ainda que a maior
 dificuldade da cidade é o empreguismo de servidores incapacitados e que não trabalham e se não for tomada nenhuma
 providencia neste sentido, de nada adiantará e a equipe de transição foi muito fraca, pois a única coisa que fizeram foi olhar os
 cargos que eles queriam exercer na administração e se a Prefeitura estiver com a máquina enxuta, não será preciso buscar
 recursos de fora e que existiram erros e serão apurados pela Câmara. O Vereador Luiz Rogério elogiou pela presença do
 Prefeito na reunião e disse que sua maior preocupação é quanto ao término das obras das canaletas e do esgoto do Bairro da
 Serra. Quanto aos servidores efetivos que realmente fazem horas extras, disse que não podem ser prejudicados, citando
 problemas que ocorrem com o empreguismo de pessoas que não desempenham bem o seu trabalho e existem coisas que o
 Prefeito nem fica sabendo, como o da utilização de sabão em pó para lavarem utensílios da escola. Perguntou se a Prefeitura já
 tinha o terreno para a construção da creche, sendo respondido que não. O Vereador Cypriano perguntou sobre o que podia ser
 feito para melhoria do tratamento da água, sendo respondido que em julho, representantes da FUNASA estarão no Município
 para debater sobre a melhor atitude a ser tomada, inclusive com a participação de toda população através de audiências
 públicas e como Prefeito e médico citou que é preciso fazer o tratamento da água, pois isto afeta até na vinda de empresas para
 o Município. O Vereador Cypriano disse que se preocupa com o tratamento de água, pois muitos habitantes não têm condições
 de pagar mais esta tarifa e falou da possibilidade de contratar um técnico para fazer esse tratamento, pedindo ao Sr. Prefeito
 que fosse realizada a troca do encanamento de água da cidade. Reiterou pedido para construção de fossas sépticas nos bairros
 que não têm rede de esgotos, sendo dito pelo Prefeito que pretende nos quatro anos de mandato resolver todos estes
 problemas na cidade como asfalto, esgoto e moradia, citando que no próximo ano terá eleição para deputado, mas não está
 preocupado com isto, pois somente se preocupa com a solução dos problemas do Município. Mencionou ataques feitos à sua
 pessoa por meio de cartas anônimas, afirmando que o direito de expressão é livre e a pessoa deveria assinar estas cartas, para
 que fosse possível fazer uma defesa acerca das denúncias nestas apresentadas. O mesmo Vereador reiterou pedido para
 concessão de passagens de ônibus para idosos, tendo o Sr. Prefeito dito que foram realizadas compras de passes de ônibus
 para as Secretarias de Educação e Desenvolvimento Social e se for possível, tomará providencias neste sentido. O Vereador
 Cypriano pediu para que a caixa d’água do Bairro Mateus fosse relocada para mais próximo do Bairro, sendo respondido que tal
 pedido seria repassado à Secretaria de Obras, tendo o Vereador concluído manifestando apoio ao pedido do Sr. Braz para
 melhoria no trânsito de veículos no centro da cidade. A Vereadora Valéria disse que na gestão passada foi realizado projeto para
 construção da Estação de Tratamento de Esgoto e Estação de Tratamento de água com apoio da UFLA e GRS de Varginha no
 Bairro da Serra sem a necessidade de terceirizar o serviço, tendo o Sr. Prefeito dito que não tinha conhecimento deste projeto. A
 Vereadora perguntou sobre a implantação da escola modelo para crianças com idade a partir de três anos que será implantada
 na escola em construção no campo do Milionários, sendo respondido que isto está sendo estudado junto à Secretária de
 Educação e não havendo necessidade da creche, o recurso pode ser revertido para outro projeto. A Vereadora citou emendas
 ao projeto da LDO, mas à muito tempo vem pedindo a construção de rede de esgoto e asfaltamento nos bairros e se os
 Secretários não correrem atrás, nada será conseguido para o Município, pedindo que a empresa contratada realize estes
 projetos, tendo o Prefeito dito que o Município tem ISS a receber da empresa Ápia e a empresa está realizando serviços de
 topografia em vários bairros da cidade e que já é certo conseguir o asfalto através desta empresa, citando ainda que estará
 conseguindo uma máquina para fabricação de bloquetes e até ao final do ano terão uma visão diferente da cidade, pois a equipe
 precisa fazer jus ao salário que recebe. A Vereadora citou pedido para corte de árvores na saída para Macaia que até então não
 havia sido respondido, afirmando que naquela data quase aconteceu um acidente no local e quanto ao pedido de passagens
 para idosos, disse que em Belo Horizonte é feito o cadastro dos idosos para receberem este beneficio e pediu que isto fosse
 implantado no Municipio. Em relação ao terreno para construção da maternidade, perguntou se o projeto seria para construção
 de laboratório e melhoria do pronto socorro, sendo dito pelo Prefeito que o projeto foi alterado devido ao alto custo de
 manutenção de uma maternidade e com a mudança, o atendimento ficará mais amplo para a população. A Vereadora citou o
 uso exclusivo do veiculo do PSF nos serviços deste programa, tendo o Sr. Prefeito frisado o grande problema com a frota de
 veículos do Município e fez menção a nova ambulância que será utilizada no Bairro da Serra, citando ainda a licitação para
 aquisição de três kombis para a Secretaria de Educação e o microônibus doado via CISLAV. A Vereadora parabenizou o
 motorista Gilmar pelo disponibilidade em atender um idoso que estava passando mal na zona rural e concluiu reiterando pedido
 para o funcionamento dos telecentros. O Sr. Prefeito disse que iria olhar estas questões com carinho e para ele a política
 terminou dia 5 de outubro e sempre trata a todos com muito respeito e que veio a câmara por vontade própria e sempre que for
 preciso voltará para esclarecimentos. O Vereador Francisco se manifestou sobre o projeto de lei para criação de cargos, pedindo
 que seja dada prioridade a pessoas da cidade, sendo dito pelo Sr. Prefeito que pediu a retirada do projeto para melhor adequá-
lo. Finalizou afirmando que possui muitos amigos no Município e respeita a todos e gostaria que sua pessoa fosse respeitada
 pelo que já fez para a população. Disse que usa veículos da frota da Prefeitura, porque não tem carro próprio e quem o conhece
 mais de perto sabe que ele leva uma vida muito simples e humilde. O Sr. Presidente agradeceu a presença do Sr. Prefeito, da
 primeira dama e dos assessores presentes. Franqueada a palavra, o Vereador José Marcelo reforçou pedido do Sr. Braz acerca
 do transito de veículos pesados no centro da cidade, pedindo que o abaixo-assinado fosse encaminhado à Prefeitura, Secretaria
 de Obras e Transportes, Policia Militar e Camargo Correa. O Vereador José Márcio reforçou pedido da Vereadora Valeria sobre
 as providencias a serem tomadas para o corte das árvores na saída para Macaia, pedindo que fosse enviado à Secretária de
 Meio Ambiente o relato da Vereadora Valeria sobre o acidente quase ocorrido no local e espera que a Prefeitura tome as
 providencias, já que foi esta que as plantou e reitera comentário que se algum acidente acontecer, a rsponsabilidade é da
 Administração, citando que a Secretária de Meio Ambiente está zombando da população e do Prefeito. A Vereadora Valeria



 indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito solicitando quatro caminhões de muafa para o Sr. Jose Gomes (Ziquinho) na comunidade
 de passa Três. Sobre as enfermeiras que recebem plantões de sobreaviso, disse que isto seria resolvido se nomeassem as
 enfermeiras aprovadas no concurso, solicitando ainda abertura de cargos para vigias, professoras e operários. O Vereador José
 Marcelo pediu prorrogação da reunião por mais quinze minutos nos termos regimentais. Não havendo mais pronunciamentos, os
 trabalhos foram suspensos por dez minutos. No reinício passou-se para a Segunda Parte com a votação das indicações escritas
 e verbais sendo todas aprovadas pela unanimidade do Plenário. Após, fez-se a votação das emendas propostas ao projeto de lei
 nº 17, sendo todas aprovadas pela unanimidade do plenário em discussão única. Feita a votação, o projeto de lei nº 17 que
 “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2010 e dá outras providencias” foi
 aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª discussão e votação. Prosseguindo, passou-se à votação em escrutínio secreto
 do veto aposto pelo Sr. Prefeito à proposição de lei nº 19/2009. Inicialmente o Sr. Presidente nomeou a Vereadora Valéria e o
 Vereador Luiz Rogério para atuarem como escrutinadores e convidou os Srs. Vereadores para efetuarem a votação de acordo
 com a assinatura no livro de presenças. Concluída a votação, fez-se a apuração dos votos, obtendo-se 06 (seis) votos pela
 rejeição, 01 (um) voto pela manutenção e 1 (um) voto nulo. Desta forma, o veto aposto pelo Executivo à Proposição de Lei nº 19
 foi rejeitado, tendo o Sr. Presidente determinado a comunicação do fato ao Executivo. Finalizando, o projeto de lei nº 39 foi
 enviado às Comissões Permanentes para análise e parecer. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final sendo
 constatada a presença de08 (oito) Vereadores, ausente o Vereador Joel que havia pedido permissão para se ausentar no
 decorrer da reunião. Os Vereadores foram convocados para a reunião ordinária do dia 06 de julho a partir das 19h para
 deliberação acerca de projetos e demais assuntos que adentrarem na pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a
 proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se
 aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 06 (seis)
 dias do mês de julho de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs. Vereadores
 Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva – Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário, Francisco
 Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, Antonio José de Siqueira, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes. Feita a chamada
 nominal, o Vereador Secretário comunicou a presença de todos e havendo número regimental, sob a proteção de Deus foi
 declarada a abertura dos trabalhos sendo respeitado um minuto de silencio como homenagem póstuma à Sra. Elza de Almeida,
 falecida na semana anterior. Em seguida fez-se a leitura da ata da 25ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. A leitura de correspondências constou de comunicados do Fundo Nacional de Saúde e Fundo Nacional de
 Desenvolvimento da Educação acerca de liberação de recursos para manutenção de programas no Município; Convite para a 2ª
 Conferencia Municipal de Assistência Social; convite para evento da APAE de Ijaci; três expedientes da 3ª Promotoria de Justiça
 e Curadoria do Patrimônio Público da Comarca de Lavras, sendo o primeiro, ofício n.º 176/09 enviando recomendações quando
 da contratação de servidores; o segundo informando sobre abertura de Inquérito Civil contra a Prefeitura Municipal de Ijaci e o
 terceiro, um ofício esclarecendo fatos imputados à pessoa do Promotor através de carta anônima. Indicações do Vereador Jose
 Marcelo solicitando envio de ofício ao DER pedindo abertura de mais um acesso para a Chácara das Mangueiras; solicitando
 envio de ofício ao Sr. Prefeito requerendo, nos termos regimentais, copia do processo licitatório bem como do contrato firmado
 com a empresa IBA. Indicação da Vereadora Valéria solicitando a contratação de laboratório para exames de mamografia e
 oftalmologia. Em relação aos projetos, foram apresentados os projetos de lei nº 40 que “Dispõe sobre o Arquivo Público
 Municipal, define as diretrizes da política municipal de arquivos públicos e privados de interesse público e social, e cria o Sistema
 Municipal de Arquivos – SISMARQ”, 41 que “Dispõe sobre criação, na estrutura administrativa da Prefeitura, de cargos efetivos
 que especifica” e 42 que “Dispõe sobre denominação de logradouro público” para o qual foi apresentada emenda modificativa
 pelo Vereador Cypriano. Foram mencionados os projetos de lei 17 em pauta para 2ª discussão e votação e os projetos de lei n.º
 20, 34, 36, 38 para o qual foi apresentada emenda modificativa subscrita pelos Vereadores Jose Marcio e Francisco e 39/2009 e
 projeto de resolução n.º 05/2009, todos em pauta para 1ª discussão e votação. Franqueada a palavra, o Vereador Joel ressaltou
 a necessidade de aprovação do projeto sobre as multas de trânsito, bem como do projeto que visa à contratação de professores
 de educação física e vigias que estarão protegendo o patrimônio do Município. Disse que o Promotor se manifestou acerca dos
 cargos em comissão da Prefeitura e como Vereador vê a necessidade de se fazer uma reforma administrativa nestes cargos,
 diminuindo gastos e propiciando nomeação de servidores através do concurso. Finalizou pedindo apoio aos demais vereadores
 para aprovação destes projetos. O Vereador Francisco disse que o Prefeito está agindo de forma errada, pois está nomeando
 mais cargos comissionados e deixando os concursados esperando vagas e indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito neste sentido,
 bem como envio de ofício para fornecerem bolas à escolinha de futebol do Clecinho e Vilson que estará treinando algumas
 crianças no Município e envio de ofício para que a Administração apóie o Sr. Gomes no treinamento das crianças da fanfarra
 para o desfile do Dia da Pátria, inclusive remunerando-o, porque há muitos anos este faz um excelente trabalho neste sentido. O
 Vereador José Márcio reforçou pedido do Vereador Francisco sobre o apoio à escolinha montada pelo Clecinho e Vilson,
 dizendo que os mesmos procuraram a Prefeitura naquela data, mas não obtiveram nenhuma atenção e espera que não haja
 politicagem para atrapalhá-los, pois este será também um trabalho social com as crianças e esperava que até o final da semana,
 a Prefeitura concedesse os materiais que eles precisam. Indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito dando conta que todos os
 veículos da educação estão sucateados, trabalhando em situação precária e estes problemas são passados pelo chefe de
 transporte à Administração que não toma nenhuma atitude, solicitando apoio dos demais Vereadores a estes pedidos por serem
 de interesse da população. Apoiou pedido do Vereador Francisco quanto às nomeações pelo concurso, bem como apoio ao
 projeto que dá denominação às ruas do bairro Jardim Planalto. Também manifestou apoio às indicações da Vereadora Valéria e



 Vereador José Marcelo, mencionando a emenda apresentada por ele e o Vereador Francisco ao projeto de lei que trata do
 pagamento de multas de trânsito e espera que daqui para frente seja regulamentada a questão da responsabilidade pela
 infração, se da Prefeitura ou do motorista, ressaltando a importância de manutenção dos veículos. O Vereador Luiz Rogério
 indicou envio de ofício ao Dr. Márcio e toda equipe, parabenizando-os pelos trabalhos no pronto atendimento 24 horas e
 agradecendo, em nome de sua família, por um atendimento prestado. Indicou envio de ofício solicitando, a pedido dos
 moradores do Bairro Campo Alto, que se fizesse a coleta de lixo e resolvido o problema com águas pluviais no local. Citou que é
 preciso regularizar a situação dos veículos e quanto ao projeto para criação de cargos, disse que foi informado pela Secretária
 de Educação que algumas pessoas estão dizendo que ele é contra a nomeação de professores e vigia, o que não é verdade e
 que estaria propondo emenda ao projeto para corrigi-lo e requerendo sua votação em regime de urgência. Indicou envio de ofício
 ao Sr. Prefeito solicitando o envio de projeto alterando o zoneamento do terreno para doação à empresa Pedra Van e sobre o
 tráfego de caminhões pesados na cidade, disse que isto é responsabilidade da Prefeitura que deve proibi-lo e que no mandato
 passado os caminhões não passavam e finalizou pedindo ao Sr. Prefeito que olhe com carinho para o direito de progressão
 horizontal adquirido pelos servidores efetivos. O Vereador José Márcio disse que a respeito da progressão dos servidores
 efetivos, juntamente ao Vereador Francisco esteve com o Procurador Geral da Prefeitura que informou estar a cargo de cada
 Chefe de Setor, a avaliação dos servidores e que estariam voltando neste fim de semana à Prefeitura para verificarem o
 andamento destas providências. O Vereador Cypriano reforçou pedidos dos Vereadores e solicitou apoio ao projeto que dá
 denominação às ruas do bairro Jardim Planalto. A Vereadora Valéria reiterou pedido feito há dois meses sobre a instalação de
 postes na Rua Luiz Vieira no Bairro Mateus e na Rua José Martins no Bairro da Serra. Reiterou pedido sobre nomeação do
 médico para avaliação dos servidores, quando de pedidos de licença e afastamentos. Pediu ao Sr. Prefeito que agilize a compra
 de terreno para doação à associação de doces do Bairro da Pedra Negra, já que as negociações estão avançadas junto ao
 Consórcio do Funil. Manifestou apoio ao projeto que dá nomes às ruas do Bairro Jardim Planalto. Pediu que fosse nomeado um
 auxiliar de biblioteca para a Escola Municipal da Serra, aproveitando que já estão sendo criados novos cargos pelo Executivo e
 mencionou pedido para contratação de laboratório para o fornecimento de exames de mamografia e oftalmologia como meio de
 atender os vários pedidos que são feitos no posto de saúde. O Vereador José Marcelo mencionou o trânsito de carretas, dizendo
 que a situação está piorando e indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito para que tome providências para regulamentar este
 trânsito, pois o prejuízo está sendo grande e isto já está importunando. Disse que naquela semana iria procurar a Polícia Militar
 para buscar uma solução para este problema, sabe que a Policia tem falta de efetivos, mas era preciso fazer algo. Perguntou
 aos Vereadores José Márcio e Francisco se os motores que foram mandados para retífica na cidade de Formiga já estavam
 instalados, sendo respondido que sim. Desta forma, o Vereador indicou envio de ofício à Prefeitura, requisitando cópia do
 processo licitatório, bem como informação sobre a data em que os motores foram enviados à retifica Formiguense. Mencionou
 pedido para envio de cópia do processo licitatório e contrato firmado com a empresa IBA, pois o valor de 12 mil reais por mês
 está alto, o que denota ser função de lobista e em município pequeno, isto não funciona. O Vereador Joel indicou envio de ofício
 ao Sr. Prefeito solicitando a confecção de placa informando a proibição do trânsito de veículos pesados dentro da cidade. O Sr.
 Presidente disse que o Sr. Ricardo Congro da Camargo Correa lhe informou que estaria tomando todas providências
 necessárias para resolver o problema do trânsito de veículos pesados dentro da cidade. O Vereador José Marcelo sugeriu que
 fosse colocado um servidor da Prefeitura na saída para Macaia para anotar as placas dos veículos pesados que passarem no
 local e através de um acordo, fosse informada à Polícia Militar para lavrar as multas e a relação das placas fosse enviada à
 Camargo Correa a fim de se reter o frete deste pessoal. O Vereador José Márcio disse que iria esperar até a reunião seguinte e
 caso não houvesse solução deste problema causado pelos veículos pesados, estaria juntando documentos e encaminhando à
 Promotoria, já que o Prefeito não quer cumprir a lei. O Sr. Presidente pediu que fosse enviado ofício ao Sr. Prefeito, pedido para
 resolver estes problemas e disse que esteve com a Secretária de Educação naquela data e esta lhe disse que somente
 necessitava dos cargos que foram enviados no projeto. Finalizou manifestando apoio ao projeto que dá nomes as ruas do bairro
 Jardim Planalto. Não havendo mais pronunciamentos, os trabalhos foram suspensos por cinco minutos. No reinício passou-se
 para a Segunda Parte com a votação das indicações escritas e verbais sendo todas aprovadas pela unanimidade do Plenário.
 Após foi registrado o pedido de votação em regime de urgência para o projeto de lei nº 36 feito pelo Vereador Jose Marcio, para
 o de nº 38 feito pelo Vereador Joel, para o de nº 42 feito pelo Vereador Cypriano e para o projeto de resolução nº 5 feito pelo
 Vereador Joel que submetidos ao Plenário, foram aprovados por 07 (sete) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, vencido o
 Vereador José Marcelo. Prosseguindo, fez-se a votação das emendas modificativas apresentadas aos projetos de leis nº 38 e
 42, sendo ambas aprovadas pela unanimidade do Plenário em discussão única. Após o projeto de lei nº 17 que “Dispõe sobre as
 diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2010 e dá outras providencias” foi aprovado em 2ª discussão
 e votação pela unanimidade do Plenário. O projeto de lei nº 20 que “Dispõe sobre a prestação de serviços de táxi no Município
 de Ijaci e dá outras providencias” de autoria da presidência desta Câmara foi aprovado em 1ª discussão e votação por 06 (seis)
 votos favoráveis, 01 (um) voto contrário do Vereador Luiz Rogério e 01 (um) voto em abstenção do Vereador Jose Marcelo. O
 Projeto de lei nº 34 que “Dispõe sobre a autorização do Município de Ijaci a criar e filiar-se ao Consórcio Intermunicipal para
 Desenvolvimento do Programa de Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto (PSC - Prestação de Serviço à Comunidade e LA -
 Liberdade Assistida), para adolescentes autores de ato infracional da Comarca de Lavras/MG e dá outras providências” foi
 aprovado em 1ª discussão e votação por 07 (sete) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, vencido o Vereador José Marcelo.
 O Projeto de lei nº 36 que “Altera a lei nº 797 de 11 de janeiro de 2005 que instituiu o Programa de Auxilio Transporte aos
 Estudantes de Cursos Técnico, Profissionalizante e Superior – PROTRANS” de autoria da Vereadora Valéria foi aprovado em
 1a, 2a e 3a discussão e votação pela unanimidade do Plenário. O projeto de lei nº 38 que após a emenda modificativa passou a
 ter a ementa “autoriza pagamento de multas de trânsito e seguro obrigatório – DPVAT em atraso e dá outras providencias” foi
 aprovado em 1a, 2a e 3a discussão e votação por 07 (sete) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, vencido o Vereador Jose
 Marcelo. O projeto de lei nº 39 que “dispõe sobre credito especial ao orçamento do exercício de 2009” foi aprovado em 1a
 discussão e votação por 07 (sete) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, vencido o Vereador Jose Marcelo. O projeto de lei nº
 42 que após a emenda modificativa passou ter a ementa “Dá denominação a logradouros públicos que especifica’ foi aprovado



 em 1a, 2a e 3a discussão e votação pela unanimidade do Plenário. O projeto de resolução nº 05 que “Autoriza a Mesa Diretora a
 adquirir um veículo para uso exclusivo dos serviços do Legislativo e dá outras providencias” foi aprovado em 1a, 2a e 3a
 discussão e votação pela unanimidade do Plenário, transformando-se na Resolução Legislativa nº 494. Os projetos de leis 40 e
 41 foram enviados as Comissões Permanentes para análise e parecer. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada
 final sendo constatada a presença de todos os Vereadores que foram convocados para a ultima reunião ordinária do 1º período
 da Sessão Legislativa de 2009 a realizar-se dia 13 de julho a partir das 19h para deliberação acerca de projetos em trâmite e
 demais assuntos que adentrarem na pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o
 encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs.
 Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 13 (treze)
 dias do mês de julho de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs. Vereadores
 Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário, Francisco
 Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, Antonio José de Siqueira, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes. Feita a chamada
 nominal, o Vereador Secretário comunicou a presença de todos e havendo número regimental, sob a proteção de Deus foi
 declarada a abertura dos trabalhos com a leitura da ata da 26ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos Vereadores.
 A leitura de correspondências constou de comunicados do Fundo Nacional de Saúde e Fundo Nacional de Desenvolvimento da
 Educação acerca de liberação de recursos para manutenção de programas no Município; convite do Vereador José Marcelo
 para sua colação de grau no curso de Direito; convite da Associação Cultural Esportiva da Serra de Ijaci para o 1º Encontro de
 Folia de Reis. Indicações do Vereador José Marcelo solicitando informações sobre quem autorizou e quem liquidou pagamento
 no valor de R$32.000,00 à construtora Niemayer referente as obras do bairro da Serra; pedido de copias do contrato n.º 41/2009
 firmado com a empresa MJR Construção Civil Ltda e processo licitatório caso haja. Em relação aos projetos, foi mencionado o
 projeto de lei nº 17 em pauta para 3ª discussão e votação, projetos de leis 20, 34 e 39 em pauta para 2ª discussão e votação e
 projetos de leis 40 e 41 em pauta para 1ª discussão e votação. Franqueada a palavra, o Vereador Joel disse ao Vereador José
 Marcio que já informou ao gerente da Sidersa que todas as carretas pesadas que passarem por Ijaci serão multadas e está
 contente pelo fato do fluxo destes veículos terem diminuído na cidade. O Vereador José Márcio disse que o tráfego desses
 veículos é preocupação dos moradores e da Câmara e que se preciso enviará abaixo assinado ao Ministério Público neste
 sentido, mas conforme palavras do Vereador Joel, estarão aguardando. Indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito pedindo
 explicações sobre os gastos com viagens e cursos feitos pelos secretários e demais servidores, pois acredita haver abusos e
 espera que até a próxima reunião o Sr. Prefeito justifique e tome as providências. Pediu envio de ofício à Prefeitura ou a
 empresa Cherem, pois há muito entulho nas ruas da cidade, sendo que em alguns locais ficam depositados durante semanas.
 Disse que juntamente ao Vereador Francisco, encaminhou ofício no mês de março avisando ao Sr. Prefeito sobre a progressão
 dos servidores, mas até agora não tomaram providências e pede que o Prefeito olhe isto para não ficar como as férias prêmios,
 pois só se preocupam em realizar festas que não trazem resultado. À pedido dos moradores do Bairro da Serra, indicou envio de
 ofício ao Sr. Prefeito para que cobre da empresa Cherem mais cuidado na coleta do lixo, pois estão sujando as ruas com
 sacolas plásticas que caem do caminhão e ao prensarem o lixo está deixando sujeira e mau cheiro perto das casas. O Vereador
 Francisco disse que foi eleito por 111 votos e está abrindo o olho do Prefeito, pois estão acontecendo coisas que não eram para
 acontecer, sendo que naquela data foram à Delegacia e é preciso trabalhar sério durante esses quatro anos de mandato, pois o
 Sr. Prefeito está brincando com coisas sérias e como Vereador está trabalhando a favor do povo e acredita que os demais
 Vereadores também, citando que o nepotismo em Ijaci só valeu para exonerar a neta do Sr. Augustinho, porem existem mais
 casos na Prefeitura. O Vereador José Marcelo mencionou sua indicação quanto ao pagamento feito a Construtora Niemayer
 referente às obras do Bairro da Serra, onde foi falado diversas vezes aqui na Câmara para não fazerem o pagamento, pois as
 obras não foram entregues, porém a Prefeitura pagou R$32.000,00 e a nota de empenho está sem a liquidação e segundo
 informações, o Secretário de Obras não autorizou, pois as obras não foram concluídas e assim pediu envio de copia da ata
 dessa reunião ao Sr. Prefeito e questionou qual servidor da Prefeitura terá coragem de liquidar esta nota de empenho e com
 certeza há alguém protegendo esta construtora, pois as obras não foram concretizadas e uma maneira de assegurar esse
 término seria não efetuar o pagamento, mas acredita que tem alguém levando alguma coisa e está pedindo estes documentos
 para auxiliar os trabalhos da Comissão e quem autorizou esse pagamento não agiu de boa fé. Sobre o pedido de copia do
 contrato nº 041 que a Prefeitura fez com uma empresa de Ibituruna, MJR Construção Civil, disse que localizou no balancete, três
 notas fiscais referentes a esta empresa no valor de R$14.500,00 para realização de projeto sobre a captação de águas pluviais,
 sendo que há um projeto feito gratuitamente pela Camargo Correa e acredita que este serviço não foi realizado e parece ser
 nota arrumada para fazer pagamento de outra coisa. Disse que se fala muito na Câmara, mas é preciso tomar providências mais
 sérias e caso não se consiga aqui na Câmara, deve-se encaminhar para o Ministério Público. O Vereador Joel disse que os
 serviços da Construtora Niemayer acabaram e somente ficou para fazer reparos em alguns locais, pois na administração
 passada houve um acordo para trocar asfalto pelas guias de sarjeta e segundo o Procurador do Município, se demorasse muito
 tempo para investigar, eles não teriam como fazer a licitação e ele como Vereador não quer atrapalhar os serviços da Prefeitura,
 pedindo que fosse barrado o pagamento. Disse que segundo informações o asfalto do condomínio irá começar abaixo do Bar do
 Ditinho. A Vereadora Valéria pediu envio de ofício à Secretária de Saúde para que incluam na lista de compra, os remédios que
 foram excluídos da farmácia básica, pois há pessoas que não tem condições para comprar. Reiterou pedido de convênio com a
 UNIMED para os servidores do Município. Pediu envio de ofício ao Sr. Prefeito pedindo explicações sobre os projetos de lei n.º
 36 que auxilia no transporte e n.º 41 que dá apoio financeiro aos estudantes, sancionado dia 06 de junho, sendo que até o



 momento não tem noticias de convênios com as faculdades. Reforçou palavras do Vereador José Marcelo, pois existem coisas
 graves acontecendo como o carnaval pago sem ter sido realizado e que assuntos para beneficiar o povo não resolve, porém
 festas se resolve da noite para o dia. O Vereador José Márcio disse que ficou preocupado quanto às informações ditas pelo
 Vereador José Marcelo e quando for preciso enviar esses documentos ao Ministério Público, terá seu apoio, ao que Vereador
 José Marcelo disse que era preciso esperar os documentos serem enviados à Câmara para análise. O Vereador José Márcio
 disse que devido à arrecadação do Município, aparecem pessoas pensando que Ijaci é um garimpo e citou que já existem
 relatórios na mão do Promotor, bem como na Delegacia de Polícia Civil sobre fatos que aconteceram. O Vereador Luiz Rogério
 reforçou pedido da Vereadora Valéria acerca do apoio aos estudantes e espera que até agosto esteja resolvida a questão. Pediu
 que o Sr. Prefeito mande o projeto de lei alterando zoneamento do Município para que a Empresa Pedra Van possa se instalar.
 Solicitou votação em regime de urgência no projeto de lei n.º 41 e pediu envio de cópia do processo de licitação, bem como
 todos os aditivos relativos às obras do Bairro da Serra executados pela empresa Niemayer, reforçando pedido para colocarem
 lixeiras fixas no Município. O Vereador Francisco reforçou palavras do Vereador José Marcio e reiterou pedido para colocação
 de quebras-molas e quanto ao envio de documentos para o Ministério Público, pode contar com seu apoio. O vereador Cypriano
 pediu providências no final da Rua José Marçal que está cheia de possas, reforçou palavras do vereador José Marcelo quanto
 às informações contidas nos balancetes e sobre os gastos da Prefeitura, disse que está um absurdo, pois se arrecada muito,
 mas nada vem sendo feito, citando a área de esportes, ruas com poeira, pedidos de quebra-molas não atendidos. Citou ainda
 cruzamento da Rua José Marçal com Rua João Correa que pode ocasionar acidentes e o Prefeito deve olhar os motivos de não
 estarem atendendo aos pedidos dos vereadores. O Vereador José Marcio disse que sobre o projeto da Vereadora Valeria para
 apoio aos estudantes, esse assunto já vem sendo falado desde fevereiro e está abismado pelo fato do Prefeito ser um médico e
 até o momento não ter tomado as providências cabíveis e se até agosto, isto não acontecer, deve ser encaminhado ao Ministério
 Público, tendo a Vereadora Valéria dito que acha absurdo a empresa IBA estar na Prefeitura para não fazer nada. O Vereador
 José Marcelo mencionou gastos com viagens, tendo o Vereador José Marcio dito que eles estão viajando e não trazem nada
 para o Município e a cidade está precisando de infra-estrutura e a arrecadação é alta, afirmando estar preocupado com o relato
 da Vereadora Valéria sobre os remédios que não fazem parte da farmácia básica, sendo preciso passar isto ao Prefeito e a
 Secretária de Saúde, pois as pessoas que usam não tem condições de comprar e quando procuram a Assistência Social, eles
 dizem que já estão sobrecarregados. O vereador Cypriano disse que tem notícias que há remédios no posto e perguntou a
 Vereadora quais eram esses remédios, tendo a Vereadora dito que realmente tem remédios, mas seu pedido é para incluir os
 remédios excluídos da farmácia básica na licitação. O Vereador Luiz Rogério se manifestou acerca da progressão dos
 funcionários, pedindo que o Sr. Prefeito mande à Câmara projeto de lei neste sentido, tendo a Vereadora Valéria dito que por
 questões políticas alguns servidores não receberam esse acréscimo e o Procurador está olhando isso para ela. O Sr. Presidente
 disse que olhou o balancete e há muito gasto com viagens, pedindo que fossem enviados a Câmara as cópia dos certificados de
 participação nos cursos e que sejam regulamentado através de lei, conforme é feito na Câmara. Não havendo mais
 pronunciamentos, os trabalhos foram suspensos por dez minutos. No reinício passou-se para a Segunda Parte com a votação
 das indicações escritas e verbais sendo todas aprovadas pela unanimidade do Plenário. Após fez-se a votação da emenda ao
 Projeto de lei n.º 41 que foi aprovada pela unanimidade do Plenário. Os pedidos de votação em regime de urgências para os
 projetos de leis; n.º 20, feito pelo Vereador José Márcio, n.º 34 feito pelo Vereador Antônio, n.º 39 feito pelo Vereador Joel e n.º
 41 feito pelo Vereador Luiz Rogério; foram aprovados pela unanimidade do Plenário. Feitas as votações, o projeto de lei n.º 17
 que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2010 e dá outras providencias” foi
 aprovado em 3º discussão e votação pela unanimidade do Plenário. O projeto de lei n.º 20 que “Dispõe sobre a prestação de
 serviços de táxi no Município de Ijaci e dá outras providencias” foi aprovado em 2ª e 3ª discussão e votação por 6 (seis) votos
 favoráveis, 01 (um) voto contrário do vereador Luiz Rogério e 01 (um) voto em abstenção do Vereador José Marcelo. O projeto
 de lei n.º 34 que “Dispõe sobre a autorização do Município de Ijaci a criar e filiar-se ao Consórcio Intermunicipal para
 Desenvolvimento do Programa de Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto (PSC - Prestação de Serviço à Comunidade e LA -
 Liberdade Assistida), para adolescentes autores de ato infracional da Comarca de Lavras/MG e dá outras providências” foi
 aprovado em 2ª e 3ª discussão e votação por 07 (sete) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, vencido o Vereador Jose
 Marcelo. O projeto de lei nº 39 que “Dispõe sobre crédito especial ao orçamento do exercício de 2009” foi aprovado 2ª e 3ª
 discussão e votação por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido o Vereador José Marcelo. O projeto de lei n.º
 40 que “Dispõe sobre o Arquivo Público Municipal, define as diretrizes da política municipal de arquivos públicos e privados de
 interesse público e social, e cria o Sistema Municipal de Arquivos – SISMARQ” foi aprovado em 1ª discussão e votação por 7
 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido o Vereador José Marcelo. O projeto de lei n.º 41 que “Dispõe sobre
 criação, na Estrutura Administrativa da Prefeitura, de cargos efetivos que especifica” foi aprovado em 1ª, 2ª e 3ª discussão e
 votação pela unanimidade do Plenário. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final sendo constatada a presença
 de todos os Vereadores que foram convocados para a reunião ordinária, que após o recesso, será realizada no dia 03 de agosto
 a partir das 19h para deliberação acerca de projetos em trâmite e demais assuntos que adentrarem na pauta. Nada mais a tratar,
 fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente
 ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 03 (três) dias
 do mês de agosto de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs. Vereadores Lisionel
 de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário, Francisco Bernardo
 de Mesquita – 2º Secretário, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurélio
 Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes. Feita a chamada nominal, o



 Vereador Secretário comunicou a presença de todos e havendo número regimental, sob a proteção de Deus foi declarada a
 abertura dos trabalhos sendo respeitado um minuto de silencio como homenagem póstuma ao menino Dayvisson Cândido de
 Paula, à Sra. Maria de Nazaré Florêncio, ao Sr. Manoel Penha dos Reis e à Professora Iolanda. Em seguida fez-se a leitura da
 ata da 27ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos Vereadores. A leitura de correspondências constou de
 comunicados do Fundo Nacional de Saúde acerca de liberação de recursos para manutenção de programas no Município;
 Oficios do Gabinete nº 160, 179 e 180 contendo respectivamente resposta aos ofícios n.º 108 e 110 desta Casa, informações
 acerca do programa Luz para Todos no Município e encaminhando Deliberação Normativa do CODEMA; oficios do
 Departamento de Contabilidade e Gestão nº 10 e 11 encaminhando respectivamente o balancete da receita e despesa da
 Prefeitura referente ao mês de junho, documentos contábeis e SIDE referente ao 1º e 2º trimestre de 2009; expediente subscrito
 pelo Vereador Marco Aurélio informando que iria reassumir o cargo de Vereador anexando a Portaria do Executivo nº 212 de
 24/07/09 contendo sua exoneração do cargo de Secretário Municipal de Planejamento e Gestão e ofício nº 38, subscrito pela
 Chefe de Departamento Daniela Aparecida Carvalho solicitando indicação de Vereador para compor a comissão de avaliação de
 veículos da municipalidade a serem leiloados. Indicações dos Vereadores José Marcio e Francisco, sendo 1ª- reiterando pedido
 para reparos na Rua Antonieta Ribeiro de Oliveira e solução do problema com a rede de esgoto na mesma rua; 2ª- solicitando
 poda de duas arvores na plantação do canteiro central na saída para Macaia; 3ª – solicitando, a pedido do servidor Vanduir José
 de Assis, a elevação do muro do cemitério e 4ª- solicitando que as ruas José Pedro de Castro Filho, Eduardo Carvalho de
 Oliveira, Gil Ribeiro de Mendonça e imediações da Praça Pe. Luiz Tings sejam aguadas periodicamente. Requerimentos do
 Vereador José Marcelo requisitando, nos termos do artigo 12- inciso XI do Regimento Interno, artigos 24- inciso XIV e 83 – inciso
 XVIII da Lei Orgânica Municipal, para envio de informações acerca da nota fiscal nº 900618 emitida pela empresa prestadora de
 serviços Gráfica Stúdio datada de 09/04/2009 para a criação de logomarca e confecção de adesivos coloridos para o Município
 questionando se os adesivos que foram confeccionados e pelos quais pagou o Município tem as características descritas na
 Nota Fiscal e no orçamento de compra e se além destes serviços, o Município contratou a confecção de outros adesivos, para as
 mesmas ou outras finalidades, com aquela empresa e requisitando cópias dos adesivos adquiridos, do orçamento e pedido de
 compras. Requerimento do mesmo Vereador requisitando cópias dos processos licitatórios cancelados, bem como relação dos
 empenhos anulados referentes a compras e ou serviços cancelados, acompanhadas dos documentos inerentes tais como notas
 fiscais, orçamentos, pedidos e outros, os motivos que levaram a tal procedimento e o nome das pessoas que autorizaram o
 início do processo de aquisição das mercadorias e ou contratação de serviços. Em relação aos projetos fez-se a leitura do ofício
 do Gabinete nº 186 solicitando a retirada de pauta dos projetos de leis n.º 33 que “Autoriza o Executivo Municipal a contratar
 financiamento junto ao Banco do Brasil S.A., para aquisição de ônibus, micro-ônibus para o transporte escolar através do
 Programa Caminhos da Escola e dá outras providências” e 35 que Autoriza o Executivo Municipal a contratar financiamento
 junto ao Banco do Brasil S.A., para aquisição de máquinas e equipamentos através do Programa PROVIAS e dá outras
 providências; apresentação dos projetos de leis n.º 43 que “Dispõe sobre criação, na estrutura administrativa da Prefeitura, de
 cargos efetivos que especifica” e 44 que “Autoriza o Executivo Municipal a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A.,
 para aquisição de ônibus, micro-ônibus para o transporte escolar através do Programa Caminhos da Escola e dá outras
 providências” e menção ao projeto de lei nº 40 em pauta para 2ª discussão e votação. Franqueada a palavra, o Vereador Joel se
 manifestou favorável pela aprovação do projeto de lei nº 44, relatando a atual situação precária dos ônibus escolares onde o que
 se gasta com a manutenção destes poderia facilmente custear a compra de novos veículos e pediu apoio dos demais
 Vereadores para aprovação deste projeto, pois as crianças merecem transporte de qualidade e nestas é que se deve pensar. O
 Vereador Marco Aurélio disse que retorna a esta Casa após ter ficado quatro meses na Prefeitura onde pôde dar sua
 contribuição e acredita que teve mais acertos do que erros, mas devido ao horário de trabalho na Prefeitura, o trabalho em seu
 consultório odontológico estava comprometido. Disse que muito ainda precisa ser feito para evitar dificuldades futuras para o
 Município, citando a reforma administrativa, pois a folha de pagamento está em torno de quinhentos e quarenta mil reais.
 Mencionou sua amizade com o Ministro das Comunicações Hélio Costa e quando de sua presença na região tentará agendar
 uma reunião com ele para, juntamente aos demais Vereadores, buscarem a concessão de uma rádio comunitária para o
 Município. O Vereador José Marcelo desejou bom retorno ao Vereador Marco Aurélio e espera que não saia mais vereadores
 para trabalhar na Prefeitura, como meio de evitar problemas, pois ao invés de cobrarem dos vereadores que vão, as pessoas
 cobram dos que ficam. Como representante da Câmara no CODEMA, comentou sobre o projeto para implantação do loteamento
 Portal do Lago que estava sob período de vistas com ele para análise, mas em reunião extraordinária daquele Conselho, o
 referido projeto foi aprovado sem a entrega de seu parecer, afirmando que a atitude da Secretária de Meio Ambiente foi infeliz e
 questionado este procedimento na reunião seguinte do Conselho, não recebeu resposta. Disse não ter nada contra o referido
 loteamento, mas irá oferecer denúncia ao Ministério Público sobre este fato, comentando pedido do engenheiro, Sr. Pedro
 Márcio Laurente para que emitisse seu parecer com mais brevidade, respondendo-lhe que não seria possível antes do prazo de
 60 dias e iria propor alterações para melhorá-lo e adequá-lo ao Plano Diretor. Pediu envio de ofício à Secretaria de Meio
 Ambiente levando ao conhecimento dela este fato e caso a mesma não voltar atrás nesta aprovação, deixará de fazer parte
 daquele Conselho e espera que para esta aprovação ninguém tenha levado vantagens. Falou de suas indicações para envio a
 esta Casa dos processos licitatórios cancelados, alertando o Sr. Prefeito acerca do artigo 83, inciso XVIII da Lei Orgânica
 Municipal, pois caso ultrapasse os prazos para envio de informações e documentos, será necessário abrir comissões para
 investigar, pois estes pedidos não cairão no esquecimento, conforme comentado por um dos Assessores do Sr. Prefeito. Em
 relação ao projeto de lei 44, disse que pedir empréstimo para compra de veículos para a educação com a arrecadação que Ijaci
 possui é incompetência da Administração e acredita que se fizessem economias, poderiam comprar estes ônibus, afirmando ser
 extremamente contra este projeto, pois no Município está faltando tudo em termos de administração, somente estão sobrando
 servidores na Prefeitura, alguns competentes e outros não. Disse que deve se administrar com a razão e não com o coração e o
 Prefeito precisa tomar atitudes e os Vereadores devem cobrar mais para que a administração cumpra as leis, pedindo envio de
 comunicado neste sentido. O Vereador Joel disse que o projeto não se trata de empréstimo e sim economia, pois com veículos
 novos se gastará bem menos e o contrato com a empresa IBA será rompido como forma de economizar. O Vereador José



 Marcelo disse ao Vereador Joel que participaram de diversas reuniões com o Sr. Prefeito onde foi dito que iria tomar
 providencias e nada foi feito e quanto ao projeto, consta autorização para financiamento. O Vereador José Marcio mencionou
 indicação para solução dos problemas no Bairro Serra Verde, na qual estava anexando fotografias, citando que estes problemas
 na rede de esgoto já vêm de três mandatos, sendo preciso resolver rapidamente, pois prejudicam os moradores. Falou do
 pedido ao Sr. Prefeito e a Secretária de Meio Ambiente para poda no canteiro e em duas árvores na saída para Macaia, dizendo
 ser a ultima vez que faz estes pedidos e se preciso levará ao conhecimento do Ministério Público e ainda falou sobre o pedido
 para que as ruas localizadas nas imediações da Praça Luiz Tings fossem aguadas. Sobre os projetos de leis 43 e 44, disse ser
 contrário a aprovação, pois se arrecadou muito nestes primeiros meses de mandato e a compra dos ônibus não deve ser feita
 desta forma e quanto a criação de cargos, o Município já está com excesso de servidores, poucos serviços realizados e o valor
 da folha de pagamento está alta. Disse que trabalhará com responsabilidade e preservará seu nome durante o mandato, pois o
 dinheiro que é arrecadado não é do Vereador, nem do Prefeito, mas é para ser utilizado em prol da população. Quanto à
 aprovação do loteamento, disse que se não chegar a um consenso, apóia o Vereador José Marcelo em levar a questão ao
 Ministério Público. O Vereador Francisco reforçou palavras do Vereador José Marcio e indicou envio de expediente para o Sr.
 Prefeito solicitando a criação de cargos de operários e nomeados os aprovados no concurso ao invés das enfermeiras. Indicou
 envio de ofício ao Secretário de Desenvolvimento Urbano para que vistorie a casa do Sr. Carlos Geraldo no Bairro da Serra, vez
 que o mesmo tem uma fossa que está transbordando na porta de sua casa, bem como forneça pedreiro ao Sr. Carlos, morador
 do Bairro Campo Alto para instalar as peças do banheiro em sua casa, sendo que ele já tem os materiais. A Vereadora Valéria
 apoiou palavras do Vereador Francisco acerca da nomeação de operários, afirmando que fez este pedido em reuniões
 anteriores e foi ela quem pediu a criação dos cargos de enfermeira para haver uma economia no pagamento de horas extras,
 bem como acabar com questão de ficarem de sobreaviso, sendo que a próxima a ser chamada tem treinamento de resgate, o
 que poderá ajudar a população. Pediu também a nomeação de operários e vigias, afirmando que são os cargos comissionados
 que estão sobrecarregando a folha. Indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito pedindo informações sobre o valor pago atualmente
 com despesas fixas da Prefeitura como meio de instruir o projeto de financiamento dos ônibus e requisitou envio à Câmara dos
 nomes dos integrantes da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura e ainda que o Sr. Prefeito informe quais são as
 metas prioritárias da Administração. Reitera pedido feito antes do recesso para envio do ato constitutivo da empresa IBA para
 ver qual a participação do Sr. Conélio na mesma, vez que ele foi nomeado para o cargo de Secretário de Planejamento e
 Gestão. Pediu informações sobre a situação do engenheiro efetivo do Município que se licenciou, pois atualmente estes serviços
 vêm sendo realizados por uma empresa e precisa do engenheiro para verificar as obras. Acerca de comentário sobre servidor
 comissionado que engaveta requerimentos dos Vereadores, disse que foi dito pela Chefe de Gabinete em reunião junto aos
 Vereadores que os pedidos e projetos que não tivessem solução iriam ser engavetados, ao que o Vereador Joel disse que este
 servidor deverá ser exonerado, pedindo apoio dos demais Vereadores para assinarem requerimento neste sentido. Retornando,
 a pronunciante disse que foi agendado para o último domingo um passeio ciclístico no Município sem que avisassem o Chefe do
 Departamento de Transporte que teve que se virar para tomar providencias urgentes e fornecer condução, bem como o Chefe
 do Departamento de Esportes que havia viajado e pediu explicações sobre este fato. Finalizou reafirmando acerca da empresa
 IBA, sendo que o Prefeito deveria romper o contrato, pois com o valor pago, dá para fazer muitas coisas necessárias no
 Município. O Vereador Luiz Rogério indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito pedindo informações sobre a compra dos
 medicamentos que foram retirados da farmácia básica. A pedido dos moradores do Bairro Pedra Negra, pediu instalação de
 redutores de velocidade nas vias do bairro, bem como postes de iluminação pública. Requisitou envio de informações acerca da
 progressão horizontal dos servidores efetivos e pediu aos Secretários de Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente que
 resolvam o problema de entupimento do interceptor de esgoto próximo ao lavador do Sr. Sebastião dos Santos Neto. Quanto à
 liberação de terreno para a empresa Pedra Van, disse que a manifestação do CODEMA deveria ter sido feita antes de mandar o
 projeto de lei para concessão do terreno e já solicitou o envio de projeto de lei para alterar o zoneamento, visando a instalação
 da empresa, pedindo que fizesse um lembrete ao Sr. Prefeito neste sentido. O Vereador José Márcio disse que quanto à
 concessão do terreno para a empresa Pedra Van, a Secretária de Meio Ambiente já disse que isto não será possível e que
 podem contar com seu apoio nas medidas necessárias, pois isto virou questão de honra para a Câmara. O Vereador José
 Marcelo pediu que fosse enviada cópia do Comunicado Interno n.º 0099/09 do Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
 para a Policia Militar, cujo assunto se refere ao trânsito de caminhões pesados na cidade. Acerca das palavras do Conselheiro
 Alisson Soares, representante do Consórcio AHE Funil no CODEMA dando conta que a mudança do zoneamento do Município
 deveria passar antes pelo Consórcio, conforme ata de uma das reuniões daquele Conselho, o Vereador disse que isto não é
 competência do Consórcio e deveriam cuidar das atribuições e condicionantes que não foram cumpridas no Município. O
 Vereador Cypriano indicou envio de pedido ao Sr. Prefeito para limparem os entulhos nas ruas do Bairro da Serra. Disse que
 conversou com o Prefeito de Itumirim e este autorizou o transporte de alunos residentes nas proximidades da ponte do Capivari
 para Ijaci e quanto ao financiamento para compra dos ônibus, disse ser contrário, pois o Municipio tem condições para realizar
 esta compra devido ao valor que arrecada. Sobre a nomeação dos dois enfermeiros, disse que seria melhor comprar um
 aparelho de raio-X para atendimento à população. Sobre a concessão do terreno para a empresa Pedra Van, disse que a
 Câmara já aprovou e se for preciso encaminhar esta questão ao Ministério Público, podem contar com seu apoio. O Sr.
 Presidente reforçou pedido para concessão do terreno para a empresa Pedra Van e envio de projeto para alteração no
 zoneamento e sobre o Consórcio do Funil, disse que até hoje não instalaram as proteções laterais na ponte Ijaci/Macaia e seria
 reforçado pedido neste sentido antes que aconteça outra tragédia no local. Pediu ao Chefe do Departamento de Transporte para
 que as estradas de acesso ao Ipiranga sejam aguadas periodicamente e determinou envio de ofício de agradecimento aos Srs.
 Marcio e Esterlino e à Sra. Silmara, pela organização do 1º encontro de folias de reis no Bairro da Serra. O Vereador Marco
 Aurélio pediu envio de manifestação de repudio em face da afirmação do representante do Consórcio do Funil na reunião do
 CODEMA, citando condicionantes não cumpridas e não comparecimento à reunião da Câmara agendada com a diretoria do
 mesmo. Não havendo mais pronunciamentos, os trabalhos foram suspensos por dez minutos. No reinício passou-se para a
 Segunda Parte com a votação das indicações escritas e verbais sendo todas aprovadas pela unanimidade do Plenário. Em



 seguida os projetos de leis n.º 43 e 44 foram enviados às Comissões Permanentes. Após fez-se a votação do projeto de lei n.º
 40 que “Dispõe sobre o Arquivo Público Municipal, define as diretrizes da política municipal de arquivos públicos e privados de
 interesse público e social, e cria o Sistema Municipal de Arquivos – SISMARQ” sendo aprovado em 2ª discussão e votação por 7
 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido o Vereador José Marcelo. O Sr. Presidente solicitou dos Vereadores
 membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas que apresentassem na reunião seguinte o parecer e o
 projeto de resolução acerca das contas do Município dos exercícios de 2001 e 2003. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se
 a chamada final sendo constatada a presença de todos os Vereadores que foram convocados para a reunião ordinária do dia 10
 de agosto a partir das 19h para deliberação acerca de projetos e demais assuntos que adentrarem na pauta. Nada mais a tratar,
 fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente
 ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 07
 (sete) dias do mês de agosto 2009 às 9h (nove horas) no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs.
 Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco
 Aurélio Fraga. Presentes os servidores da Câmara. Após a oração inicial, o Sr. Presidente nomeou o Vereador Luiz Rogério para
 atuar como Secretário “ad hoc” determinando a chamada nominal, tendo este comunicado a presença de 04 (quatro)
 Vereadores, conforme descrito acima. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus foi declarada a abertura dos
 trabalhos com a leitura do edital de convocação em deferimento ao pedido contido no ofício nº 187 do Gabinete do Sr. Prefeito
 solicitado a convocação daquela reunião para avaliação acerca da reforma administrativa. Também foi mencionado o projeto de
 lei nº 45 que “Dispõe sobre a estrutura organizacional da Administração direta do Poder Executivo e dá outras providencias”.
 Dando seqüência, o Sr. Presidente liberou a palavra ao Dr. Jaderson, Procurador Geral do Município que falou sobre o referido
 projeto de lei, afirmando ser uma recomendação do Ministério Público para todas as cidades pertencentes à Comarca de Lavras
 e aproveitando a recomendação, resolveram propor esta reforma administrativa. Disse que a reforma reduz os salários de
 chefias, departamentos e está acabando com as funções de confiança que foram criadas, bem como procede o
 desmembramento de Secretarias, criando as de Transportes, de Esportes e de Agronegócio. Após falou sobre os cargos através
 do organograma constante no projeto, afirmando que com a aprovação desta estrutura, o Município economizará em termos de
 folha de pagamento o valor mensal de R$8.492,07, caso sejam preenchidos todos os cargos existentes no projeto, o que a seu
 entender não é necessário. Colocando-se à disposição para questionamentos, o Sr. Presidente perguntou qual era o valor da
 redução na folha de pagamento, sendo respondido pelo Procurador que se forem preenchidos todos os cargos, o valor será em
 torno de oito mil reais mensais e esta nova estrutura adequará o salário dos cargos em comissão. O Vereador Luiz Rogério
 perguntou sobre o significado da sigla PTA, sendo respondido que é um procedimento administrativo para efetuar a inscrição e
 cobrança da dívida ativa, mas naquele momento não lembrava o significado da sigla. O Vereador Luiz Rogério disse que não
 conhece o projeto, mas os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração do Prefeito, citando pressão do Ministério
 Público, porém, se os vereadores não aprovarem o projeto, vai continuar a atual estrutura e o Executivo deveria exonerar os
 funcionários para depois mandar o projeto dessa estrutura para a Câmara, pois o Executivo não tem como fugir de sua
 responsabilidade, sendo que por ele, não mandaria ninguém embora, mas esta atitude cabe ao Executivo. O Sr. Prefeito, Dr.
 José Maria disse estar contente pela união entre Legislativo e Executivo e que a preocupação do Vereador Luiz Rogério é válida,
 porém a folha de pagamento está alta e enviou ofício ao Ministério Público para agendarem uma reunião e está aguardando
 resposta, afirmando que são quatro municípios que estão nessa situação, sendo Lavras, Luminárias, Ribeirão Vermelho e Ijaci.
 Disse que como quando nomeou os funcionários, eles foram avisados acerca da reforma administrativa e que estava enviando o
 projeto à Câmara para uma análise antes de fazerem a votação e também para quando da ida do Ministério Público, terem algo
 de mais concreto para apresentar ao Promotor, pois como Prefeito está muito preocupado e se sente obrigado em resolver este
 problema. Citou também a criação de mais três Secretárias e se forem preenchidos todos os cargos dessa reforma, estará
 economizando em torno de oito mil reais, mas não há necessidade de ser toda preenchida e com este organograma, a Prefeitura
 estará bem mais documentada administrativamente. Nada mais havendo a tratar, passou-se para a Terceira Parte com a
 chamada final dos Srs.Vereadores e convocação para a reunião ordinária do dia 17 de agosto a partir das 19h, para deliberação
 acerca dos projetos em trâmite e demais assuntos e ou projetos que adentrarem na pauta. Sob a proteção de Deus foi declarado
 o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs.
 Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 10 (dez) dias
 do mês de agosto de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs. Vereadores Lisionel
 de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário, Francisco Bernardo
 de Mesquita – 2º Secretário, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurélio
 Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes. Feita a chamada nominal, o
 Vereador Secretário comunicou a presença de todos e havendo número regimental, sob a proteção de Deus foi declarada a
 abertura dos trabalhos sendo respeitado um minuto de silencio como homenagem póstuma à Sra. Nair Medeiros do Carmo. Em
 seguida fez-se a leitura da ata da 28ª reunião ordinária e da 2ª reunião extraordinária, ambas aprovadas e assinadas pelos
 Vereadores. A leitura de correspondências constou de comunicados do Fundo Nacional de Saúde acerca de liberação de



 recursos para manutenção de programas no Município; Comunicado da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
 Fiscalização do Congresso Nacional informando repasses de recursos da União destinados ao Município nos meses de janeiro a
 junho de 2009; Ofícios do Gabinete n.º 189, 191e 192 contendo respectivamente respostas aos ofícios n.º 108, 110, 116 e 121
 desta Casa; Ofício nº 191, subscrito pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Sr. Cornélio de Souza Cruz em
 resposta ao ofício nº 125 desta Casa; Ofício n.º 198 da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras informando instauração
 de Inquérito Policial em face do pagamento pela Prefeitura de despesa inerente ao carnaval de 2009 e ofício nº 223 da mesma
 Promotoria cientificando acerca da decisão do processo nº 34681 inerente ao uso de veículos da municipalidade no ano de
 2002. Indicações dos Vereadores José Marcio e Francisco sendo 1º - encaminhando abaixo assinado dos moradores próximos à
 Praça do Rosário que solicitam da Prefeitura, pavimentação ou calçamento das ruas e dos órgãos ambientais competentes,
 providencias para acabar ou pelo menos amenizar a emissão de poluição pelas empresas localizadas naquelas proximidades, 2º
 - solicitando da Prefeitura providencias na fiscalização dos caminhões da empresa Calcário Santa Helena, quando do transporte
 de pedras pelas ruas da cidade, 3º - solicitando instalação de poste e pedido junto a CEMIG para verificação da tensão no
 cruzamento das Ruas José Pedro de Castro Filho e José Marçal e 4º - solicitando dedetização no cemitério municipal.
 Requerimento do Vereador José Marcelo solicitando envio à Promotoria de Justiça e Curadoria do Patrimônio Público de cópias
 de empenho e nota fiscal inerentes à despesa da Prefeitura com publicação de matéria. Indicação da Vereadora Valéria
 solicitando implantação de horta comunitária no Município em parceria com empresas do ramo. Em relação aos projetos, foi
 apresentada a emenda modificativa ao projeto de lei nº 22, proposta pelo Vereador Joel e apresentados ainda o projeto de lei n.º
 045 que “Dispõe sobre a estrutura organizacional da Administração Direta do Poder Executivo e dá outras providencias” e
 projeto de resolução n.º 06 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”. Foram mencionados também os
 projetos de lei n.º 022 e 024 em pauta para 1ª discussão e votação, redação final do n.º 040 em pauta para 3ª discussão e
 votação e n.º 043 e 044 que aguardavam parecer das Comissões Permanentes. Em seguida a palavra foi liberada para a
 Secretária Municipal de Saúde, Sra. Alessandra Aparecida Vilas Boas Ramos, que se manifestou sobre o projeto de lei para
 nomeação dos enfermeiros citando denúncia feita no Ministério Público e vistoria do pessoal do COREN no Pronto Atendimento,
 onde é preciso a presença deste profissional como responsável técnico. Disse que esta nomeação reduzirá o pagamento de
 plantões e horas extras, ressaltando a dificuldade de trabalhar sem estes servidores. O Vereador Marco Aurélio perguntou sobre
 a quantidade de enfermeiros concursados e nomeados, sendo respondido que há somente uma e que as pertencentes ao PSF
 trabalham por meio de plantão. Sobre a quantidade de enfermeiros e escala de horários questionados pelo mesmo Vereador,
 disse que serão cinco contadas as do PSF e irão trabalhar das sete à vinte e uma horas, nos finais de semana e plantões,
 reduzindo assim o pagamento de horas extras. O Vereador Luiz Rogério perguntou sobre a necessidade desta nomeação para o
 funcionamento do Pronto Atendimento, sendo respondido que é de fundamental importância devido à responsabilidade técnica,
 além da economia, pois as despesas com horas extras e plantões serão bem menores. Em relação à visita do pessoal COREN
 perguntado pelo mesmo Vereador, disse que na visita não houve notificação ao Município, mas com esta denúncia no Ministério
 Público, pediram nova visita do COREN para se ter uma posição e finalizou reafirmando que a nomeação trará redução no
 pagamento de plantões. Prosseguindo, o Sr. Presidente parabenizou o Vereador José Marcelo pela graduação no curso de
 Direito pela Unilavras, desejando-lhe muito sucesso. Franqueada a palavra, o Vereador Joel indicou envio de ofício ao Sr.
 Prefeito requisitando o envio das prestações de contas da APAE junto à Prefeitura no período de janeiro a julho deste ano.
 Manifestou contentamento pela aquisição de três veículos para a Secretaria de Educação, parabenizando o Sr. Prefeito por isto.
 Indicou envio de ofício ao Chefe do Departamento de Transportes pedindo para aguar as Ruas João Francisco Lopes e José de
 Bastos Neto que estão muito empoeiradas provocando doenças nas crianças. Manifestou ser favorável ao projeto para
 nomeação de enfermeiros, pois haverá economia para o Município. O Vereador Luiz Rogério mencionou a reunião extraordinária
 da sexta-feira anterior, afirmando que foi somente para explanação do projeto de lei nº 45 e cabe ao Prefeito nomear e exonerar
 os servidores comissionados da Prefeitura. Citou visita do Deputado Duarte no sábado anterior e o mesmo está disponibilizando
 exames de mamografia e cirurgias de catarata para a população do Município e pediu a Secretária de Saúde que enviasse a
 Câmara a relação das pessoas que precisam destes tratamentos, havendo aparte da Vereadora Valéria que disse estar sendo
 providenciada a relação pela Secretaria de Saúde. O pronunciante disse que o projeto para alteração do zoneamento para
 possibilitar a instalação da empresa Pedra Van seria enviado no decorrer da semana segundo informações do procurador Geral
 do Município. O Vereador Francisco disse ser contrário à contratação dos enfermeiros, pois o Prefeito está somente contratando
 mais pessoas, esquecendo-se de trabalhar pelo Município. Indicou envio de ofício ao Secretário de Desenvolvimento Urbano
 pedindo instalação de quebra molas ao longo da Rua João Francisco Lopes, na Vila Aparecida e Pedra Negra, afirmando que
 está cansado de fazer este pedido. O Vereador Marco Aurélio indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito requisitando relação
 contendo valor, data e parcelas de todos precatórios do Município; requisitou envio de cópias dos contratos e aditivos da
 empresa que presta serviços de coleta de lixo e informações sobre se existe processo licitatório em andamento para o referido
 serviço; requisitou informações sobre o andamento das obras de asfaltamento da estrada que dá acesso a Ilha Brasil, bem como
 o nome da empresa que venceu a licitação e cópia do edital. Sobre a reunião de sexta-feira, disse que conversou com o Prefeito
 de Itutinga e de Ribeirão Vermelho e pôde notar que o valor da folha de pagamento destes municípios é bem menor, pois em
 Ijaci está se comprometendo cinquenta por cento da arrecadação, sendo que o projeto de reforma não vai mudar muita coisa.
 Pediu disponibilização de um veículo para aguar as ruas do Município que estão muito empoeiradas e solicitou mais divulgação
 em relação à nova gripe para evitar que haja casos no Município. O Vereador José Márcio reiterou pedido sobre o abaixo
 assinado dos moradores próximos a Praça do Rosário, dizendo que deveria haver uma fiscalização da Secretaria de Meio
 Ambiente e estará enviando este pedido para a Prefeitura e órgãos ambientais, ressaltando que não tem nada contra as
 empresas, não quer prejudicar as atividades das mesmas e nem que sejam multadas, mas é preciso achar uma solução, pois o
 nível de poluição está exagerado. Mencionou pedido para instalação de poste no cruzamento das Ruas José Pedro de Castro
 Filho e José Marçal e a dedetização do cemitério municipal. Sobre o projeto para contratação de enfermeiros, disse ser contrário,
 pois se deveria resolver antes o alto gasto com a folha de pagamento e deveria ter sido tomada esta providência antes da



 implantação do pronto atendimento 24 horas e feitas estas nomeações, o impacto na folha de pagamento será maior, sendo
 preciso resolver o problema com cargos comissionados antes de fazer novas nomeações. Quanto ao projeto de financiamento
 para compra de ônibus, disse que também é contrário, pois se gasta muito dinheiro com pouco retorno, bastando olhar as ruas
 da cidade que estão em péssimo estado e que desde o começo do ano vem alertando o Sr. Prefeito sobre estes problemas. O
 Vereador Marco Aurélio indicou envio de pedido para a Secretária de Meio Ambiente para que entre em contato com as
 empresas da Vila Industrial, a fim de buscar uma solução imediata para o problema da poluição, como meio de se evitar
 problemas de saúde. O Vereador José Marcelo agradeceu pelas felicitações quanto a sua formatura. Perguntou aos Vereadores
 José Marcio e Francisco se os motores dos veículos já estavam consertados no dia em que foram à cidade de Formiga, sendo
 respondido por ambos que sim. Perguntou ao Vereador Joel sobre a lotação das kombis adquiridas, sendo respondido que são
 de 15 lugares. Em seu pronunciamento disse que recebeu cópia do processo de licitação para conserto dos referidos motores e
 conforme documentação foi realizado após a execução dos serviços. Disse que não sabia quem indicou a empresa JMS para
 prestar serviço no Município, mas esta já prestou serviços numa das administrações anteriores e não deixou bons resultados.
 Disse que verificando os balancetes da Prefeitura, localizou uma nota fiscal do Jornal Tribuna de Lavras referente à publicação
 de propaganda quanto ao recapeamento da rodovia Ijaci/Lavras, atribuindo-se como sendo pedido feito por dois deputados,
 porém este pagamento contraria o parágrafo 1º do art. 37 da Constituição Federal. Quanto ao projeto de reforma administrativa,
 disse que reduzirá apenas 04 cargos e cerca de R$8.000,00 por mês, pedindo envio de ofício ao Sr. Prefeito solicitando sua
 retirada, pois existem alguns erros. Mencionou ofício subscrito pelo Sr. Cornélio em resposta as suas indicações e comentou o
 teor do ofício onde consta que “o Município foi recebido em situação caótica” salientando que na administração passada, apesar
 das críticas não faltavam remédios, os veículos estavam em boas condições, estradas e ruas estavam bem cuidadas e este
 senhor já chegou com a atual administração em andamento e que somente conhece Ijaci há poucos meses. Sobre a afirmativa
 que “para colocar a casa em ordem exigirá imensurável trabalho”, o pronunciante disse que por doze mil reais mensais pode-se
 trabalhar de dia, tarde e noite e que em momento algum foi questionada a competência do IBA, mas sim o valor que está sendo
 pago que daria para realizar bastante coisa no Município, o que seria melhor do que contratar uma empresa, ainda mais que nos
 gabinetes de deputados, existe pessoal para auxiliar os prefeitos, enquanto isto é trabalho de lobista, o que não funciona em
 Ijaci. Sobre citação de um trecho bíblico onde diz que “o homem é conhecido pelas suas obras e não pela sua fé” disse que
 realizadas as obras que o Município precisa, aí sim, o Prefeito será conhecido, mas não pela contratação de um instituto por
 doze mil reais por mês. Sobre a frase que “Ijaci esteve desconhecida e emperrada por 15 anos” o Vereador disse que não
 admite que este senhor fizesse tal comentário, pois não se pode desprezar o nome dos ex prefeitos que assumiram a Prefeitura
 com as melhores intenções, dentre estes o seu pai e que este senhor não é digno nem de pisar em nosso Município, foi muito
 infeliz ao escrever desta forma e o Sr. Prefeito está se cercando de pessoas que não tem a mínima identidade com o Município.
 Pediu envio de ofício ao Sr. Prefeito manifestando repúdio quanto a atitude deste servidor, levará pessoalmente sua insatisfação
 ao Prefeito e não admite de forma alguma este tipo de manifestação e se este servidor entrou pela porta da frente, que saia pela
 porta da cozinha. O Vereador José Márcio disse que este Sr. Cornélio não conhece Ijaci e se o Sr. Prefeito não tomar
 providências, irá desagradar muitos cidadãos que votaram nele confiando em seu trabalho e das pessoas boas que ele iria
 colocar na Prefeitura e acredita ainda que o Sr. Prefeito não teve conhecimento do teor deste ofício, pois não admitiria isto e
 espera que Sr. Prefeito venha à Câmara na reunião seguinte para pedir desculpas pela ofensa deste servidor. A Vereadora
 Valéria mencionou seu pedido para instalação de horta comunitária e indicou envio de ofício reiterando pedido sobre a
 concessão de bolsas e vales transportes para alunos para os quais não foram prestadas informações. Quanto à resposta do Sr.
 Cornélio à sua solicitação, disse que nada foi respondido, pois ela perguntou qual a ligação do Sr. Cornélio com a empresa IBA
 e, no entanto ele mencionou nomes de pessoas que não deveriam ter sido mencionados e se contradiz ao dizer numa parte que
 está disposto a vir na Câmara e na outra que está à disposição no telefone que menciona. Disse que está cansada de saber que
 a empresa IBA tem documentos e não acha certo ficar falando de administrações passadas, mesmo porque o Sr. Prefeito nunca
 falou desta maneira dos prefeitos anteriores. Ao se referir ao servidor José Augusto, disse que estava se referindo ao seu marido
 e o Sr. Prefeito deveria ficar sabendo a respeito do ofício deste Secretário que quer desafiar os Vereadores, reafirmando que
 somente gostaria de saber a respeito da ligação do Sr. Cornélio com a empresa, não questionando se mesma é transparente ou
 não e que existem muitos servidores competentes que buscam soluções para o Município. Disse que não queria saber do
 currículo e nem da formação do Sr. Cornélio, pois na Câmara há pessoas graduadas, os Vereadores são autoridades e não
 palhaços. Quanto ao projeto para nomeação dos enfermeiros, disse que houve aumento nos atendimentos e haverá diminuição
 na despesa com folha de pagamento, já que os plantões e horas extras somente serão pagos quanto houver necessidade,
 sendo de fundamental importância a nomeação destes servidores para os trabalhos do pronto atendimento, pedindo apoio dos
 Vereadores neste sentido. O Vereador Cypriano falou sobre o projeto para nomeação dos enfermeiros, afirmando que enquanto
 não se fizer a reforma administrativa não adianta a Câmara votar este projeto. Sobre o projeto para empréstimo, falou que se for
 aprovado, apenas irá gerar dívidas para o Município e assim é contrário a estes projetos. Indicou envio de ofício para que
 comprassem bolas para a quadra poliesportiva, pois existem pessoas reclamando. O Vereador Luiz Rogério disse que ficou
 indignado com a manifestação do servidor Cornélio, citando que as administrações passadas fizeram muitas coisas boas para o
 Município. O Vereador Cypriano disse que os ex-Prefeitos lutaram pela cidade e pelos cidadãos e que não tem nada de mal para
 falar deles e não se pode aceitar uma pessoa de fora vir falar mal destas pessoas. O Vereador Presidente pediu ao Vereador
 Joel, líder do Prefeito que falasse ao Sr. Prefeito para tomar providências quanto ao servidor Cornélio e que se depender de seu
 voto o referido servidor será exonerado, pois ele deve respeito à Câmara. Não havendo mais pronunciamentos, os trabalhos
 foram suspensos por dez minutos. No reinício passou-se para a Segunda Parte com a votação das indicações escritas e verbais
 sendo todas aprovadas pela unanimidade do Plenário. Em seguida o projeto de lei n.º 045 e projeto de resolução n.º 06 foram
 enviados às Comissões Permanentes. O Vereador José Marcelo pediu vistas aos projetos de leis 43 e 44, sendo lhe concedido
 nos termos regimentais. O Vereador Joel solicitou votação em regime de urgência na votação do projeto de lei 22/2009, sendo
 aprovado pela unanimidade do Plenário, tendo o vereador José Marcelo dito que é favor da votação em urgência por causa da
 relevância do projeto e o Vereador Marco Aurélio solicitou informações sobre a composição do Conselho para dirimir dúvidas,



 sendo lhe apresentada. Após fez-se a votação da emenda modificativa proposta pelo Vereador Joel ao projeto de lei nº 22,
 sendo aprovado pela unanimidade do Plenário. Feita a votação o projeto de lei nº 22 que “Dispõe sobre a criação do Conselho
 Municipal de Habitação de Ijaci e dá outras providencias” foi aprovado em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação pela unanimidade do
 Plenário. Após fez-se a votação do projeto de lei n.º 40 que “Dispõe sobre o Arquivo Público Municipal, define as diretrizes da
 política municipal de arquivos públicos e privados de interesse público e social, e cria o Sistema Municipal de Arquivos –
 SISMARQ” sendo aprovado em 3ª discussão e votação por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido o vereador
 José Marcelo. Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final sendo constatada a presença de todos os Vereadores
 que foram convocados para a reunião ordinária do dia 17 de agosto a partir das 19h para deliberação acerca de projetos e
 demais assuntos que adentrarem na pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o
 encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs.
 Vereadores e demais que desejarem.

  

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2009. Aos 17
 (dezessete) dias do mês de agosto de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara, reuniram-se os Srs.
 Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário,
 Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Presentes os servidores da Câmara e vários assistentes. Feita a
 chamada nominal, o Vereador Secretário comunicou a presença de todos e havendo número regimental, sob a proteção de
 Deus foi declarada a abertura dos trabalhos com a leitura da ata da 29ª reunião ordinária que foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. A leitura de correspondências constou de comunicados do FNS e FNDE acerca de recursos liberados para o
 Município; ofício n.º 064 da SEMDEMAT respondendo o ofício n.º 131 desta Casa; ofício n.º 199 do Gabinete respondendo o
 ofício n.º 121 desta Casa; convite para as festividades da Assembléia de Deus Missões. Indicação do Vereador José de Márcio
 solicitando informações da Camargo Correa sobre laudo acerca do impacto das detonações e rachaduras ocorridas em algumas
 casas na Vila Aparecida. Indicações dos Vereadores José Marcio e Francisco: 1 – solicitando, a pedido da Sra. Maria Auxiliadora
 Peniche, maior cuidado na coleta de dejetos do interceptor de esgoto próximo à sua casa na Praça Joaquim Correa Peniche; 2 –
 solicitando providencias quanto ao transbordo da caixa d’água do Bairro Campo Alto; 3 - solicitando informações sobre o
 cumprimento, ou não, das leis municipais 978 e 971 de 2009 que respectivamente dispõem sobre disponibilização de veículos
 durante os horários de aulas e transporte de alunos pelas ruas da cidade e 4 - alertando o Sr. Prefeito quanto ao horário de
 trabalho dos motoristas de ambulância na escala de 24 horas trabalhadas por 48 horas de descanso. Indicação dos Vereadores
 José Márcio e Joel solicitando instalação de portas e vedação de buracos existentes nas paredes do barraco da Sra. Bia na
 Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas. Indicação do Vereador Joel solicitando informações sobre a regulamentação acerca da
 implantação do sistema de relógio de ponto na Prefeitura e alerta quanto às pessoas que trabalham fora do horário de
 expediente normal. Indicações da Vereadora Valéria: 1 - solicitando melhorias no Bairro Campo Alto; 2 - solicitando reparos na
 Rua Elias Antonio e 3 - solicitando colocação de muafa na estrada de acesso ao Sítio Santa Cruz. Em relação aos projetos,
 foram apresentados os projetos de leis n.º 046 que “Altera a lei n.º 758 de 08 de janeiro de 2003, que institui o Plano Diretor de
 Desenvolvimento do Município de Ijaci e dá outras providencias”, n.º 047 que “Autoriza a contratação por prazo determinado e dá
 outra providencias” e n.º 048 que “Dispõe sobre criação, na estrutura administrativa da Prefeitura, de cargos efetivos que
 especifica” e projetos de resoluções n.º 07 que “Aprova, com ressalvas, as contas do Município de Ijaci – exercício de 2003” de
 autoria dos Vereadores membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, acompanhado do parecer acerca
 do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado e n.º 08/2009 que “Concede titulo de cidadania honorária ao Padre
 Marcos Alexandre Pereira” subscrito por todos Vereadores. Foi mencionado o projeto de resolução n.º 06 em pauta para
 discussão e votação. Em seguida o Vereador Presidente mencionou o evento de lazer promovido no domingo anterior que
 agradou a toda população, principalmente as crianças, determinando envio de ofício parabenizando a Camargo Correa e
 empresas e instituições parceiras pela iniciativa do evento. Franqueada a palavra, a Vereadora Valéria cedeu espaço para o
 Servidor Fábio César Mendonça que disse que ninguém estava reclamando da escala de horário dos motoristas das
 ambulâncias, pois do outro modo era mais cansativo e pediu que fosse mantido o este horário, onde se trabalha 24 horas por 48
 horas de descanso, o que propicia mais tempo para lazer. O Vereador Joel se manifestou sobre a implantação do relógio de
 ponto para os Servidores da Prefeitura, citando problemas que este causará para o pagamento de horas extras, pois existem
 servidores que ultrapassam as sessenta horas extras mensais e não têm como receber, sendo que na Prefeitura noventa por
 cento destes cumprem seus horários e por isso é contrário a implantação do sistema, pois será necessário a nomeação de mais
 servidores, o que irá onerar a folha de pagamento que já está alta e parabenizou aos servidores que trabalham com carinho e
 esforço. O Vereador Marco Aurélio indicou envio de ofício assinado pelos Vereadores ao Ministro das Telecomunicações, Hélio
 Costa, solicitando liberação da concessão da rádio comunitária para a Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra e
 pedindo a criação de um posto de atendimento dos correios no Bairro da Serra, dizendo que o Ministro estará em Lavras em
 setembro e pediu que no ofício se fizesse convite para que o mesmo visite Ijaci; indicou envio de ofício parabenizando a
 Camargo Correa pela construção da brinquedoteca no Município e pela realização do evento no domingo anterior, citando que
 quando estava na Prefeitura se reuniu com a gerência da referida empresa, onde foi falado dos recursos destinados a obras
 sociais indicadas pela população e na época os convidou para participar mais das ações do Município. O Vereador José Márcio
 disse que enviou manifestação ao Sr. Prefeito sobre o servidor Cornélio que desacatou toda população através dos Vereadores
 e nada foi feito em relação ao referido servidor. Disse que acompanhou o Sr. Prefeito durante a campanha onde foi falada uma
 coisa e agora está fazendo outra e por isso está indignado com a manifestação absurda do Sr. Cornélio sobre o Município e o
 mínimo que poderia ser feito era o Prefeito vir na Câmara para pedir desculpas à população, afirmando que foi questionado



 sobre a atitude deste servidor. Sobre o pedido para reforma do barraco da Sra. Bia, disse que lhe foi prometido desde o início do
 ano e até agora não foi atendida sendo que já foram atendidos pedidos de várias pessoas que não precisavam e espera que isto
 seja resolvido num prazo menor que 15 dias. Mencionou pedidos para providências no transbordo da caixa d’água do Bairro
 Campo Alto que sta danificando o asfalto da Avenida Luiz Gonzaga e reiterou pedido de informações sobre a implementação da
 lei municipal que obriga a permanência de um veículo nas dependências das escolas municipais, bem como a lei municipal que
 trata do transporte de alunos no horário das aulas de educação física até a Praça de Esportes, alertando para o risco de
 acidentes desta locomoção a pé. Sobre seu pedido a respeito da carga horária dos motoristas de ambulância, disse que
 ninguém consegue trabalhar 24 horas ininterruptas, pois tem experiência própria quando trabalhou neste setor durante seis anos
 e o serviço não era fácil e assim está preocupado com a integridade física dos motoristas e usuários. Quanto ao relógio de
 ponto, disse que foi um pedido seu, mas somente funcionará se tiver ordem na casa e seria preciso que cada repartição tivesse
 o seu relógio. Relatou que disse ao Procurador Geral do Município que seria preciso adequar e fazer cumprir a legislação
 existente para que o Município pudesse se desenvolver e tomar rumo de cidade grande, tendo este e a Dra. Renata dito que isto
 seria demorado, sendo que o Vereador disse que se conscientizar a população para começar esta implantação em 2011, já
 estaria muito bom, mas é preciso fazer alguma coisa, senão nada vai mudar, citando abusos na utilização dos veículos não só
 nesta Administração, mas também nas anteriores e problemas com a infra-estrutura da cidade e no que depender dele, nestes
 quatro anos trabalhará em prol do Município e quer fazer a diferença. O Vereador Francisco indicou envio de ofício a Secretária
 de Educação solicitando maior cuidado no transporte da merenda escolar para a escola da Serra, pois está sendo feito no
 assoalho da condução que transporta alunos, o que pode ocasionar doenças e sugeriu que a empresa que fornece os
 mantimentos também fizesse a entrega direta na referida escola. Indicou, a pedido da Sra. Sueli, alteração no quebra mola
 existente próximo ao restaurante Cabral, para que ao invés de depressão, seja alteado, havendo aparte do Vereador José
 Márcio dando conta que, segundo a moradora, já aconteceram acidentes no local e sempre alegam que a depressão é para o
 escoamento da água pluvial proveniente da Rua Jose Marçal, mas com a atual arrecadação, se quisessem, já teriam arrumado
 aquela avenida e que este pedido também foi feito pela Vereadora Valéria. Retornando, o pronunciante se manifestou contrário à
 contratação temporária dos pedreiros, dizendo que é a favor de nomear pela ordem do concurso. O Vereador José Marcelo
 disse que pelo seu pronunciamento na ultima reunião, tem noticias que existem servidores sofrendo pressão e por isso indicou
 envio de ofício ao Sr. Prefeito pedindo que seja feita uma reunião com todos os servidores da Prefeitura e que os ocupantes dos
 cargos comissionados respeitem os servidores efetivos, pois se voltar a ocorrer casos como os que chegaram ao seu
 conhecimento, a Prefeitura será processada como já aconteceu antes. Fez menção às palavras do Senador Paulo Paim, onde
 afirma que num país democrático, a função do povo é cobrar, tendo o Vereador dito que a Administração e os Vereadores
 precisam trabalhar sob pressão e quando ele cobra, alguns ficam de cara feia, mas ele não tem medo disto. Fez um alerta ao Sr.
 Prefeito, pois chegou ao seu conhecimento que nas obras do PSF e da Escola do Campo do Milionários alguns materiais foram
 desviados para doação e assim, estes devem ser restituídos, pois são verbas da saúde e educação, citando outro fato
 acontecido com o material para realizar a obra de decantação do esgoto da Serra que foi levado para a casa de um servidor da
 Prefeitura e devido a denúncia de outro servidor, tal material foi novamente recolhido, demonstrando desmando do Prefeito que
 por estes fatos pode se complicar, havendo aparte da Vereadora Valéria que disse que as denúncias do Vereador José Marcelo
 são graves, já que tais obras são provenientes de recursos dos Governos Federal e do Estado e são fiscalizadas. Retornando, o
 pronunciante disse que são três projetos que serão implantados pelo Instituto Camargo Correa, no valor de R$350.000,00
 investidos no Município, contando com a ajuda de voluntários, dos quais ele faz parte e que o prazo de implantação será até o
 final deste ano trazendo grande benefício às crianças de 0 a 6 anos. Quanto à concessão da rádio comunitária da Associação da
 Pedra Negra, disse a Dona Assueli enviou os documentos, mas devido a problemas no Senado Federal, haverá um atraso nesta
 concessão, mas com o envio desse ofício ao Ministro, esta pode ser agilizada. Sobre o horário de trabalho dos motoristas das
 ambulâncias, disse que acredita não haver amparo legal para trabalhar vinte e quatro horas de maneira direta, mas havendo
 consenso, deve procurar o Sindicato para buscar acordo e amparo legal neste sentido. Indicou envio de ofício para o Prefeito
 solicitando agilizar a operação tapa buracos, pois as ruas estão destruídas. O Vereador José Márcio disse que no caso dos
 motoristas das ambulâncias, está alertando o Prefeito e se for necessário, que a Secretária de Saúde e o Prefeito coloquem
 mais motoristas. O Vereador José Marcelo disse que é louvável a preocupação do Vereador José Márcio, pois caso aconteça
 algum acidente, já estão alertados e se deve haver consenso para ninguém ficar prejudicado. A Vereadora Valéria disse que
 entende a preocupação quanto ao horário de trabalho dos motoristas de ambulância, mas que houve um consenso entre a
 Secretária de Saúde e o Chefe de Transporte sobre esta escala, pois existem outros dois veículos auxiliando e o atendimento
 médico 24 horas diminuiu o trabalho da ambulância à noite, pois muitos casos são resolvidos aqui no Posto de Saúde, ficando
 somente as urgências para a cidade de Lavras. O Vereador José Márcio perguntou a Vereadora sobre quem era o responsável,
 sendo respondido que eles devem ter algum documento a este respeito e que a Secretária de Saúde é a responsável por todos
 os atos da área de saúde. Prosseguindo, a pronunciante requisitou cópia do termo de encerramento contratual da Prefeitura com
 a empresa IBA e indicou envio de ofício questionando por que todos os pedidos feitos são justificados pelo Procurador Geral
 como sendo barrados pela Secretaria de Finanças que alega não ter recursos, como no caso do auxílio aos estudantes e todos
 os demais pedidos que ela faz, salientando que quem está sendo prejudicado é o povo. O Vereador Joel disse que já está sendo
 realizada licitação para compra de duzentas toneladas de asfalto para a operação tapa buracos e quanto às doações para
 estudantes, disse que esta despesa não se encaixa na manutenção do ensino e estas ajudas deveriam ser feitas fora da
 Secretaria de Educação, ao que a Vereadora questionou sobre as bolsas que estão sendo pagas, sendo respondido que
 provavelmente são recursos da Secretaria de Administração e quanto a escala de trabalho dos motoristas das ambulâncias,
 disse que o horário adotado dá mais condições de descanso aos motoristas e casos de acidentes não dá para prever e no seu
 modo de ver é um bom horário. Diante da informação do Vereador Joel, o Vereador José Marcelo disse que poderia cancelar
 sua indicação acerca da operação tapa buracos. O Vereador Marco Aurélio indicou envio de ofício a Procuradoria Geral da
 Prefeitura solicitando o amparo jurídico desta escala de horários. O Vereador Luiz Rogério indicou envio de ofício parabenizando
 a Camargo Correa pelo evento do domingo anterior; a pedido dos moradores do Bairro Campo Alto, solicitou envio de ofício ao



 Secretário de Obras dizendo que o caminhão de lixo não está passando no local e quanto à escala dos motoristas das
 ambulâncias, disse que ambas as partes devem ser olhada e a decisão cabe a Secretária de Saúde e ao Chefe de Transporte.
 O Vereador Cypriano agradeceu o convite feito pelo Pastor Emerson da Igreja Assembléia de Deus, parabenizou a Camargo
 Correa pelo evento realizado no domingo anterior, indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito solicitando providências quanto à caixa
 d’água do Bairro Campo Alto, disse que foi procurado por um morador do Bairro Ipiranga que reclamou da distribuição de água
 no local, pois tem lugar que a água não cai direito e indicou envio de ofício solicitando providências neste sentido, pediu conserto
 das ruas, pois alguns motoristas fazem manobras perigosas para evitar os buracos e ainda que as mesmas sejam aguadas por
 causa da poeira. Quanto ao horário dos motoristas das ambulâncias, disse que é preciso ser legalizado pelo Prefeito e reiterou
 pedido para providencias na concessão de passe livre aos idosos do Município na linha de ônibus da empresa São Cristóvão,
 pois em várias cidades os idosos não pagam passagem. O Vereador José Márcio indicou envio de ofício solicitando envio, no
 mais breve espaço de tempo possível, de um documento assinado pelo Prefeito, Secretária de Saúde e Chefe de Transporte
 concordando com esta escala de trabalho dos motoristas de ambulância e informações se a legislação ampara tal decisão, pois
 se os motoristas não se preocupam consigo e com os usuários, ele se preocupa e que isto não é coisa particular, é serviço
 público. Não havendo mais pronunciamentos, os trabalhos foram suspensos por cinco minutos. No reinício a Vereador Valéria
 indicou envio de ofício solicitando a designação de mais um motorista para trabalhar nas ambulâncias tendo em vista os
 questionamentos levantados. Passando-se para a Segunda Parte, foram votadas as indicações escritas e verbais sendo todas
 aprovadas pela unanimidade do Plenário. Os projetos de leis 046, 047 e 048 e projetos de resoluções 07 e 08 foram enviados às
 Comissões Permanentes. Após fez-se a votação do projeto de resolução nº 06 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” sendo aprovado em discussão e votação única, conforme parágrafo único do art. 137 do Regimento Interno.
 Passando-se para a Terceira Parte, fez-se a chamada final sendo constatada a presença de todos os Vereadores que foram
 convocados para a reunião ordinária do dia 24 de agosto a partir das 19h para deliberação acerca de projetos e demais assuntos
 que adentrarem na pauta. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos
 trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que
 desejarem.

  

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara realizou-se a
 31ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor
 da Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário, Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, José
 Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri
 Ribeiro. A leitura da ata da 30ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Vereadores. Correspondências lidas:
 Comunicados do FNS e FNDE acerca de recursos liberados para Município; ofício Gabinete n.º 202 enviando processos
 licitatórios cancelados em atenção ao ofício nº 127 desta Casa e outro com a mesma numeração contendo manifestação do Sr.
 Prefeito acerca do Secretário de Planejamento e Gestão, Cornélio de Souza Cruz; ofício Departamento Contabilidade Gestão nº
 12 encaminhando balancete de receita e despesa da Prefeitura referente ao mês de julho; convite da APAE para eventos da
 Semana Nacional do Excepcional; expediente do Consórcio AHE Funil em resposta ao ofício nº 128 desta Casa; carta de
 intenções da empresa Intervias para instalação de empreendimento no Município. Indicações dos Vereadores José Márcio e
 Francisco: 1 - solicitando que a Secretaria Municipal de Educação promova a conscientização dos alunos para maior atenção
 durante o embarque e desembarque dos veículos; 2 - solicitando maior suporte para os trabalhos do fiscal de obras do
 Município; 3 - solicitando que os veículos que transportam pacientes fiquem a disposição dos mesmos, relatando fato ocorrido; 4
 - solicitando um pedreiro para reparos no telhado da residência da Sra. Maria Olímpia e Requerimento requisitando relação dos
 servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação e a forma de provimento destes. Indicação dos Vereadores José
 Márcio, Francisco e Joel solicitando que seja mantido um servidor no pátio dos veículos no horário de 17h às 18h visando evitar
 possíveis furtos, vez que neste período o mesmo permanece aberto e sem vigilância. Indicação da Vereadora Valéria
 solicitando, a pedido da Sra. Aparecida de Fátima Batista, conserto de encanamento de água e esgotos em sua casa.
 Requerimento do Vereador Joel para nomeação de uma Comissão Especial para verificar as condições em que será construída
 uma avenida em duas pistas e constantes do projeto de loteamento Portal do Lago. Relatório do Vereador Jose Marcelo
 apontando irregularidades no processo licitatório da Prefeitura nº 021, Carta Convite nº 003 para contratação de empresa para
 retífica de motores, solicitando que a presidência da Câmara tomasse as medidas julgadas cabíveis para melhor apuração dos
 fatos e identificação dos responsáveis. Relatório da Comissão Especial nomeada pela Portaria nº 09/2009 concluindo que não
 sendo possível apurar o real responsável pelos danos causados aos cofres públicos, que de maneira cristalina restaram
 comprovados, recaí ao Chefe do Executivo como ordenador de despesas, a responsabilidade pela reparação do dano causado,
 não obstante a participação efetiva da empresa Marco Paulo Gama de Andrade Júnior e a Dra. Silvania Aparecida Diniz,
 Procuradora Geral do Município à época e considerando a instalação do Inquérito Policial para investigação dos mesmos fatos,
 decidiram submeter o relatório à Presidência da Casa, a qual caberá tomar as providencias julgadas cabíveis. Projetos de leis nº
 043 e 044: Pareceres do Vereador José Marcelo depois de vistas concedidas, manifestando-se contrário aos mesmos. Projetos
 de leis 046, 047 e 048 em pauta para deliberação do Plenário. Projetos de resoluções 07 e 08 em pauta para deliberação do
 Plenário. Pronunciamento de visitante: O Vereador Joel fez a apresentação do Sr. Wladimir Batista da Silveira, Gerente geral da
 Intervias e falou sobre a intenção da empresa em instalar filial no Município, o que gerará impostos e empregos. O Sr. Wladimir,
 confirmou o interesse da empresa em instalar uma filial no Município, solicitando para tal a cessão de terreno, destacando a
 importância da localização geográfica de Ijaci, bem como os ramos de atividade da Intervias e parceria com a Camargo Corrêa
 para a qual presta serviços, o que trará benefícios tanto para a empresa e para o Município e assim contava com o apoio dos



 Vereadores. Sobre a metragem do terreno necessário, questionado pelo Vereador Marco Aurélio, disse que a previsão era de
 5.000 m² para todo o empreendimento. Sobre a necessidade do terreno ser próximo a Camargo Correa, disse que seria ideal, já
 que estaria perto do cliente e evitaria o tráfego de caminhões pesados na cidade. Em relação à quantidade de emprego a serem
 gerados, disse que de início seriam aproximadamente trinta funcionários e quanto ao inicio das obras, disse que após a cessão
 do terreno espera se iniciem imediatamente. Sobre a possibilidade de emplacar os caminhões no Município, disse que não vê
 nenhum problema, pois a empresa possui veículos emplacados em algumas filiais. Em relação à licença ambiental mencionada
 pelo Vereador José Marcio que deverá ser liberada antes da aprovação da concessão do terreno como meio de evitar o fato
 ocorrido com a empresa Pedra Van, o visitante disse que o seguimento da empresa não é grande agressor do meio ambiente,
 possuem um funcionário especializado nesta área e irá procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para adequar às
 normas vigentes, mesmo porque alguns segmentos do grupo têm licença da Feam para exercer suas atividades. No tocante à
 preferência para a mão de obra do Município, disse que será dada preferência para toda mão de obra do Município que atender
 à necessidade da empresa. O Vereador Jose Marcelo solicitou que a empresa informe à Câmara e a Prefeitura sobre o tipo de
 mão de obra que será necessário para que os cidadãos possam fazer a especialização necessária, sendo respondido pelo
 visitante que estará olhando com o setor de RH da empresa para encaminhar ao Município qual será a mão de obra necessária
 para este empreendimento. Sem outros questionamentos, o Sr. Presidente agradeceu a presença do Sr. Wladimir e disse que a
 partir da reunião seguinte, os Vereadores deverão fazer o uso da palavra na Tribuna da Câmara. Pronunciamentos: O Vereador
 Joel disse que seu objetivo é procurar empreendimentos para o Município a fim de beneficiar a população, citando a área de
 terreno destinado a implantação de empresas que sejam parceiras de Ijaci na oferta de empregos, pois aqui existem pessoas
 capacitadas em vários setores, pedindo apoio dos demais Vereadores para aprovação da instalação desta empresa. O Vereador
 José Marcelo mencionou fatos que vêm acontecendo com intenção de atacá-lo, mas ele não tem medo de ameaças. Comentou
 que o Sr. Cornélio desacatou um servidor por causa de um gasto de seiscentos reais com telefone, mas no balancete do mês de
 julho consta pagamento ao IBA no valor doze mil reais, além de três mil reais para viagem. Sobre fato ocorrido antes da reunião;
 quando algumas mães reclamaram do corte na doação de leite pela Assistência Social e segundo informação de uma mãe, o Sr.
 Prefeito disse que foram os Vereadores que cortaram; afirmou que isto não é verdade, pois o que a Câmara faz é ajudar as
 pessoas e não iria cortar benefícios, principalmente de crianças. Mencionou pagamento constante no balancete do mês de julho,
 num valor aproximado de quinze mil reais a uma fundação do Rio de Janeiro que busca restituição junto ao INSS de valores
 pagos indevidamente em relação aos agentes políticos, comentando que a Prefeitura tem assessoria jurídica para realizar este
 serviço e o valor pago dava para comprar muito leite. Agradeceu ao servidores da Câmara e Vereadores componentes da
 comissão especial, pela ajuda na elaboração do final do relatório sobre o carnaval e cabe à presidência tomar as atitudes
 cabíveis. Sobre o relatório, que fez a partir de denuncias acerca do conserto dos motores, disse que ficou provada a montagem
 do processo licitatório, ficando a cargo da presidência tomar as medidas que achar necessárias. Mencionou cópias dos
 processos licitatórios cancelados, destacando processo para compra de dez computadores onde aparentemente houve
 superfaturamento, mas em conversa com o Sr. Prefeito, a compra foi cancelada a tempo e espera não encontrar mais gastos
 absurdos e sem critérios, e ainda em relação à restituição do INSS, onde consta Vereadores, no seu caso não quer esta
 restituição, pois a contribuição contará para sua aposentadoria e não quer que seu nome seja usado para isto. Quanto ao pedido
 do Vereador Joel para investigar a construção da pista dupla no Bairro Ipiranga, se dispôs a participar da Comissão Especial. O
 Vereador Marco Aurélio indicou envio de ofício reiterando pedido para solução do problema do transporte escolar das crianças
 que moram após a ponte do Rio Capivari, relatando que eles têm que se levantar muito cedo e caminhar até a ponte sujando-se
 na poeira e enfrentando frio, sendo que a estrada já foi arrumada e em conversa com o Promotor, este lhe disse que não há
 problemas em atravessar outros municípios, citando que o Dr. Aécio quer instaurar processo neste sentido e desta forma poderia
 haver um entendimento para resolver a questão. Solicitou agendamento de reunião com o Consórcio Funil, pois os moradores
 do Bairro Pedra Negra estão enfrentando problemas com as águas pluviais, indicando ainda envio de ofício ao Secretário de
 Desenvolvimento Urbano neste sentido. Quanto ao horário dos motoristas de ambulância, disse que segundo pôde apurar, a
 jornada aceita por acordos coletivos é de no máximo doze horas e pediu que eles revissem o acordo para evitar problemas.
 Sobre o corte na doação do leite para as crianças, disse que nunca viu nenhum vereador trabalhar contra o povo e pediu que
 fosse enviado a esta Casa relação de todas as famílias beneficiadas com esta doação, os critérios para doação, quantas e quais
 as famílias foram cortadas e quais os critérios deste corte, bem como onde está escrito que foi esta Casa que realizou tal corte.
 Quanto a instalação da empresa, disse que todas as empresas são bem vindas, mas a população está cansada de promessas e
 se for para gerar empregos e impostos, os vereadores apoiarão. O Vereador José Márcio: Indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito
 solicitando o conserto do ônibus Mercedes Bens, cujos limpadores de pára brisa não estão funcionando e falta um vidro numa
 das janelas, sendo que o Chefe de Transporte já fez o pedido na Prefeitura não foi atendido, pedindo ainda o apoio do
 Presidente e Vice-Presidente para este pedido, pois tal ônibus atende o Bairro da Serra. A pedido dos moradores do Bairro
 Pedra Negra, pediu que se fizesse a manutenção do sinal de televisão, pois o mesmo não está bom. Mencionou a indicação a
 respeito do veículo que levou pacientes em Varginha, deixando-os na espera até fazer a manutenção do carro. Em resposta ao
 Vereador José Marcelo, disse que o carro referido é do Gabinete, tendo o Vereador José Marcelo questionado o fato da
 manutenção não ser feita em Lavras, pois tem informações que em Varginha existe um cartel para lesar as Prefeituras e alguém
 pode estar tirando proveito nisto. O pronunciante disse que o Prefeito está administrando o Município como se fosse coisa
 particular, mas na verdade é coisa pública e tem que ter responsabilidade e planejamento e espera que o relatório sobre o
 carnaval seja encaminhado à Promotoria. Mencionou indicação sobre a fiscalização por parte da Prefeitura, citando caso de obra
 irregular que levou ao conhecimento do Departamento de Obras e nada foi feito, afirmando que é preciso fazer valer as leis
 municipais. Sobre o corte na distribuição de leite, disse que uma das mães esteve com o Prefeito e este disse que a Câmara era
 a responsável, tendo o Vereador dito que se o Prefeito não tem condições de administrar, que entregue o cargo e pediu envio de
 ofício perguntando ao Prefeito onde está escrito que a Câmara cortou este beneficio, pois o que deveria ser cortado são os
 cargos excessivos na Assistência Social. Mencionou pedido para conserto do telhado da residência da Sra. Maria Olímpia,
 dizendo que na maioria das vezes ajudam quem não precisa. Quanto ao horário dos motoristas de ambulância, disse que não



 houve manifestação do Prefeito e se houver algum acidente, a responsabilidade será do Executivo. Sobre o projeto da empresa
 Intervias, reafirmou que o projeto deve ser analisado com cuidado para evitar problemas. O Vereador Joel disse que a
 manutenção dos veículos é feita em Varginha e Belo Horizonte devido ao processo licitatório, cujas empresas vencedoras são
 destas cidades e que a maioria das empresas de Lavras não têm documentação necessária para participar de licitação. O
 Vereador José Marcelo disse que no mandato passado as empresas destas cidades geraram problemas e espera que não
 apareçam notas com valores superfaturados e que isto é somente um alerta. A Vereadora Valéria disse que não recebeu
 nenhuma resposta da Prefeitura sobre a designação de mais um motorista para a saúde e segundo informações, o Vereador
 Joel será designado para aquele setor. Mencionou o relatório final da Comissão Especial e agradeceu pela ajuda na elaboração
 do mesmo. Quanto à doação de leite, mencionou a lei nº 966/2009 que prevê doação de vários itens a pessoas
 comprovadamente carentes e que somente procura a assistência social quem realmente precisa. Sobre o servidor Cornélio,
 disse que toda semana tem uma polêmica envolvendo este servidor que nem é da cidade, citando que o Prefeito disse repugnar
 a atitude do servidor, porém não tomou nenhuma providência, não informando qual o vínculo deste servidor com a empresa IBA.
 Reiterou pedido de informações sobre os integrantes da Comissão de Licitação que até agora não foi respondido. Quanto a
 instalação da empresa do grupo da Sidersa, disse estar de pleno acordo com a manifestação dos Vereadores e pediu melhor
 divulgação quanto aos funcionários que serão necessários para a empresa, pedindo que primeiro deveriam informar a Câmara
 que levará ao conhecimento da população. Indicou envio de ofício solicitando informações sobre como está o andamento da
 construção das casas populares, bem como esclarecimentos sobre o funcionamento dos Telecentros. O Vereador Francisco
 reforçou palavras do Vereador José Márcio, pedindo informações sobre o motivo de não terem demitido o Servidor Cornélio.
 Disse que naquele dia havia chegado um caminhão cheio de cestas básicas para a Assistência Social vindos da Rodolatina e irá
 fiscalizar a doação destas. Indicou ofício solicitando conserto do mata burro na estrada do Tanque entre as propriedades dos
 Srs. Lili e José Pereira, pois no local passa veículos escolares. O Vereador Luiz Rogério parabenizou os trabalhos da Comissão
 Especial que levantou dados em rdlação ao carnaval. Pediu votação em regime de urgência no projeto de lei n.º 046. A respeito
 dos alunos residentes próximos a ponte do Capivari, indicou envio de ofício para que fosse informando se iriam ou não fazer o
 transporte, dizendo que em caso contrário, encaminhará denuncia do fato ao Promotor porque não pode deixar as crianças
 nesta situação. Sobre a doação do leite, disse ser um absurdo e acredita que tal problema se deve ao excesso de servidores na
 Secretaria de Desenvolvimento Social e quando a Prefeitura não tiver os recursos, é melhor assumir a responsabilidade, pois a
 Câmara não está aqui para ser válvula de escape. A respeito do sinal de televisão, indicou envio de ofício solicitando melhorias,
 já que muitas pessoas não possuem antena parabólica. O Vereador Cypriano indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito solicitando
 mais atenção aos moradores da Rua José Marçal, pois tal rua tem muitos buracos e possas d’água. Destacou dificuldade dos
 moradores da comunidade do Capivari quanto ao transporte dos alunos, afirmando que o Prefeito de Itumirim fará a manutenção
 da estrada e citou que os carros escolares vão aos Municípios de Bom Sucesso e Nepomuceno e assim também podem entrar
 no Município de Itumirim. Reiterou pedido acerca dos passes livres aos idosos pela empresa São Cristóvão, já que até agora
 este benefício não foi implantado. Comentou que esteve junto ao Secretário no Bairro da Serra que disse ser mixaria o valor de
 aproximadamente setenta mil reais para cobertura da quadra da Serra e reforçou a posição dos Vereadores em relação ao corte
 na doação de leite, vez que para as crianças, a Câmara jamais negaria tal benefício. O Vereador José Márcio indicou envio de
 ofício convocando a Secretária de Educação para comparecer na reunião seguinte da Câmara para resolver definitivamente o
 problema do transporte dos alunos da comunidade do Capivari. Referindo-se a palavra do Vereador Cypriano, o Sr. Presidente
 disse que o Secretário citado se trata de Rômulo Viegas que é do Estado e em visita ao Município na sexta feira anterior,
 manifestou interesse em liberar recursos para o Município e para a APAE. Mencionou torneio de futebol realizado no domingo
 anterior no Bairro Ipiranga e manifestou agradecimentos pelo apoio recebido, elencando o Vereador Joel, o Prefeito Dr. José
 Maria, Os Srs. Sebastião Leonardo Mesquita e Rondinelli Vitor dos Reis Mesquita e a empresa Cherem. Em relação à sugestão
 do Vereador Joel para estender sua linha de ônibus e pegar as crianças da comunidade do Capivari, o Vereador Jose Marcio
 disse que não sabia se o mesmo estava brincando, mas ele não podia fazer isto sem ordem do Prefeito e da Secretária de
 Educação. Incontinenti, passou-se para a Segunda Parte com a Deliberação das proposições: Os requerimentos, indicações
 escritas e pedidos verbais foram aprovados pela unanimidade do Plenário. Para compor a Comissão Especial foram nomeados
 os Vereadores Joel, Jose Marcelo e Valéria. O Vereador Jose Márcio pediu vistas nos projetos de leis nº 043, 044 e 047. O
 pedido de votação em regime de urgência do projeto de lei nº 046 feito pelo Vereador Luiz Rogério foi aprovado pela
 unanimidade do Plenário. Votação do projeto de lei nº 046 que “Altera a lei n.º 758 de 08 de janeiro de 2003, que Institui o Plano
 Diretor de Desenvolvimento do Município de Ijaci, e dá outras providências” - Aprovado em 1a, 2a e 3a discussão e votação pela
 unanimidade do Plenário. Votação do projeto de resolução nº 07 que “Aprova, com ressalvas, as contas do Município de Ijaci –
 exercício de 2003” - Aprovado pela unanimidade do Plenário em discussão e votação única conforme artigo 137, parágrafo único
 do Regimento Interno tornando-se a Resolução nº 496. Projeto de resolução n.º 08/09 – Nomeada Comissão Especial composta
 pelos Vereadores Cypriano, Luiz Rogério e Francisco para emitir parecer. A Terceira Parte constou de chamada final, sendo
 constatada a presença de todos e convocação para a reunião ordinária seguinte no dia 31 de agosto às 19 horas. Nada mais a
 tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a
 presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara realizou-se a 32ª
 reunião ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor da
 Silva –Vice-Presidente, Cypriano Antonio Caetano - Secretário, Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, José Marcelo
 de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A
 leitura da ata da 31ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Vereadores, tendo o Vereador Marco Aurélio feito



 considerações a respeito do conserto de motores onde seu nome foi citado, afirmando que não autorizou a realização dos
 serviços, mas fez um telefonema solicitando orçamento e se a retífica procedeu o conserto, o problema não é dele, salientando
 que não conhece ninguém desta oficina, a Retífica Formiguense e que o problema foi resolvido, afirmando ainda que os motores
 já estavam na retífica desde o início do ano. Correspondências lidas: ofício n.º 045 da Secretaria Municipal de Educação em
 resposta ao ofício nº 151 desta Casa; ofício n.º 2026 da Procuradoria de Justiça de Minas Gerais requisitando informações
 acerca das contratações de Arena 1 e Capivari promoções Artísticas pelo Município e ofício nº 115 subscrito pelo Juiz de Direito,
 Dr. Elias Charbil informando promoção para comarca de Contagem. Indicações dos Vereadores José Márcio e Francisco: 1 –
 solicitando informações sobre a responsabilidade pela manutenção dos poços de visita do esgoto do Bairro da Serra; 2 –
 solicitando reparos nos meios-fios do Bairro da Serra; 3 – solicitando providencias quanto a vazão da rede de esgoto da Rua
 Joana do Álvaro no Bairro da Serra; 4 – solicitando compra de 02 caminhões para manutenção das estradas vicinais e 5 –
 solicitando fornecimento de crachás aos agentes epidemiológicos. Requerimentos e indicações do Vereador José Marcelo: 1 –
 requisitando copia do processo licitatório que precedeu a contratação da empresa IBA; 2 – requisitando informações e
 documentos acerca das despesas com a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Estado do Rio de janeiro e 3 -
 solicitando reparos na iluminação da Praça São José no Bairro Pedra Negra bem como instalação de redutores de velocidade
 neste bairro. Apresentação de Projetos de leis: nº 049 que “Altera o art. 3º da Lei 965 de 27 de maio de 2009 e dá outras
 providências”, nº 050 que “Autoriza assinatura de convênio com a Associação dos Moradores do Bairro Nova Pedra Negra, para
 concessão de auxílio visando a implantação de uma rádio comunitária” e 051 que “Autoriza concessão de direito real de uso de
 bem imóvel e dá outras providências”. Apresentação de Projeto de Resolução: nº 09 que “Mantém parecer prévio do Tribunal de
 Contas do Estado de Minas Gerais acerca da prestação de contas do Município de Ijaci, exercício de 2001” acompanhado do
 parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projetos para deliberação do Plenário: Projeto de lei nº 48
 e projeto de resolução nº 08. Pronunciamento de visitante: Sr. Tarcísio Pereira Alvarenga que em relação ao projeto de lei nº 50,
 citou a luta da Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra para conseguir a implantação da rádio comunitária no
 Município e mencionou encaminhamento do pedido para outorga da rádio ao Congresso Nacional, relatando a atual situação da
 implantação da rádio e de sua importância para o Município que não conta com meios de comunicação. Dirigindo-se ao
 Vereador Joel, disse que a rádio não tem fins eleitorais e políticos, citando entrevistas promovidas com os candidatos a prefeito
 nas eleições municipais de 2008, quando foi aberto espaço para todos e somente um não pode participar. Ressaltou o trabalho
 da Sra. Assueli que é feito com seriedade seja no campo social, religioso, ou à frente a Associação e acredita ser justo este
 repasse para o funcionamento da rádio, pedindo apoio da Câmara para aprovação do referido Projeto, cujo recurso já foi previsto
 na Lei Orçamentária deste ano. O Vereador Joel disse que sua emenda ao projeto de lei nº 50 não tinha objetivo de atrasar a
 votação, pois o regimento veda votação em regime de urgência em projeto para concessão de subvenção e sua função como
 Vereador é questionar procedimentos, o que não quer dizer que ele seja contra a instalação da rádio, citando a seriedade das
 pessoas que estão à frente da Associação. o Vereador José Márcio apóia a implantação da rádio, citando que este projeto já
 deveria estar funcionando há muito tempo na cidade como meio de divulgação e se o dinheiro que se gasta em festas fosse
 investido nestes projetos, o Município estaria muito melhor. O Sr. Presidente agradeceu a presença do Sr. Tarcísio.
 Pronunciamentos: O Vereador Joel reafirmou que sua emenda ao projeto referente à rádio comunitária visa buscar o melhor
 para o Município e tem certeza que o projeto será aprovado, pois a rádio será de grande utilidade pública como meio de
 informação aos ijacienses e conhece a responsabilidade do Sr.Tarcísio e da Dona Assueli. Mencionou início das obras de
 asfaltamento na via que liga o Bairro da Serra ao Condomínio Ilha Brasil previsto para aquela semana e que já estava autorizada
 a operação tapa buracos nas ruas da cidade. Sobre o intercâmbio entre o Bairro Pedra Negra e os outros bairros, disse que é
 preciso que todos os bairros se unam para ajudar o crescimento da cidade. Sobre o projeto de lei nº 51, disse que entrou em
 contato com o responsável pela empresa Intervias, tendo este lhe informado que imediatamente após a aprovação do projeto de
 lei, irá iniciar a implantação da empresa que gerará trinta empregos. O Vereador Marco Aurélio mencionou ofício da Câmara
 enviado ao Ministro Hélio Costa para agilizar a liberação da rádio comunitária para o Município. Comentou situação da
 distribuição de água na cidade que inclusive está travando o desenvolvimento no tocante à instalação de novos loteamentos é
 preciso buscar solução neste sentido. Reiterou pedido sobre a iluminação pública da cidade, requisitando informações se a
 Prefeitura já tomou alguma providência para a troca de lâmpadas. Sobre o projeto para concessão de terreno à empresa
 Sidersa, disse que é importante, mas acha que o tempo de cento e oitenta dias para inicio das obras é muito grande e poderia
 ser colocado também um dispositivo prevendo a interrupção da concessão para tal empresa, caso a mesma encerre o contrato
 com a Camargo Correa. Sobre o projeto para aumento do repasse do Cislav, disse que é bem viável, pois entende que o
 Município somente tem condições de realizar estes tratamentos através do referido consórcio. Quanto ao asfalto do Bairro da
 Serra, disse que foi levantado fato em que a empresa Niemayer não teria completado os serviços e pediu à Mesa diretora que
 atente para este fato antes que isto traga problemas para a Administração. O Vereador José Márcio disse que a Secretária de
 Educação foi convocada para explicar a situação do transporte dos alunos da comunidade do Capivari e não compareceu, sendo
 que se trata de um assunto urgente e pediu ao Prefeito que nos casos de convocações, venham à Câmara para dar as devidas
 explicações, pois neste caso quem pode tomar as decisões é o Prefeito e o Secretário de Educação, mas parece que eles não
 estão dando importância para os trabalhos da Câmara. Mencionou indicações escritas citando problemas com a ligação da rede
 de esgoto no Bairro da Serra onde os poços de visita não estão no nível correto, as canaletas estão jogando água para dentro
 da rua, afirmando que a Secretaria de Obras deveria fiscalizar mais, pois na Rua Joana do Álvaro a rede de esgoto não foi ligada
 no encanamento de acesso à Ete, sendo que estes problemas vêm se arrastando desde a administração passada e
 providências já deveriam ter sido tomadas tendo em vista que foi uma obra de alto custo. Mencionou pedido para confecção de
 uniformes, crachá e equipamentos necessários aos agentes epidemiológicos, porque às vezes não são reconhecidos pelos
 moradores. A respeito do projeto para aumento do CISLAV, disse que a Secretária de Saúde deveria estar na Câmara para
 explicar e tirar dúvidas dos Vereadores sobre o projeto e disse que o aumento é devido à saída do Município de Bom Sucesso
 da rota deste consórcio. Relatou fato ocorrido em que a Prefeitura deixou um serviço inacabado e no sábado ao retomarem sem
 o acompanhamento por parte do Secretário de Obras, ocorreram problemas entre um servidor da Prefeitura e um cidadão



 envolvendo até a polícia e solicitou envio de expediente à Prefeitura para seja evitado o envolvimento de servidores de outras
 repartições em serviço que não seja dele. Citou relatório da Comissão que investigou gastos com o carnaval que está na
 Câmara para ser enviado ao Ministério Público, afirmando que tem compromisso com a população e nestes quatro anos irá
 trabalhar em prol do Município. O Vereador Francisco disse que fica envergonhado quando é levado a mentir para a população,
 relatando informações que lhe foram apresentadas pelo Sr. Sebastião Leonardo sobre um empresário que iria instalar uma
 fábrica de tintas no Município e até hoje não foi instalada, sendo que de agora em diante só irá falar quando as obras tiverem
 sido iniciadas. Disse que já cansou de pedir instalação de quebra-molas em algumas ruas da cidade, mas diante do acidente
 ocorrido naquele final de semana no Bairro Pedra Negra, reiterou pedido para instalação dos mesmos. O Vereador Cypriano
 mencionou projeto para repasse à rádio comunitária, afirmando que sempre apoiou. Quanto ao projeto para instalação da
 empresa, manifestou seu apoio e se dependesse de sua vontade, pediria regime de urgência, porém o Regimento Interno não
 permite. Mencionou reunião realizada naquela data com o Promotor e em conversa com o Sr. Prefeito, este disse que irá tomar
 providências que foram apontadas pela Promotoria. Indicou envio de ofício à Prefeitura solicitando que antes da operação tapa
 buracos, fosse feita a construção da rede de água pluvial pelo menos na Rua José Luiz da Costa. Sobre os passes de ônibus
 para os idosos, disse que o Prefeito ficou de tomar providência e reiterou que o lembrasse deste pedido, bem como sejam
 instalados os quebra-molas, especialmente no cruzamento das ruas João Correa e José Marçal, além do Bairro Pedra Negra
 onde aconteceu acidente. O Vereador José Marcelo disse ao Vereador Marco Aurélio que ao relatar sobre o conserto dos
 motores, não teve em momento algum objetivo de indicar responsáveis, mas sim prestar esclarecimentos à população. Sobre o
 projeto para concessão de auxilio à rádio comunitária, disse que a pedido da Dona Assueli, conseguiu a doação de dois
 computadores junto a Administração anterior e quanto ao ofício enviado ao Ministro Hélio Costa, disse que não o assinou porque
 soube de comentários dando conta que algumas pessoas estavam se aproveitando da oportunidade e disse que o processo de
 homologação já está no Congresso e acredita que em breve a concessão da rádio estará sendo liberada e assim espera e
 acredita na aprovação deste projeto, pois será um benefício para a comunidade. Mencionou indicação escrita para melhoria na
 iluminação da Praça São José no Bairro Pedra Negra, bem como em alguns postes nas vias do referido bairro. Disse que com o
 inicio da operação tapa buracos, espera que os pedidos de quebra-molas dos Vereadores sejam atendidos, citando acidente no
 Bairro Pedra Negra, reforçando pedido para instalação de quebra mola neste Bairro. Reforçou requisição para envio do processo
 licitatório que precedeu ao contrato com a empresa IBA para esclarecer melhor sobre esta despesa de doze mil reais por mês.
 Sobre o loteamento, citado pelo Vereador Marco Aurélio, disse que o empreendedor encontrará dificuldades na aprovação do
 projeto que tem 340 lotes e irá beneficiar o desenvolvimento do Município, citando que o Prefeito precisa tomar atitudes quanto à
 Secretária de Meio Ambiente. Sobre seus comentários acerca do contrato para recuperação de pagamentos ao INSS, pediu
 desculpas a Administração dizendo que lhe foi esclarecido que se trata de contrato firmado na Administração anterior, porém
 estava requisitando informações sobre o mesmo para ver sua viabilidade, já que se trata de um valor alto. A Vereadora Valéria
 reiterou pedidos para instalação de quebra-molas citando acidentes que ocorreram nas ruas da cidade onde muitos motoristas
 abusam da velocidade. Indicou envio de ofício pedindo que seja cumprida a lei municipal nº 822 de 2005 no tocante ao
 pagamento de plantões às técnicas de enfermagem, pois os médicos e enfermeira padrão recebem e estas não. Quanto ao
 projeto referente à rádio comunitária, disse que é favorável, pois será de grande importância para divulgação de notícias,
 inclusive vagas de emprego para empresas que vierem a se instalar na cidade. Disse que a Sra. Assueli registrou a ata da
 banda de música e pediu que fossem solicitadas informações ao Prefeito sobre quais as providências estão sendo tomadas para
 auxiliar na implantação desta banda. Requisitou esclarecimentos sobre quando será concluída as obras da escola do campo do
 Milionários e quando será implantada a escola modelo para atender alunos de três anos. Quanto aos cargos de operários, disse
 que está havendo contradição no projeto e gostaria que os erros fossem consertados, tendo o Vereador José Marcelo citado
 reunião na Promotoria, onde foi informado que não se pode abrir cargos para o concurso que foi realizado, ao que a Vereadora
 pediu que o Prefeito envie esclarecimento a Câmara sobre este projeto. Requisitou informações sobre a compra de asfalto,
 sugerindo que a Prefeitura faça uma parceria com as empresas que estão construindo e asfaltando as ruas dos loteamentos
 para conseguir preço melhor nesta compra. O Vereador Luiz Rogério manifestou apoio aos projetos que estavam sendo
 apresentados. A respeito da operação tapa buracos, pediu que fossem construídos os quebra-molas pedidos pelos Vereadores.
 Sobre o concurso, disse que está havendo contradições e que acredita que deverão ser chamados os que já prestaram
 concurso. Sobre a autorização para corte de árvores, disse que independente da implantação do loteamento, esta autorização
 deveria ser liberada pela Secretária de Meio Ambiente. O Vereador Joel esclareceu que os Vereadores que têm interesse na
 construção de quebra molas, deveriam procurar o Servidor João Levi para informar o local de construção dos mesmos. Sobre o
 corte de árvores, disse que os empresários devem procurar meios de agilizar a implantação de loteamentos, pois se for
 depender de leis e Secretários, a coisa se estende. Sobre o transporte dos alunos do Capivari, disse que já foi solucionado. O
 Vereador José Marcio disse que não concorda com o Vereador Joel quanto aos Secretários que travam o desenvolvimento do
 Município, sendo triste ver que os mesmos são acobertados pelo Prefeito e que os municípios vizinhos estão progredindo,
 enquanto Ijaci está regredindo. O Vereador Presidente disse que o problema relatado para corte das árvores seria resolvido
 muito mais rápido no IEF. Segunda Parte: O Sr. Presidente submeteu ao Plenário o envio dos autos do processo da Comissão
 Especial nomeada para verificar as despesas que envolveram o carnaval de 2009 à Procuradoria de Justiça, sendo aprovado à
 sua unanimidade. Da mesma forma foi aprovado o envio do relatório encaminhado pelo Vereador José Marcelo sobre as
 despesas envolvendo o conserto de motores dos veículos da municipalidade ao Ministério Público da Comarca de Lavras.
 Deliberação das proposições: Os requerimentos, indicações escritas e pedidos verbais foram aprovados pela unanimidade do
 Plenário. Os Projetos de leis nº 049, 050 e 051 foram encaminhados às Comissões Permanentes. O Projeto de resolução n.º
 08/09 que “Concede Título de Cidadania Honorária ao Padre Marcos Alexandre Pereira” foi aprovado pela unanimidade do
 Plenário em votação única nos termos do parágrafo único do art. 137 do Regimento Interno. O projeto de resolução nº 09 foi
 enviado às Comissões de Legislação e Justiça e de Serviços públicos Municipais e Agropecuária para os respectivos pareceres.
 A Terceira Parte constou de chamada final, sendo constatada a presença de todos e convocação para a reunião ordinária
 seguinte no dia 14 de setembro às 19 horas. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o



 encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs.
 Vereadores e demais que desejarem.

  

Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara realizou-se a
 33ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Lisionel de Souza Tostes – Presidente, Joel Vitor
 da Silva –Vice-Presidente, Francisco Bernardo de Mesquita – 2º Secretário, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio
 Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Ausente o Vereador Cypriano Antonio
 Caetano. A leitura da ata da 32ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Vereadores. Correspondências lidas:
 Comunicados do FNDE e FNS acerca de liberação de recursos para manutenção de programas no Município. Convite do
 TCEMG para posse de novo Conselheiro. Ofício nº 45 da SMEC em agradecimento pela participação de Vereadores na
 solenidade do Dia da Pátria. Ofício nº 066 da SEMDEMAT solicitando indicação de novo membro para compor o CODEMA em
 razão de vacância. Ofícios do Gabinete: nº 212 esclarecendo questão da distribuição de leite à pessoas carentes; nº 214 em
 resposta ao ofício nº 125 desta Câmara; nº 217 encaminhando relação de servidores lotados na Secretaria de Educação; nº 218
 informando regularização do Município junto ao CAGED e SIAF e 216 em resposta ao ofício nº 135 desta Casa. Adendos
 encaminhados: Relação de membros da Comissão de Licitação, cópia de precatório da empresa Consita, cópia de contrato e
 aditivos celebrados com a empresa Cherem, Cópia de prestações de contas da APAE nos meses de janeiro a junho de 2009,
 informações quanto à detetização do cemitério, cópia de Boletim de ocorrência da Policia de Meio Ambiente em desfavor da
 empresa Sophia Caulim e laudo sobre poda de árvores na saída para Macaia. Indicações dos Vereadores José Márcio e
 Francisco solicitando: 1 – nomeação de mais 04 monitores de ônibus escolar; 2 – recolhimento de cachorros abandonados e
 doentes das ruas da cidade; 3 – limpeza e reparos na Rua Vigilato Vilas Boas na saída para o Bairro da Serra; 4 – que o Sr.
 Prefeito evite a utilização do carro oficial do gabinete fora do expediente da Prefeitura, o recolhendo neste período ao pátio dos
 veículos; 5 – solicitam liberação para serviços nas estradas da zona rural nos fins de semana; 6 – reiteram pedido para corte de
 02 arvores na saída para Macaia; 7 – solicitam relação de todos os servidores que prestam serviço na empresa CHEREM no
 Município; 8 – solicitam limpeza e conservação do terreno onde funcionava o matadouro municipal e 9 – solicitam informações
 sobre contratos de servidores para a Secretaria Municipal de Educação. Indicações do Vereador José Marcelo: 1 – solicita
 informações sobre destinação e utilização de padrão de energia adquirido pela Prefeitura junto à empresa Eletrolavras e 2 –
 solicita reparos em estradas vicinais da comunidade do Imbesal. Emendas propostas a projetos de leis: Emenda substitutiva ao
 nº 50, subscrita pelos Vereadores Jose Marcelo e Joel. Emenda modificativa ao nº 51, subscrito pelo Vereador Jose Marcelo.
 Projetos em pauta para 1ª discussão e votação: nº 49 , 50 e 51. Projeto de resolução nº 09 em pauta para discussão única.
 Síntese dos Pronunciamentos: O Vereador Joel mencionou infarto a que acometido em Belo Horizonte e naquela semana estaria
 indo para São Paulo a fim fazer uma cirurgia. Manifestou a importância do projeto de lei nº 51 que autoriza concessão de terreno
 para a empresa Sidersa, ressaltando compromisso dos proprietários da mesma com o Município e pediu apoio dos demais
 Vereadores para aprovação do projeto que trará benefícios à população, finalizou pedindo orações em seu favor e do servidor da
 Prefeitura, Lucas que também sofreu enfarto e estará se submetendo à mesma cirurgia. O Vereador Marco Aurélio desejou
 sucesso no procedimento cirúrgico do Vereador Joel e Servidor Lucas. Indicou envio de ofício ao Prefeito apresentando pedido
 dos moradores da Comunidade do Tanque para o encascalhamento das estradas daquele local, em especial uma estrada que
 estão fazendo rumo à comunidade de contendas e seria bom que fizesse isto antes do inicio do período chuvoso. Requisitou
 relação dos valores gastos com a construção do prédio do PSF do centro, previsão para término da obra e as mesmas
 informações a respeito do prédio da escola infantil do campo do Milionários, bem como da reforma da escola do Bairro da Serra
 até aquela data, informando o nome da firma que está executando os serviços. Pediu que fosse enviado a esta Casa o
 planejamento para o esporte do Município para o ano de 2010, vez que neste ano pouco se fez nesta área. Em relação ao
 requerimento do Vereador José Márcio acerca dos monitores de ônibus escolares, mencionou reportagem do Jornal Estado de
 Minas sobre acidente ocorrido em São Vicente de Minas, onde a Prefeitura foi condenada a pagar indenização e o motorista foi
 processado pelo atropelamento de uma menina de 10 anos depois que esta desceu da van escolar e atravessou sozinha a
 rodovia, alertando a Administração sobre este fato. Citou alerta do Tribunal de Contas do Estado dando conta que a Prefeitura
 Municipal excedeu o limite de gasto com pessoal, afirmando ser necessária adoção de medidas neste sentido. O Vereador José
 Márcio mencionou indicação para nomeação de monitores de ônibus escolar, citando que a Secretária de Educação foi
 convocada, mas não compareceu na Câmara para prestar explicações, citando ainda pedido de cópia dos contratos de
 servidores que estão trabalhando na Secretaria de Educação, conforme citado em ofício que foi enviado a partir de pedido feito
 por ele e gostaria de saber se existe base legal para estes contratos, pois o ideal seria a nomeação por meio de concurso.
 Quanto à utilização do carro oficial do Gabinete fora do expediente de trabalho, disse que foi questionado pelas pessoas e
 acredita ser legal, porém não é moral e por isso faz este alerta, mesmo porque foi uma promessa do Dr. Jose Maria quando de
 sua campanha. Sobre o pedido de informação dos funcionários da CHEREM que trabalham no Município, disse que visa
 averiguar comentários que existem funcionários recebendo sem trabalhar. Sobre a limpeza da Rua Vigilato Vilas Boas na saída
 para o Bairro da Serra, disse que não sabe se é responsabilidade da Prefeitura ou da CHEREM, mas é preciso maior integração
 dos trabalhos porque os veículos que passam estão lançando água e sujando o muro da Igreja Assembléia de Deus Cerâmica,
 que foi pintado recentemente. Falou da indicação para limpeza do terreno onde funcionava o matadouro municipal na saída para
 Macaia exibindo fotos capturadas no local no dia 05 de setembro, ressaltando que há mais de mês levou este fato ao
 conhecimento do Prefeito e da maior parte dos Secretários, sem que nenhuma providência tenha sido tomada. Disse que
 somente naquele dia começaram a fazer a limpeza e assim parece que trabalham quando há uma maior pressão por parte dos
 Vereadores, havendo aparte do Vereador Jose Marcelo dando conta que a vigilância sanitária já havia informado a Secretaria de
 Meio Ambiente sobre este problema e parece que não tomam providências porque não querem, tendo o pronunciante



 mencionado ainda a indicação para corte das árvores na saída para Macaia, apresentando fotos colhidas no local e disse que
 espera que sejam tomadas as devidas providências. Espera ainda que o Sr. Prefeito reconsidere a decisão de cortar as horas
 extras de servidores que realmente trabalham, pois isto ocasionará problemas para o Município que se contratar novos
 servidores poderá aumentar ainda mais a despesa com pessoal, sendo mais fácil continuar a pagar estas horas extras e
 exonerar os servidores comissionados que não são necessários, e o Prefeito sabe quais são, pois na situação em que se
 encontra a Prefeitura, acredita que o décimo terceiro salário dos servidores estará comprometido. Disse que desde o início vem
 alertando o Prefeito sobre gastos com festas e outros gastos desnecessários, inclusive na visita do Deputado Domingo Sávio,
 pois existem municípios que arrecadam bem menos e, no entanto estão em melhor situação do que Ijaci. O Vereador Francisco
 reforçou palavras do Vereador José Márcio e disse que o prefeito ficou de mandar projetos para nomear monitores escolares e
 serventes de pedreiro, mas isto não aconteceu. Disse que recebeu passes de ônibus para sua filha na Secretaria de Assistência
 Social e na Prefeitura houve quem disse que ele estaria na mão deles por causa disso, porém devolveu estes passes,
 mostrando comprovante de devolução, pois foi eleito pelo povo e não quer ficar na mão de ninguém. Quanto ao lixo que está
 sendo depositado na saída para Macaia, acredita que será preciso enviar o caso para a Promotoria. Disse que sua irmã foi
 demitida da CHEREM alegando nepotismo por ele ser Vereador, o que acha correto, mas é preciso fiscalizar melhor os casos de
 nepotismo que vêm ocorrendo dentro da Prefeitura. O Vereador Luiz Rogério indicou, a pedido dos moradores do Bairro Pedra
 Negra, instalação de quebra molas e reparos em buracos nas vias do bairro e reforçou pedido do Vereador José Marcelo na
 reunião passada acerca do conserto de lâmpadas no referido bairro. Requisitou cópias do processo licitatório da empresa
 Neymaier inerentes à obra no Bairro da Serra, bem como o contrato e todos os aditivos, inclusive o pagamento feito neste ano
 para a empresa. Sobre o corte de horas extras, disse que é falta de respeito com os servidores e muitos estarão sendo
 prejudicados, inclusive aqueles que já estão quase se aposentando. O Vereador José Marcelo mencionou notificação do
 Tribunal de Contas sobre o excesso de gasto com pessoal na Prefeitura e existem várias pessoas aguardando para serem
 nomeadas pelo concurso, porém a partir deste alerta a Prefeitura está proibida de nomear novos servidores conforme dispõe a
 Lei Complementar 101 e que o pagamento de horas extras deverá ser revista, podendo até mesmo comprometer o aumento dos
 vencimentos dos servidores. Falou de comentários correntes na cidade sobre o tratamento de água, afirmando que se trata de
 uma providência que deverá ser tomada, seja pela concessão para uma empresa ou tratamento pela própria Prefeitura, citando
 problemas ocasionados à saúde pela água que atualmente é distribuída, que dentre outros causa hipertensão, AVC, diarréia e
 cálculo renal, apresentando uma amostragem considerável de calcário recolhida na caixa d’água de um servidor da Câmara no
 período de um mês. Disse que é preciso conscientizar a população sobre a necessidade do tratamento da água, não
 descartando um plebiscito para que a população escolha qual caminho tomar, pois medidas paliativas não resolvem, a cidade
 está crescendo e se deve pensar no bem estar de toda população, havendo aparte do Vereador José Márcio que disse ser
 preciso haver seriedade com o gasto do dinheiro público, senão o que for economizado com os serviços de água será revertido
 em gastos com festas. Retornando, o pronunciante disse que é preciso chamar a população para participar da decisão sobre o
 tratamento da água e deixar de lado o objetivo eleitoral e que esse trabalho deve ser iniciado com as pessoas que freqüentam as
 reuniões da Câmara se estendendo aos demais para ver o que é melhor, pois a missão do executivo e legislativo é proporcionar
 o melhor para a população. Citou emenda apresentada ao projeto para concessão do terreno à empresa Sidersa, dizendo que
 se trata de empresa séria, havendo aparte do Vereador Joel que mostrou o projeto de construção enviado pela empresa Sidersa
 naquele momento da reunião, onde consta estar de acordo com as normas ambientais. O Vereador José Marcelo disse que na
 Prefeitura existem mais erros que acertos, porém a missão desta Casa é trabalhar para que o Municipio cresça e todos tenham
 vida saudável, afirmando que tem compromisso não apenas com seus eleitores, mas com toda a população. Reforçou pedido
 para envio a esta Casa do processo licitatório, contrato e termos aditivos para construção da escola do Campo do Milionários,
 havendo aparte do Vereador Marco Aurélio dando conta que a água que é consumida em Ijaci é salobra e não tem como ser
 tratada. Retornando, o Vereador José Marcelo elogiou a atitude do Vereador Francisco em devolver os passes de ônibus doados
 para sua filha. Sobre o convite para a audiência da Assembléia Legislativa inerente ao Consórcio do Funil em Bom Sucesso,
 pediu que fosse indicado para representar a Câmara. A Vereadora Valéria reforçou pedido para envio dos contratos e outros
 documentos. Citou projeto para contratação de operários onde nada foi resolvido, pois a Prefeitura foi notificada quanto ao
 excesso de gasto com pessoal e neste período nada pode ser feito a respeito de nomeações, pedindo que o Prefeito tomasse as
 devidas providências quanto a este excesso para não prejudicar aqueles que foram aprovados no concurso e estão esperando
 vaga. Requisitou informações do chefe de esporte sobre compra de materiais esportivos, já que há notícias de compra no valor
 de R$5.000,00, e no entanto, segundo informações, estão faltando bolas de futsal, bolas de voley, a rede está estragada e o
 pessoal está reclamando. Sobre notícias do tratamento da água, disse que na visita do Sr. Prefeito à Câmara, o informou que na
 gestão passada uma servidora, juntamente ao pessoal da UFLA fez um estudo para que este tratamento fosse feito pela
 Prefeitura e se necessário irá ajudar na busca de solução, dizendo que é preciso fazer uma conscientização nas escolas, nos
 PSF’s e a população deve ser informada sobre as alternativas possíveis e se necessário, deve-se fazer um plebiscito. Indicou
 envio de ofício ao Prefeito solicitando que seja acrescido no Código Tributário um tratamento diferenciado aos pequenos
 empresários e micro empresário individual como forma de incentivá-los a sair da informalidade, proporcionando-lhes amparo
 previdenciário, obtenção de créditos financeiros junto a órgãos oficiais, além de geração de impostos ao Município e finalizou
 dizendo que há vários pedidos feitos na Prefeitura que foram esquecidos. Sobre o plebiscito acerca da questão do tratamento de
 água, O Vereador José Márcio disse que caso seja feito, que inclua pedido de opinião da população sobre os enormes gastos a
 realização de festas no Municipio. O Vereador Presidente disse ao Vereador Marco Aurélio que o percentual gasto com pessoal
 é de 50,43% e não 54,03% mencionado pelo mesmo em sua palavra. Disse que os assuntos tratados na reunião com a
 Promotoria deverão ser implantados no Município e reforçou pedido dos Vereadores José Marcio e Francisco para limpeza do
 terreno onde funcionava o matadouro municipal na saída para Macaia, enfatizando que a instalação da empresa Pedra Van
 poderia resolver esta questão, porém a Secretaria de Meio Ambiente veda a instalação da empresa, mas não toma providencias
 quando ao lixo que ali é depositado. Por fim pediu que fossem feitas limpeza e reparos nas ruas do Bairro Mateus. O Vereador
 Joel Indicou envio de expediente ao Sr. Prefeito a fim de que notificasse a empresa Marajó para regularizar a questão da massa



 asfáltica utilizada na operação tapa buracos em 10 dias, sob pena de se anular a licitação e o processo de compra, pois estavam
 usando massa incompatível para tapar os buracos nas ruas da cidade. Segunda Parte: Deliberação das proposições: Os
 requerimentos, indicações escritas e pedidos verbais foram aprovados pela unanimidade do Plenário. Pelo Vereador Joel foi
 pedido votação em regime de urgência no projeto de lei nº 051, sendo aprovado pela unanimidade do Plenário. A emenda
 substitutiva ao projeto de lei nº 050 e a emenda modificativa ao projeto de lei nº 051 foram aprovadas pela unanimidade do
 Plenário. O projeto de lei nº 049 que “Altera o art. 3º da Lei 965 de 27 de maio de 2009 e dá outras providencias” foi aprovado
 pela unanimidade do Plenário em 1ª discussão e votação. O projeto de lei nº 050 que após emenda substitutiva passou a ter a
 ementa “Autoriza assinatura de Convênio com a Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra, para concessão de
 subvenção visando a implantação de rádio comunitária” foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª discussão e votação, o
 projeto de lei nº 051 que “Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá outras providências” foi aprovado pela
 unanimidade do Plenário em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação. O projeto de resolução nº 09 que “Mantém parecer prévio do
 tribunal de contas do estado de minas gerais acerca da prestação de contas do município de ijaci, exercício de 2001” foi
 aprovado pela unanimidade do Plenário em votação única, conforme disposto no parágrafo único do art. 137 do Regimento
 Interno, se tornando a Resolução Legislativa nº 498. A Terceira Parte constou de chamada final, sendo constatada a presença
 de 08 (oito) Vereadores, ausente o Vereador Cypriano Antonio Caetano. Após fez-se a convocação para a reunião ordinária
 seguinte no dia 21 de setembro às 19 horas. Nada mais a tratar, fez-se a oração final de maneira especial pelo bom êxito das
 cirurgias a que se submeterão o Vereador Joel e o Servidor Lucas e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos
 trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que
 desejarem.

  

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 34ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Lisionel de Souza Tostes, Cypriano Antônio Caetano,
 Francisco Bernardo de Mesquita, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco
 Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Ausente o Vereador Joel Vitor da Silva que se encontrava em São Paulo para
 realização de cirurgia. A leitura da ata da 33ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Vereadores. Correspondências
 lidas: Comunicados do FNS acerca de liberação de recursos para manutenção de programas no Município. Ofício subscrito pelo
 Padre Marcos solicitando apoio junto à Prefeitura para retirada de trailer na Praça Prefeito Elias Antonio Filho. Comunicado
 subscrito pelos Promotores da Comarca de Lavras acerca de correição ordinária nos serviços afetos ao Ministério Público
 daquela Comarca. Ofício nº 222 da Secretaria Executiva do Sr. Prefeito dando conta que o servidor Luiz Antonio de Oliveira se
 comprometeu a permanecer no pátio de veículos da Prefeitura no horário de 17 às 18 horas conforme pedido desta Câmara.
 Convites: Para posse do novo Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Ijaci, Padre Nélio Jose dos Santos. Para
 instalação e posse do primeiro Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Lavras, Padre Marcos Alexandre Pereira. Para
 festividades da Igreja Evangélica Assembléia de Deus Cerâmica em nossa cidade. Para apresentação atualizada do Programa
 Energia Rural – Luz para Todos que seria realizada em Lavras. Indicações dos Vereadores José Márcio e Francisco solicitando:
 1 - Que seja realizado processo licitatório visando a contratação de empresa para realizar obras de reformas de casas para
 pessoas carentes do Município, deixando os pedreiros da Prefeitura exclusivamente para realização de serviços de conservação
 do patrimônio do Município; 2 - Que seja enviado ofício ao DER solicitando a melhoria na sinalização e instalação de proteções
 laterais próximo ao viaduto na entrada da cidade como forma de evitar acidentes, solicitando ainda apoio da Prefeitura em
 relação a este pedido; 3 - Solicitam, a pedido do Sr. Orlando, residente na comunidade do Passa Três, que sejam feitos serviços
 de manutenção da estrada de acesso à sua propriedade para que possa propiciar o tráfego na temporada de chuvas; 4 -
 Solicitam que seja verificado o direito dos motoristas da municipalidade em receber adicional de insalubridade, vez que mesmo
 prestando serviços noutras áreas que não a da saúde, diariamente são designados para dirigirem ambulâncias e outros veículos
 da área de saúde, ajudando ainda na locomoção de pacientes e Requerimento requisitando esclarecimentos sobre dúvidas
 quanto à nomeação de serventes escolares. Apresentação de Projeto de lei: Nº 53 que “Estima a receita e fixa a despesa do
 Município de Ijaci para o exercício de 2010”. Projetos de leis para deliberação: N.º 49 e 50 em pauta para 2ª discussão e
 votação. Pronunciamento de visitante: Tarcísio Pereira Alvarenga que solicitou a palavra para se desculpar junto à população
 pelo acidente ocorrido na rede elétrica na tarde de sábado deixando Ijaci às escuras causando vários transtornos, explicando
 que por mais cuidados que foram tomados no corte dos eucaliptos para implantação de um loteamento, uma árvore caiu sobre o
 fio da rede elétrica ocasionando o acidente. Agradeceu o apoio da Policia Militar, da CEMIG e todos aqueles que lá estiveram
 para ajudar. Mencionou fato desagradável onde um empresário compareceu no local e o agrediu verbalmente, bem como aos
 policiais, porém não guardou mágoas. Aproveitando a oportunidade convidou a todos para um evento que seria realizado no
 centro cultural, dia 26 de setembro, cuja arrecadação será revertida em prol do natal de crianças e pessoas carentes. A
 Vereadora Valéria disse que a atitude do visitante em dar explicações numa reunião da Câmara foi muito nobre e novamente
 manifestou apoio para a instalação da Rádio Comunitária no Município. O Sr. Presidente agradeceu ao visitante pelos
 esclarecimentos prestados. Síntese dos Pronunciamentos: O Vereador Marco Aurélio indicou envio de ofício ao Secretário de
 Obras solicitando, a pedido do Sr. Varnizinho da comunidade do tanque, o desentupimento de um mata-burro, pois seus animais
 estão fugindo para a propriedade vizinha e da mesma forma o Sr. Toninho do Tião Pedro na Boca da Mata solicitou reparos num
 mata burro próximo a sua propriedade, substituindo as peças de madeira por trilhos de ferro, já que a kombi escolar passa por ali
 e pode cair neste mata burro. Requisitou informações da Administração sobre o valor repassado para a EMATER, quais os
 projetos e atividades desempenhadas pela entidade no Município em 2009 e se possível que o engenheiro que a representa
 neste município compareça à Câmara para esclarecimentos, citando que os produtores rurais sempre trabalham com
 dificuldades. Solicita que a Secretaria de Obras faça a ligação de rede de esgotos no restaurante do Sr. Vanderlei, vez que todos



 os documentos do restaurante estão em dia em dia e citou inércia do setor de obras pois este serviço já foi solicitado e até então
 não foi atendido. Mencionou fato de um proprietário de terreno no condomínio Porto da Pedra que por várias vezes procurou a
 Prefeitura e não conseguiu regularizar seu IPTU e assim quer saber o que está acontecendo, se este terreno está registrado ou
 não. Citou projeto de lei para nomeação de monitores, indicando envio de ofício à Juíza da Infância e Adolescência informando
 que existem ônibus escolares no Município transitando sem monitores, o que pode trazer sérios problemas para a
 Administração. Sobre as palavras do Sr. Tarcísio, disse que foi um acidente e acredita que todos entenderão o ocorrido, pois a
 implantação do loteamento trará benefícios para a população. O Vereador José Marcelo disse que esteve na Prefeitura na sexta-
feira anterior para uma reunião com o Sr. Prefeito e o Assessor Jurídico, afirmando que fica chateado com certos fatos, pois o Sr.
 Prefeito se reuniu com alguns Vereadores e saiu da Câmara com a intenção de tomar algumas atitudes, mas devido às
 pressões, voltou atrás. Disse que os Vereadores não exigiram que mandasse ninguém embora, somente dispensasse aqueles
 que estão à toa, pois são exigências que a lei traz e os Vereadores dão apenas sugestões, porém se continuar como está, não
 se chegará a lugar algum, e que sua intenção é fazer o melhor para o município. Citou reportagem do jornal Lavras News que
 informa dificuldade da Prefeitura de Ijaci pela falta de planejamento e disse que desde a posse está alertando sobre os
 problemas que vem ocorrendo, Ijaci vai mal há muito tempo e está servindo de chacota para muita gente e isto ocorre porque o
 Prefeito está sendo manipulado por meia dúzia de pessoas e solicitou ao Sr. Presidente que leve ao Prefeito a insatisfação dos
 Vereadores, pois é inadmissível que um município com a arrecadação que tem, seja levado a manchetes por falta de
 planejamento, sendo que algumas vezes o que falta não é planejamento e sim competência, pois se o Prefeito não tomar
 decisão, serão tomadas medidas mais drásticas em relação a Administração municipal. Citou relação de 17 irregularidades que
 foram constatadas no balancete da Prefeitura, afirmando que se não tomarem providências, estas serão apresentadas. Sobre o
 acidente ocorrido no sábado anterior, disse que ninguém espera pelos acidentes e ressaltou as ações sociais do visitante no
 Município que superam todas essas coisas. Citou comentários dando conta que sua esposa está trabalhando na APAE o que
 seria um caso de nepotismo, porém a mesma trabalha pelo Estado que fez convênio com a entidade para cessão de servidores.
 Sobre o projeto para nomeação de monitores de ônibus escolares, foi retirado de pauta, tendo em vista a reunião com o
 Ministério Público para diminuição dos cargos na Prefeitura, sendo que a solução poderia ser a contratação por prazo
 determinado para atender necessidade temporária do Município. Quanto ao pedido do Vereador Marco Aurélio, acredita que o
 envio desta informação à Juíza somente prejudicará a situação, sugerindo que se aguardasse mais algum tempo. Finalizou
 reiterando pedido para melhorias na iluminação da Praça São José no Bairro Pedra Negra. O Vereador José Márcio relatou
 viagem à cidade de Ibituruna juntamente ao Vereador Francisco e ao Vice Prefeito Fábio para inauguração de obras, ressaltando
 apoio dado pelos deputados e a boa administração do prefeito e câmara municipal daquele município que arrecada pouco,
 afirmando que enquanto não houver seriedade na administração de Ijaci, não haverá prosperidade, pois aqui se arrecada mais
 de R$900.000,00 por mês, mas o dinheiro é mal administrado. Mencionou o orçamento do município para 2010 que se encontra
 nesta Casa, dizendo que deve ser bem analisado para evitar gastos desnecessários no próximo ano. Disse que os gastos com
 festas não podem ultrapassar R$150.000,00 e espera a colaboração dos demais Vereadores para fazer as adequações
 necessárias no orçamento. Sobre a resposta da Camargo Correa em relação às detonações, disse que a empresa deveria ter
 tido a mesma atitude do Sr. Tarcisio em vir nesta Casa para prestar esclarecimentos, porém enviou apenas um ofício e disse
 que muitas pessoas relataram os problemas ocorridos no dia da detonação e que a resposta da empresa diz estar dentro da
 norma, mas os efeitos foram sentidos pelos moradores do Bairro Vila Aparecida, inclusive com o aparecimento de rachaduras
 em várias casas, dizendo que não é técnico no assunto, mas os efeitos sentidos foram bem visíveis. Mencionou indicação para
 manutenção da estrada do Passa Três perto da casa do Sr. Orlando, afirmando que os servidores da Prefeitura deveriam se
 informar sobre quais serviços são prioritários para os moradores da zona rural sobretudo na época de chuvas, pois os
 produtores vendem seus produtos na feira e precisam de estrada em melhores condições. Quanto ao pedido de
 encaminhamento para a Juíza da Infância da informação sobre a falta de monitores de ônibus escolares feito pelo Vereador
 Marco Aurélio, disse que não se pode esperar mais, pois faltou planejamento da Secretaria de Educação, da mesma forma que
 faltou planejamento da Secretaria de Saúde no caso da enfermeira padrão e espera que a Secretária de Educação venha à
 Câmara para prestar os devidos esclarecimentos sobre os servidores da sua secretaria. Disse que o cuidado com as crianças
 não pode ficar por conta dos motoristas, senão tira a atenção do mesmo, podendo ocasionar acidentes. Afirmou que quando os
 Vereadores pressionam, os serviços são feitos, citando caso do lixo acumulado no terreno onde funcionava o matadouro
 municipal. Disse que é preciso fazer uma revisão dos cargos na Prefeitura, pois alguns são desnecessários, citando também que
 a maioria das pessoas que recebem ajuda de pedreiros da Prefeitura, não precisam e quando passam pelo Conselho de
 Assistência Social, fazem avaliação errada, apontando notificação da juíza para reforma de uma casa no Bairro da Serra que foi
 derrubada e até então não foi reconstruída. Quanto à contratação de servidor para a epidemiologia, disse que foi um dos que
 mais pediu e que o servidor exonerado foi reconduzido ao cargo, mediante notificação do Ministério Público tendo em vista as
 metas para serem alcançadas no combate a dengue e com o início das chuvas espera que os trabalhos da epidemiologia corram
 da melhor forma possível. Sobre os requerimentos enviados para a Secretaria de Educação, espera que a mesma compareça ou
 mande alguém para prestar as devidas explicações. O Vereador Cypriano indicou, a pedido da Sra. Maria do Sr. Joaquim,
 solicitação ao Sr. Prefeito para que determine ao Secretário de Obras que verifique sua casa, pois esta pediu reparos no
 banheiro, já que não tem condições de arcar com os custos destes serviços. Disse que vários acidentes já ocorreram próximos
 ao viaduto e assim espera que sejam tomadas providências para melhorar o traçado da rodovia no local, sugerindo que entrem
 em contato com a FCA para alargar o viaduto. Sobre o acidente ocorrido na rede elétrica, disse ao Sr. Tarcísio que acredita que
 toda população compreenderá, pois o loteamento trará benefícios para a cidade. Indicou envio de ofício ao Prefeito solicitando
 reparos em diversas ruas da cidade que estão com buracos, citando que muitas coisas ficaram para serem realizadas e
 nenhuma providência foi tomada, dizendo que sempre é bem recebido na Prefeitura, mas os pedidos não são atendidos e a
 solução será o próprio Vereador realizar alguns serviços de reparos que são solicitados em diversas casas. Finalizou pedindo
 que o Sr. Prefeito e o Secretário de Obras tomem providências neste sentido. A Vereadora Valéria manifestou apoio ao pedido
 do Vereador Marco Aurélio sobre informações dos trabalhos da EMATER no Município, citando pedido feito para implantação de



 horta comunitária, onde a Secretária de Meio Ambiente disse que era para entrar em contato com a EMATER. Sobre as palavras
 do Vereador José Marcelo a respeito das ações sociais do Sr. Tarcísio, disse que tudo que ele faz não tem aspirações políticas.
 Indicou envio de ofício ao Sr. Prefeito pedindo que o mesmo reserve um dia da semana para visitar os bairros, já que foram
 licitadas 200 toneladas de asfalto, porém somente se viu serviços na rua principal e existem muitas ruas em situação precária,
 citando a Rua Elias Antonio e que a situação está ficando difícil em todos os setores da Prefeitura, pedindo que o Secretário de
 Obras seja mantido no cargo, já que por quatro vezes trocaram de secretário. Ressaltou dificuldades da Secretária de Saúde no
 dia a dia, citando o orçamento de 2010 que está nesta Casa para discussão e espera que os Vereadores debatam para que as
 verbas sejam bem distribuídas e utilizadas, como no caso de auxílios aos estudantes, onde é preciso atender a toda população e
 não apenas alguns escolhidos, pois todos pagam impostos e que o Sr. Prefeito seja mais atuante, vez que por causa de seis
 pessoas, a cidade não pode parar. O Vereador José Marcelo perguntou ao Sr. Presidente se haverá apresentação do relatório
 de gestão fiscal da Prefeitura, sendo respondido que confirmaram que viriam na próxima reunião ordinária, ao que o Vereador
 José Marcelo convidou os presentes para participarem dessa reunião. O Sr Presidente disse ao Vereador Marco Aurélio que o
 motorista que faz a linha onde é preciso arrumar o mata burro é o Sr. Juscelino e que entrará em contato com o mesmo para ver
 as reais condições. Quanto à operação tapa buracos, disse que questionou anteriormente e acredita que os trabalhos foram
 paralisados devido às chuvas e estava sendo feito com brita 1 e neste caso tem que ser feito com brita zero. O Vereador José
 Márcio reforçou pedido para reparos na Rua Vigilato Vilas Boas, próximo a Igreja Assembléia de Deus Cerâmica, classificando
 como vergonhoso para os Vereadores e o Prefeito participarem das festividades daquela Igreja com o problema no local e
 espera que sejam feitos tais serviços antes das festividades. Segunda Parte: Deliberação das proposições: Os requerimentos,
 indicações escritas e pedidos verbais foram aprovados pela unanimidade do Plenário, tendo o Vereador José Marcelo se
 manifestado contrário ao pedido do Vereador Marco Aurélio para envio da situação dos monitores de ônibus à juíza, tendo o
 Vereador Marco Aurélio dito que se o problema for resolvido aqui mesmo, será o ideal, ficando decidido pela suspensão deste
 pedido. O projeto de lei n.º 053 foi encaminhado à Comissões de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas nos termos
 regimentais. Os projetos de leis n.º 049 que “Altera o art. 3º da Lei 965 de 27 de maio de 2009 e dá outras providências” e 050
 que “Autoriza assinatura de Convênio com a Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra, para concessão de subvenção
 visando a implantação de rádio comunitária” foram aprovados pela unanimidade do Plenário em 2ª discussão e votação. Foi
 nomeada Comissão Especial composta pelos Vereadores Marco Aurélio, Jose Marcelo e Valeria para analisarem o projeto de lei
 nº 045 que “Dispõe sobre a estrutura organizacional da Administração Direta do Poder Executivo e dá outras providencias”,
 estipulando-se o prazo de 30 dias prorrogáveis para manifestação. A Terceira Parte constou de chamada final, sendo constatada
 a presença de 8 vereadores, ausente o Vereador Joel Vitor da Silva. Após fez-se a convocação para a reunião ordinária seguinte
 no dia 28 de setembro às 19 horas. Nada mais a tratar, fez-se a oração final em especial na intenção do bom êxito das cirurgias
 do Vereador Joel e Servidor Lucas e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-
se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 35ª reunião
 Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores: Francisco Bernardo de Mesquita, José Marcelo de Andrade
 Botelho, José Marcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurelio Fraga e Valeria Aparecida Fabri
 Ribeiro. Ausentes os Vereadores Joel Vitor da Silva que se submeteu a uma cirurgia e Cypriano Antonio Caetano que viajou
 juntamente ao Sr. Prefeito para Belo Horizonte. A Vereadora Valéria foi nomeada para atuar como Secretária "ad hoc" na
 reunião. Fez-se um minuto de silencio como homenagem póstuma à Sra. Imê Alvarenga de Carvalho, mãe do Sr. Fábio
 Evangelista de Carvalho, Vice Prefeito Municipal. A leitura da ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Vereadores.
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: De Dr. Dimas Messias de Carvalho, Notificação acerca da promoção de arquivamento de
 denuncia relacionada ao funcionamento das escolas municipais enviada através do ofício nº 114 desta Câmara - De Dr. Dimas
 Messias de Carvalho, Ofício Circular nº 248/09/3ªPJ solicitando informação, a partir de denuncia anônima, sobre a existência ou
 não de pai e filho trabalhando na Prefeitura de Ijaci - De Construtora Cherem Ltda, Resposta ao ofício n.º 163 desta Casa
 informando relação de funcionários que prestam serviço no Município. - OFÍCIOS DO EXECUTIVO: Informando que o Vereador
 Cypriano, a convite do Prefeito iria acompanhá-lo até Belo Horizonte para solenidade de lançamento das novas linhas de crédito
 do Programa Novo Somma. - Ofício nº 226 em resposta às indicações contidas no ofício nº 143 desta Câmara- Expediente
 esclarecendo acerca do projeto de lei nº 55. - Ofício Gab. nº 230 em resposta ao ofício 148 desta Câmara. - PROPOSITURAS
 PROTOCOLADAS - MATÉRIA DO EXECUTIVO: Apresentação do Projeto de Lei nº 52 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual
 para o período de 2010 a 2013”; Projeto de Lei nº 54 que "Dispõe sobre a criação na estrutura administrativa da Prefeitura de
 cargos que especifica"; projeto de lei nº 55 que "altera o art. 4º da lei 980 de 16 de julho de 2009". Projetos de leis para
 deliberação: N.º 49 e 50 em pauta para 3ª discussão e votação - MATÉRIA DO LEGISLATIVO: Projeto de Lei nº 56 de autoria
 dos Vereadores José Marcio e Francisco que "Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Futuros Craques" -
 Substitutivo ao Projeto de Lei nº 54 de autoria do Vereador José Marcelo - INDICAÇÕES: Nº 1 do Vereador Cypriano , para que
 entre em contato com a CEMIG visando a troca do transformador de energia elétrica que abastece o Bairro Campo Alto - Nº 2 do
 Vereador Cypriano, reitera pedidos para reparos na pavimentação das ruas do Conjunto Habitacional Nossa Senhora da
 Conceição - Nº 3 do Vereador José Marcelo, para que seja instalada mais algumas mesas em tamanho maior para prática de
 jogos recreativos na Praça Joaquim Correa Peniche - Nº 4 do Vereador José Marcelo, a pedido do Sr. Carlos Resende residente
 na Comunidade do Barreiro, que seja colocado muafa na estrada de acesso à sua propriedade. - Nº 5 do Vereador José Marcelo
 que reitera pedido para recuperação da iluminação na Praça São José no Bairro Pedra Negra. - Nº 6 do Vereador José Marcelo,
 para que seja encaminhado aos estabelecimentos de ensino fundamental do Município, cópia da lei federal nº 12.031 de 21 de
 setembro de 2009 para ciência e cumprimento. INDICAÇÕES VERBAIS- Nº 7 do Vereador Marco Aurelio, reitera pedidos



 quanto à construção de casas populares e instalação de rede de esgotos na Rua Beira Linha e Bairro Novo Horizonte - Nº 8 do
 Vereador Marco Aurelio solicitando mais fiscalização em relação às carretas que estao transitando em alta velocidade pela
 cidade. - Nº 9 da Vereadora Valeria, solicitando da Prefeitura e CEMIG melhorias na iluminação da Praça Joaquim Correa
 Peniche, bem como da Rua Francisco Luiz Vilas Boas desde a referida Praça até a Praça Prefeito Elias Antonio Filho. - Nº 10 da
 Vereadora Valeria, que reforça pedido para continuidade urgente da operação tapa buraco na ruas da cidade. - Nº 11 da
 Vereadora Valeria, que solicita maior fiscalização quanto ao tráfego de carretas na cidade, que estão utilizando a rotatória do
 Bairro Jardim Planalto. - Nº 12 do Vereador Luiz Rogério, Solicita a continuidade dos serviços tapa buracos, citando em especial
 o Bairro Pedra Negra, onde se faz necessário a instalação de quebra molas. - Nº 13 do Vereador Presidente Lisionel , solicitando
 da Prefeitura e CEMIG, melhorias na iluminação da Praça Nossa Senhora Aparecida do Bairro da Serra - MOÇÕES: Nº 1 do
 Vereador José Marcio Manifestando indignação acerca do não comparecimento da Secretária Municipal de Educação e Cultura
 na reunião da Câmara para a qual foi convocada. - PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Nº 1 do Vereador Francisco questionando
 quem autorizou, quem retirou e para onde levaram os tanques de asfalto que estavam instalados ao lado no terreno onde
 funcionava o matadouro. - Nº 2 do Vereador Marco Aurelio questionando a Secretária Municipal de Educação e Cultura o que
 está sendo feito em favor da saúde bucal dos alunos das escolas municipais - Nº 3 do Vereador Marco Aurelio questionando a
 Secretária Municipal de Educação e Cultura a respeito do cardápio servido aos alunos da rede municipal de ensino, se tem
 acompanhamento de nutricionista ou se é feito de maneira aleatória. - Nº 4 do Vereador José Marcelo, tendo em vista o envio de
 relação contendo os funcionários da Empresa Cherem, solicita informações complementares da referida empresa; tais como o
 nome do funcionário, cargo que ocupa, data de admissão, horário de trabalho e Salário que recebe. PRONUNCIAMENTO DE
 VISITANTE: Foi aberto espaço para a audiência para a apresentação das metas fiscais, conforme disposto no § 4º do art. 9º da
 Lei de Responsabilidade Fiscal , sendo convidado o contador representante da empresa JMS, responsável pela contabilidade da
 Prefeitura, Sr. Antônio Augusto Barbosa para ocupar a tribuna e fazer a explanação e responder aos questionamentos.
 Inicialmente o Sr. Antônio Augusto citou fundamentação legal referente à audiência e esclareceu alguns itens. Quanto ao gasto
 com educação, disse que até julho foi aplicado 22,23% o que equivale ao valor de R$1.392.380,22. Informou investimentos na
 compra de veículos e recursos reservados para construção da escola do campo do Milionários, além da reforma da escola do
 Bairro da Serra que estão sendo realizados para alcançar o percentual exigido. O gasto com saúde está em 20,85% equivalente
 ao valor de R$1.308.029,65. Quanto às melhorias urbanas, citou valor de 50 mil reais gasto com obras de meio fio e sarjeta com
 recursos próprios no Bairro da Serra e convênio para asfaltamento do trecho entre a Serra e o Condomínio Náutico Ilha Brasil.
 citou divida fundada em parcelamento no valor de 20 mil reais por mês com o INSS e 14 mil reais por mês com a CEMIG.
 Mencionou restos a pagar do exercício de 2008 no valor de R$829.197,70 sendo que até 3 de julho foram pagos R$603.376,09.
 Quanto ao FUNDEB, foram gastos 62,30% com a qualificação de profissionais do ensino e o gasto com pessoal até o mês de
 julho está em 51,9%, tendo recebido comunicado do TCE/MG neste sentido e adotadas algumas providencias para adequar-se
 ao limite. Quanto a receita do Município, foram arrecadados até julho R$7.148.350,50; citando movimento numerário onde é
 relacionado todos os valores disponíveis em bancos. O Vereador Marco Aurélio perguntou qual o valor repassado para obras de
 pavimentação da Serra até a Ilha Brasil, sendo respondido que se trata de R$500.000,00 repassados pelo Estado e R$50.000,00
 de contrapartida do Município. Sobre o valor do rendimento em aplicação respondeu que é de R$31.205,77 envolvendo todos os
 rendimentos das aplicações da Prefeitura e não somente da conta do convênio. Quanto ao valor para termino do prédio da
 escola do campo do Milionários, estimado em R$200.000,00, não soube informar sobre os valores gastos até o momento.
 Quanto à reforma do prédio da escola Serra, informou que já foram pagas e quanto às sarjetas do Bairro da Serra, disse que a
 primeira medição foi paga em agosto. O Vereador José Márcio comentou que é praticamente impossível terminar as obras do
 prédio da escola do campo do Milionários até novembro, devido a falta de mão de obra que está sendo empregada no local, o
 mesmo acontecendo com o prédio do PSF, acreditando também não ser possível o termino até o final do ano. O Vereador Luiz
 Rogério perguntou sobre o valor em dinheiro gasto com pessoal, tendo o Sr. Antônio Augusto dito que não sabia a quantia exata.
 Sobre a provisão para pagamento do 13º salário, informou que segundo o Sr. Prefeito e Secretário de Finanças será pago em
 dezembro. Apresentou uma cópia do relatório de gestão fiscal para ser arquivado nesta Câmara, afirmando que as informações
 apresentadas têm como base o mês de julho, devido a troca de sistema contábil da Prefeitura e informou que no 1º
 quadrimestre, o gasto com pessoal de foi de 50,43%. O Vereador Marco Aurélio perguntou se o Município tem cumprido as
 metas fiscais, sendo respondido que sim. O Vereador José Marcelo pediu que na próxima audiência os relatórios sejam
 encaminhados antecipadamente para análise dos Srs. Vereadores e perguntou qual foi o embasamento utilizado para aumento
 de 20% no orçamento de 2010 em relação ao de 2009, sendo respondido que foi respeitada a LDO. Sobre o valor de
 R$233.000,00 em banco para término do prédio da escola do campo do Milionário, respondeu que tal valor encontra-se aplicado.
 Pelo servidor Nelson foi perguntado sobre a data para fechamento da receita corrente líquida do mês de agosto para
 preenchimento do Siace LRF e envio ao Tribunal de Contas até o dia 15 de outubro, respondendo que no mais tardar na semana
 seguinte seria informada à Câmara, sendo reafirmado pelo servidor que caso não for enviado, tanto o Presidente como o
 Prefeito serão multados. O Vereador Jose Marcelo questionou se o Sr. Augusto poderia esclarecer dúvidas posteriores após
 análise dos relatórios, sendo respondido afirmativamente. O Sr. Presidente agradeceu a presença do Sr. Antônio Augusto.
 SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS: O Vereador José Márcio cedeu espaço em sua palavra para a Sra. Arlete Bernardes
 Silva Alves que falou sobre a falta de monitores nos ônibus escolares e disse estar na Câmara em nome das mães, pois os
 motoristas não têm condições de tomar conta das crianças e pediu aos Srs. Vereadores para aprovar a lei que aumenta os
 cargos para monitor de ônibus escolar já que é direito das crianças e disse que parece haver alguns vereadores contra este
 projeto. O Vereador José Márcio disse que toda reivindicação para melhoria da cidade terá seu apoio e dos demais Vereadores
 e disse que isto foi uma falha da Secretária de Educação que não previu a necessidade destes servidores, como no caso das
 enfermeiras padrão no posto de saúde e se a Secretária de Educação tivesse vindo a Câmara na primeira convocação, teria
 evitado este transtorno, pedindo que informasse ao Sr. Prefeito que a Secretária desrespeitou uma convocação da Câmara. O
 Vereador Francisco reforçou palavras do Vereador José Márcio dizendo que o projeto para aumento dos cargos dos monitores
 tem seu apoio e mencionou o pedido de informações sobre o destino dado aos tanque que se encontravam no terreno onde



 funcionava o matadouro municipal e quem foi o responsável pela sua retirada. Disse que foi chamado pelo Sr. prefeito para
 indicar servidores a serem exonerados, mas lhe disse que não nomeou ninguém e que a responsabilidade de exonerar é do Sr.
 Prefeito. O Vereador Marco Aurélio manifestou apoio a reivindicação da Sra. Arlete, citando reportagem apresentada em
 reunião anterior onde houve acidente envolvendo uma aluna em São Vicente de Minas. Mencionou suas indicações verbais no
 tocante á rede de esgotos na Rua Beira Linha e Bairro Novo Horizonte, afirmando que o Prefeito esteve em Belo Horizonte e
 deveria ter aproveitado para buscar recursos para construção do anel rodoviário como meio de evitar o trânsito de carretas na
 cidade, dizendo que quase foi atingido por uma destas que estão trafegando em alta velocidade. Sobre a comissão para analisar
 a estrutura organizacional da Prefeitura da qual faz parte, disse que se trata de grande responsabilidade e que é preciso
 esquecer o Executivo e levar em consideração a população de Ijaci, pois é preciso sobrar recursos para as obras básicas.
 Mencionou seus pedidos de informações acerca do que está sendo feito em prol da saúde bucal das crianças, bem como do
 cardápio que é servido aos alunos da rede municipal de ensino. O Vereador José Marcelo esclareceu à Sra. Arlete que não há
 Vereadores contra o projeto para contratação dos monitores de ônibus escolares e quem disse isto é mentiroso, pois o que é
 preciso para a contratação destes monitores é a exoneração de servidores da Prefeitura que não estão trabalhando, porém vai
 gente lá e diz para não exonerar. Disse que não precisa fazer média com ninguém, citando projeto da reforma administrativa
 sobre o qual está trabalhando e não admite que alguém fale que eles são contra o projeto, pois o que eles pediram ao Prefeito
 era a regularização da situação da Prefeitura. Mencionou emenda substitutiva ao projeto deixando somente os cargos de
 monitores, mas para a aprovação do projeto é preciso que sejam exonerados alguns servidores que não estão trabalhando e
 segundo o Assessor Jurídico da Prefeitura, iriam fazer uma lista com vinte nomes para dispensarem e sabe da necessidade
 desses monitores, tendo sugerido na reunião anterior que fizessem contratação em caráter excepcional para atender esta
 necessidade. Pediu envio de ofício ao Padre Marcos lhe agradecendo pelas obras religiosas realizadas na cidade. Quanto aos
 tanques citados pelo Vereador Francisco disse que acreditava que no dia seguinte haveria uma resposta por parte do Executivo.
 Pediu nomeação de uma Comissão Especial com a participação do Vereador José Márcio, que tem conhecimento sobre obras,
 para averiguar as obras de construção de meio fios e sarjetas na pavimentação do Bairro da Serra onde a água está se
 empossando sobre o asfalto. citou ofício enviado pela Construtora Cherem com relação de servidores que prestam serviços no
 Município e pediu que sejam solicitadas informações mais detalhadas, pois são muitos funcionários e quer ver qual o impacto da
 empresa, que recebe quase 40 mil reais por mês para os serviços de limpeza e coleta de lixo. Relatou audiência realizada no
 ultimo dia 25 em Bom Sucesso, onde foi discutida a pesca predatória no lago do funil sendo abordado o problema do elevador
 de peixes da usina e usando da palavra sugeriu a colocação de mais um mecanismo de transposição dos peixes, bem colocação
 de novas espécies de peixes no lago. Disse que também foi abordado assunto sobre o assoreamento nas margens do lago e
 que o consórcio está em fase de revalidação do contrato e caso alguém tenha alguma reivindicação a fazer que traga à Câmara.
 O Vereador Luiz Rogério mencionou a necessidade de continuar com a operação tapa buracos e instalação de redutores de
 velocidade no Bairro Pedra Negra, citando que a praça do Bairro também está muito escura. Quanto ao relato da Sra. Arlete,
 disse que o projeto não entrou em votação e que assim que entrar na pauta acredita que será aprovado, pois estavam junto ao
 Assessor Jurídico da Câmara buscando soluções no sentido de contratar os monitores. A Vereadora Valéria reforçou pedido do
 Vereador José Marcelo para aumento das mesas de jogos na Praça Joaquim Corrêa Peniche e citou indicação para melhorias
 na iluminação da mesma e da Rua Francisco Luiz Vilas Boas se estendendo até a Praça Elias Antônio Filho, cujo local está
 muito escuro colocando em risco a segurança dos moradores, frequentadores da praça e transeuntes. Sobre os monitores de
 ônibus, disse que apoia o projeto porque esta semana duas crianças se machucaram na kombi e pediu apoio dos demais
 vereadores para aprovação do projeto conforme substitutivo apresentado pelo Vereador José Marcelo. Pediu urgência na
 solicitação do Vereador Luiz Rogério para retomada da operação tapa buracos, pois até os encanamentos estão sendo
 danificados e nas casas estão aparecendo trincas, citando que carreteiros que vêm sentido Macaia estão utilizando a rotatória
 do Bairro Jardim Planalto para dar a entender que vêm sentido Serra e isto precisa ser evitado. Agradeceu aos organizadores do
 bingo solidário em prol da APAE e pediu ao Prefeito juntamente ao Departamento de Cultura que promova e apoie este tipo de
 evento para a proporcionar entretenimento à população. O Sr. Presidente parabenizou aos Vereadores José Marcio e Francisco
 pelo requerimento para limpeza do terreno onde funcionava o matadouro municipal, afirmando que quando se constata por meio
 de fotografias, não tem como ser contestado. Em relação às palavras da Sra. Arlete, disse que ela tem razão em reclamar e que
 todos os Vereadores estão preocupados com a situação, citando projeto do Vereador José Márcio para manutenção de veículo
 nas dependências da escola, aprovação de projeto para contratação de professores de educação física, compra de veículos
 para educação, aulas de computação, salas de aulas para reforço e um veículo para transportar os alunos que moram além da
 ponte do Capivari e tudo que for em prol dos alunos será aprovado nesta Câmara, dependendo somente da adequação do
 Prefeito em relação ao percentual do gasto com pessoal. Mencionou reparos na iluminação da Praça da Serra indicando pedido
 neste sentido. SEGUNDA PARTE: Deliberação das proposições: Todas as proposições foram aprovadas pela unanimidade do
 Plenário. Os projetos de leis 52, 54 com emenda substitutiva, 55 e 56 foram enviados às Comissões Permanentes. Os projetos
 de leis 49 que “Altera o art. 3º da Lei 965 de 27 de maio de 2009 e dá outras providências” e 50 que “Autoriza assinatura de
 Convênio com a Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra, para concessão de subvenção visando a implantação de
 rádio comunitária” foram aprovados pela unanimidade do Plenário em 3ª discussão e votação em suas redações finais.
 TERCEIRA PARTE Fez-se a chamada final, sendo constatada a presença de sete Vereadores, ausentes os Vereadores Joel
 Vitor da Silva e Cypriano Antonio Caetano, pelos motivos expostos no início. Após fez-se a convocação para a próxima reunião
 ordinária a realizar-se dia 05 de outubro. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o
 encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs.
 Vereadores e demais que desejarem.

  



Aos cinco dias do mês de outubro de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental da Câmara realizou-se a 36ª reunião
 Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores: Cypriano Antonio Caetano, Francisco Bernardo de Mesquita,
 Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas,
 Marco Aurelio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A leitura da ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: OFÍCIOS DO EXECUTIVO - Da Secretaria Municipal de Educação, Convite
 para comemorações do dia da criança. - Ofício Gab nº 234 - Pedido de retirada de pauta do projeto de lei n.º 58 que concede
 subvenção a Associação Desportiva Futuros Craques. Ofícios Gab. 230 e 233 - Respectivamente em resposta aos ofícios 148 e
 153 desta Câmara. PROPOSITURAS PROTOCOLADAS - MATÉRIAS DO EXECUTIVO: Projeto de Lei Ordinária nº 57 - Adota
 o Diário Oficial dos Municípios do Estado de Minas Gerais, instituído e administrado pela AMM, como meio oficial de
 comunicação dos atos normativos e administrativos do Município de Ijaci - Projeto de Lei Ordinária nº 59 - altera redação das
 alíneas "a" e "b" do inciso I, bem como o inciso III, ambos do art. 49 da Lei Municipal nº 758 de 08 de janeiro de 2003. -
 MATÉRIA DO LEGISLATIVO: Projeto de Lei Ordinária nº 60 - Dá denominação de Cledina Aparecida Mesquita Pereira, o prédio
 público que especifica e dá outras providências. INDICAÇÕES: Nº 14 dos Vereadores José Marcio e Francisco, solicitando que
 os refletores da quadra poliesportiva sejam reinstaladas no local de origem, ou seja, no teto da referida quadra. - Nº 15 dos
 Vereadores José Marcio e Francisco solicitando que sempre que for realizada a limpeza dos dejetos da ETE proximo à Avenida
 Luiz Gonzaga, estes sejam retirados no mesmo dia. - Nº 16 do Vereador José Marcelo, solicitando fornecimento de bolas de
 futebol e voleybol para o clube Pedra Negra Futebol Clube do referido Bairro. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 17 do Vereador
 Marco Aurelio solicitando que seja determinado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura para providenciar garrafas
 individuais, conforme foto que foi anexada, para serem utilizadas pelos alunos, bem como sejam substituídos os bebedouros das
 escolas municipais, afixando bebedouros em paredes. - Nº 18 do Vereador Marco Aurelio solicitando que seja determinado à
 Secretaria de Desenvolvimento Social que reveja alguns casos de doação de cestas básicas e ajudas às pessoas carentes,
 citando caso da Sra. Talita Raquel Ferreira. - Nº 19 do Vereador Marco Aurelio apresentando agradecimentos à Secretaria
 Municipal de Desenvolvimento Urbano pela ligação da rede de esgotos no prédio do restaurante do Sr. Vanderlei e Sra. Ana
 Maria, conforme solicitado por ele várias vezes. - Nº 20 do Vereador Francisco solicitando que seja determinado ao
 Departamento de Transportes que evite despejar areia nas proximidades de portas e garagens das casas, citando caso
 concreto. - Nº 21 do Vereador José Marcio solicitando que sejam reduzidos pela metade os cargos dentro da Secretaria
 Municipal de Desenvolvimento Social. - Nº 22 do Vereador Luiz Rogério reiterando pedidos para melhoria da iluminação nas ruas
 e praças da cidade, incluindo a praça do Bairro da Serra. - Nº 23 do Vereador Luiz Rogério reiterando requisição para envio, nos
 termos legais e regimentais, de cópia do processo licitatório, contrato e todos os aditivos e pagamentos em favor da empresa
 Niemeyer, referente às obras de pavimentação do Bairro da Serra. - Nº 24 do Vereador Luiz Rogério reiterando pedidos para
 retomada dos serviços da operação tapa buracos nas ruas da cidade e Nº 25 do Vereador Luiz Rogério reforçando pedido do
 Vereador José Marcelo no tocante ao envio dos balancetes mensais de receita e despesa da Prefeitura. PEDIDO DE
 INFORMAÇÕES: Nº 5 do Vereador José Marcelo, questionando o motivo pelo qual não estão sendo enviados os balancetes de
 receita e despesa da Prefeitura. - Nº 6 do Vereador Marco Aurelio requisitando junto ao DER/MG, Coordenadoria de
 Oliveira/MG, informações acerca do método utilizado para autorizar aumento nas passagens de ônibus da linha Ijaci a Lavras,
 requisitando cópia da planilha de custos. - Nº 7 do Vereador Francisco reiterando questionamento feito na reunião anterior sobre
 quem autorizou, quem retirou e para onde levaram os tanques de asfalto que estavam instalados ao lado do terreno onde
 funcionava o matadouro municipal. MOÇÃO Nº 2 do Vereador Marco Aurélio parabenizando os professores da rede Municipal e
 rede estadual de ensino, bem como aqueles que trabalham na APAE pela comemoração do dia do Professor. - ORDEM DO DIA:
 1ª discussão e votação do Substitutivo ao Projeto de Lei Ordinária nº 54 e Projetos de Leis Ordinárias nº 55 e 56 . SÍNTESE
 DOS PRONUNCIAMENTOS: Visitante Rosimaire Mesquita Rodrigues - pediu apoio e questionou aos Vereadores se
 concordavam ou não com a vinda de outra funerária para Ijaci, afirmando que teve notícias neste sentido, mas a cidade não
 comporta duas funerárias. Disse que a Funerária São Francisco sobrevive dos associados que pagam os planos e esta outra
 funerária está vindo para a cidade não para trabalhar, mas como forma de retaliação, pois abriram duas funerárias em Lavras e
 praticamente expulsaram a Funerária São Francisco de lá e finalizou pedindo apoio dos Vereadores, pois a Funerária São
 Francisco foi a primeira a se instalar nesta cidade. O Vereador Joel agradeceu pelas orações feitas pelo bom êxito de sua
 cirurgia, bem como do servidor Lucas, afirmando que graças a Deus estão passando bem. Sobre o projeto de lei para
 contratação de monitor de ônibus, disse que juntamente aos Vereadores José Márcio e Francisco têm a capacidade de
 pressionar a Administração para a contratação destes servidores e como motoristas deveriam se negar a fazer o transporte dos
 alunos sem a presença dos monitores, pois no caso de acidente com as crianças dentro do ônibus, a responsabilidade é do
 motorista. Disse que a Secretaria de Educação tem servidores que podem atuar nesta área e indicou que fosse enviado ofício ao
 Prefeito e à Secretária de Educação pedindo que designasse servidores comissionados para exercer esta atividade até
 regularizar a situação dos cargos efetivos, pois crianças e idosos são casos especiais e seu objetivo é que o povo de Ijaci seja
 tratado da melhor maneira possível. O Vereador Marco Aurélio disse estar feliz pelo retorno do Vereador Joel a esta Casa, bem
 como o bom êxito da cirurgia do servidor Lucas. Mencionou suas indicações a respeito da compra de garrafas de água para os
 alunos e servidores da rede municipal de ensino e instalação de bebedouros nas paredes que filtram a água. Fez menção à
 posse do Padre Nélio e manifestou votos que o mesmo faça um bom trabalho frente a nossa Paróquia, agradecendo ainda ao
 Padre Marcos pelo brilhante trabalho desempenhado em Ijaci. Disse que alguns moradores lhe relataram que o preço da
 passagem de ônibus para Lavras será aumentado para R$3,00, citando que a passagem de Lavras a Ribeirão Vermelho custa
 R$2,05 e por isso indicou envio de ofício ao DER solicitando planilha que origina e justifica o preço da passagem. Relatou caso
 da Sra. Talita Raquel Ferreira, cujo marido está desempregado, tem criança pequena e recebia cesta básica da Secretaria de
 Assistência Social, sendo que este beneficio foi cortado e a mal trataram na Secretaria e assim pediu que fosse revista esta
 situação. Citou ainda o caso da Sra. Elisângela que também esta passando por dificuldades, está para ser despejada da casa e
 não lhe deram uma solução. Disse que tem recebido muitas reclamações desta Secretaria, cujo setor está diretamente ligado ao
 povo e se procuram é porque precisam. Mencionou congratulações aos professores das escolas municipais, estaduais e APAE



 parabenizando-os pela passagem do seu dia que seria comemorado em 15 de outubro, ressaltando que apesar de nem sempre
 serem valorizados e bem remunerados, não fosse o trabalho destes, não haveria nenhum profissional, seja em que área fosse.
 Agradeceu ao setor de obras que atendeu pedido da ligação da rede de esgoto do restaurante do Sr. Vanderlei. Quanto à
 Funerária São Francisco, disse que ela presta bons serviços e sugeriu projeto de lei limitando a abertura de funerárias no
 Município, pois se trata de serviço público. O Vereador Francisco mencionou palavras do Vereador Joel, dizendo que seu
 ônibus tem uma servidora que atua como monitora e caso o projeto fosse votado naquela reunião, ele seria favorável. Sobre a
 notícia da concessão da água da cidade para a COPASA, manifestou ser contrário a isto. Disse que estava reiterando pedido de
 informações sobre o paradeiro dos tanques de asfalto, pedindo ainda a retirada de areia da porta da casa de um de seus amigos
 que não estava conseguindo nem entrar com seu carro na garagem. O Vereador José Márcio disse que estava indignado com
 a retirada do projeto de auxilio à escolinha de futebol, pois a seu pedido, o Prefeito e o Procurador demoraram vinte dias para
 mandar o projeto que foi digitado em três minutos, no entanto antes da reunião, enviou ofício pedindo a retirada do projeto. Falou
 da importância da escolinha para a cidade e iria investigar se está havendo perseguição por parte de Vereador ou Servidor da
 Prefeitura ao trabalho desta escolinha que atende mais de 120 crianças. Disse que foi apresentada denúncia sobre este projeto
 ao Promotor, dando conta que não podiam conceder a subvenção e até então o Prefeito não havia explicado nada e se algum
 Vereador não quisesse investigar, ele iria investigar sozinho porque retiraram o projeto. Disse que na morte do Marcos Vinicius,
 todos disseram que era preciso arrumar ocupação para as crianças, mas não apoiam o Clécio e o Vilson que estão fazendo um
 trabalho com 120 crianças de 6 a 17 anos e que fazer denúncia ao Promotor é fácil, mas ninguém quer resolver o problema.
 Afirmou que o grau de embriaguês de adolescentes é alarmante, conforme pode ser visto nos boletins de ocorrências.
 Requisitou a presença do Sr. Prefeito e do Procurador Geral na reunião seguinte para prestarem esclarecimentos sobre o motivo
 que os levaram a não apoiar este projeto. Disse que o assessor jurídico estava fazendo um documento para enviar ao Juizado
 da infância e juventude e se algum Vereador não quisesse assinar junto, ele mandaria só com sua assinatura e se o Promotor
 alegar que o Clécio tem processo, disse que existem outros tantos Secretários e Servidores com processos. Mencionou que por
 encaminhamento do Conselho Tutelar e determinação da Juíza, transporta duas crianças até Lavras para fazerem atividades
 físicas, ao invés de ficarem vagando na cidade e acredita que o próprio juizado irá questionar o motivo da retirada deste projeto.
 Disse que os Secretários quando não atendem convocação da Câmara, desrespeitam a Lei Orgânica e o Regimento Interno e
 quer descobrir se foi Vereador ou Servidor da Prefeitura que barrou este projeto e a solução deste problema virou questão de
 honra para ele, pois em 46 anos de Município, ninguém apareceu com documentos para montar uma escolinha para dar
 ocupação às crianças. Sobre o monitor de ônibus, relatou acidente ocorrido com crianças e por simplicidade, os pais nem
 reclamaram. Sobre o atendimento 24 horas no posto de saúde prometido pelo Prefeito durante a campanha, disse que sempre o
 alertava para não prometer o que não podia cumprir, sendo que o Prefeito falou mentira para o povo, pois o posto de saúde não
 está mais funcionando durante 24 horas e tanto este, como a Secretária de Saúde deveriam avisar antecipadamente a
 população sobre o novo horário de funcionamento, pois isto não é serviço particular. Sobre a instalação de uma outra funerária,
 disse que se tiver que votar nesta questão, irá votar contra, pois a Funerária São Francisco foi a primeira a se instalar na cidade
 e se a Funerária Carvalho fosse a primeira a se instalar aqui, agiria da mesma forma. Sobre a questão da Sra. Talita relatada
 pelo Vereador Marco Aurélio, disse que se a mesma fosse de carro à Secretaria de Assistência Social, conseguiria cestas
 básicas e leite, mas indo à pé ela não consegue. Disse que o Prefeito falou que prefere sair, a exonerar determinado servidor da
 Assistência Social, sendo que lá existem servidores em excesso e se tirarem a metade, irão trabalhar da mesma forma. Sobre a
 reunião que seria realizada no dia 08 de outubro, a respeito da concessão dos serviços de água para a COPASA, disse que era
 contrário, pois com esta concessão, irá sobrar mais dinheiro que será mal administrado com realização de festas, como
 atualmente acontece no Município. O Vereador Luiz Rogério mencionou indicação ao Prefeito para providenciar melhorias na
 iluminação das ruas, praças e no parquinho do Bairro da Serra. Reiterou pedido para envio do processo licitatório, contrato,
 aditivos e pagamentos inerentes à empresa Niemayer para as obras do Bairro da Serra e caso não for enviado, irá acionar o
 Ministério Público. Reforçou pedido para continuação dos trabalhos relativos à operação tapa buracos e requisitou informações
 sobre o motivo pelo qual não mais está sendo enviado o balancete da Prefeitura à esta Casa. Finalizou pedindo votação em
 regime de urgência no projeto de lei n.º 54. O Vereador Cypriano se manifestou favorável às melhorias dos bairros da cidade,
 citando as ruas do Bairro Campo Alto onde também é necessária a melhoria da rede de energia elétrica e ruas da Vila Nossa
 Senhora da Conceição onde até de bicicleta é difícil trafegar . Relatou viagem a Belo Horizonte, citando que o Prefeito está
 conseguindo recursos para as obras de rede de água pluvial no centro da cidade. A respeito do preço das passagem de ônibus
 para Lavras, disse que sempre há aumento que prejudica muitas pessoas que lá trabalham, citando ainda que já pediu ao
 Prefeito para confeccionar carteirinhas para os idosos terem passe livre. Quanto ao projeto para nomeação dos monitores, disse
 que é favorável, bem como a convocação dos concursados aprovados. Disse que o Prefeito está correndo atrás de recursos
 financeiros na ordem de novecentos mil reais para regularizar os direitos adquiridos e décimo salário dos servidores. A
 Vereadora Valéria mencionou palavras do Vereador José Márcio sobre o projeto da escolinha de futebol e está claro que há
 uma pessoa que manda em nome do Prefeito e ainda usa seu nome, pois foi atribuído a ela o pedido para retirada do projeto de
 subvenção à escolinha de futebol, o que não é verdade. Disse que não deve obrigação ao Prefeito e a ninguém e não indicou
 ninguém para trabalhar na Prefeitura e se nada vai para frente é porque tem três ou quatro pessoas que comandam a Prefeitura
 e não têm coragem de vir na Câmara e se responsabilizarem pelo que fazem. Disse que não tem nome sujo e nunca foi em
 policia ou promotor por erros seus, mas sim dos outros e tudo o que ela fala está em ata. Disse que sempre corre atrás para
 ajudar o povo de Ijaci, não tem força de retirar projeto de ninguém e se o Prefeito retirou o projeto, é iniciativa dele e não deveria
 jogar a responsabilidade sobre outras pessoas, questionando porque ele não faz as coisas boas que já foram pedidas por ela e
 os demais Vereadores. Disse que a juíza havia pedido ao Prefeito para implantar projetos para os adolescentes, devido ao alto
 índice de alcoolismo entre estes, citando ainda a falta de monitores e obras paradas na cidade. O Vereador Cypriano disse a
 Vereadora que se ela soubesse quem estava falando isto, deveria citar o responsável aos Vereadores para tomada de atitude,
 tendo a Vereadora dito que ficou sabendo por terceiros, mas estará indo até a Prefeitura no dia seguinte para pedir explicações
 ao Prefeito sobre o responsável pelo pedido de retirada do projeto, sendo que se ela fosse contra o projeto, falaria em sua



 palavra, mas nunca foi contra projetos para beneficiar a população. O Vereador José Márcio pediu apoio à Vereadora para
 encaminhar informações sobre a retirada do projeto da escolinha de futebol ao juizado da infância e juventude, sendo
 respondido por ela que apoiaria. O Vereador Marco Aurélio disse que sabe da lealdade da Vereadora, afirmando que na retirada
 do projeto, o Prefeito deveria ter assumido a sua responsabilidade, pois isto não é bom para nenhuma das partes, sendo da
 concordância da Vereadora que reafirmou que o Prefeito deveria ter assumido sua responsabilidade sem a jogar em cima de
 terceiros. O Vereador José Marcelo disse que as respostas às indicações dos Vereadores dão conta que sempre ssão
 encaminhadas àsSsecretaria para providencias,s sem dar solução e estão respondendo somente para cumprir prazos da Lei
 Orgânica e não serem punidos. O Sr. Presidente lembrou do concurso para o senso cujas inscrições seriam realizadas no
 correio até o dia seguinte. A pedido do Vereador Jose Márcio, foi lida a minuta do expediente a ser encaminhado ao Juizado da
 Infância e Juventude - (REQUERIMENTO Nº 2). SEGUNDA PARTE: As proposições subscritas e verbais foram aprovados pela
 unanimidade do Plenário. O Requerimento nº 2 foi aprovado após obter 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido
 o Vereador Cypriano que afirmou que somente seria favorável ao envio de documentos para a Promotoria e Judiciário quando
 tiver certeza do que está sendo apresentado. o pedido de votação em regime de urgência ao projeto de lei nº 54 feito pelo
 Vereador Luiz Rogério foi aprovado pela unanimidade do Plenário. Feita a votação do projeto de lei nº 54 que "Dispõe sobre
 criação, na Estrutura Administrativa da Prefeitura, de cargos efetivos que especifica" nos termos da emenda substitutiva
 apresentada pelo Vereador Jose Marcelo foi aprovado em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação. O projeto de lei nº 55 que "Altera o art
 4º da Lei 980 de 16 de julho de 2009" foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª discussão e votação. O Projeto de Lei nº
 56 que "Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Futuros Craques" foi aprovada pela unanimidade do plenário em 1ª
 discussão e votação. A Terceira Parte constou de chamada final, sendo constatada a presença de todos os Vereadores. Após
 fez-se a convocação para a próxima reunião a se realizar no dia 19 de outubro a partir das 19h30, em decorrência do inicio da
 vigência do horário brasileiro de verão. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o
 encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs.
 Vereadores e demais que desejarem.

  

Aos dezenove dias do mês de outubro de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 37ª reunião
 Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores: Cypriano Antonio Caetano, Francisco Bernardo de Mesquita,
 Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas,
 Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A leitura da ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicado da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
 Fiscalização do Congresso Nacional acerca de liberação de recursos da União no período de janeiro a agosto deste ano.
 Comunicados do FNDE e FNS acerca de liberação de recursos para manutenção de programas no Município.
 CORRESPONDENCIAS DO EXECUTIVO: Do Dr. Jaderson Wembley de Andrade Carvalho, Ofício n.º 113 em resposta ao ofício
 n.º 154 desta Câmara, esclarecendo sobre contrato com a FURJ - Do Dr. Jaderson Wembley de Andrade Carvalho, Ofício n.º
 114 em resposta ao Ofício nº 155 desta Casa, encaminhando documentos do IBA – Do Gabinete do Sr. Prefeito, Ofício nº 239
 solicitando retirada de trâmite do projeto de lei nº 06 que “Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do
 Município de Ijaci e dá outras providencias”- PROPOSITURAS PROTOCOLADAS - MATÉRIA DO EXECUTIVO: Projeto de Lei
 Ordinária nº 61: “Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do Município de Ijaci e dá outras providencias” -
 Projeto de Lei Ordinária nº 62: “Dispõe sobre criação, na Estrutura Administrativa da Prefeitura, de cargos efetivos para os
 programas especiais de saúde - Programa da Saúde da Família (PSF) e Programa de Saúde Bucal (PSF bucal), e dá outras
 providências” - MATÉRIA DO LEGISLATIVO: Projeto de Lei Ordinária nº 63 de autoria dos Vereadores José Márcio Gomes e
 Francisco Bernardo de Mesquita: “Dispõe sobre a forma de execução do Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino
 fundamental no Município e dá outras providências” - INDICAÇÕES: Nº 26 dos Vereadores José Márcio e Francisco Bernardo, a
 pedido da Sra. Maria Isabel Miranda, moradora da Rua Comissário Vilas Boas, seja construído um banheiro em sua casa. - Nº
 27 dos Vereadores José Márcio e Francisco Bernardo, a pedido dos moradores do Bairro Vila Aparecida, seja realizada
 operação tapa buracos nas ruas do bairro. - Nº 28 da Vereadora Valeria, seja construído um banheiro na residência da Sra.
 "Maria do Vitor", bem como seja concedida assistência à referida Senhora que também se encontra doente. - Nº 29 do Vereador
 Cypriano, seja feita a abertura de uma via com pelo menos 7 metros de largura no antigo campo do Milionários, ligando a Rua
 João Francisco Lopes à Rua do Milionários ( Rua Mauro Cândido da Silva). - Nº 30 do Vereador Marco Aurélio, solicitando envio
 de um projeto de lei instituindo a "Semana de Prevenção à Saúde Bucal" no Município - Nº 31 do Vereador Marco Aurélio,
 solicitando o envio de um projeto de lei criando oficialmente um serviço voltado para atendimento à terceira idade, intitulado
 "Programa melhor Idade" - Nº 32 do Vereador Marco Aurelio, solicitando envio de um projeto de lei instituindo oficialmente a
 "Semana de Prevenção do Câncer de Colo Uterino e Câncer de Mama" no Município. - Nº 33 do Vereador Marco Aurélio,
 solicitando envio de um projeto de lei instituindo oficialmente a "Semana de Prevenção do Câncer Próstata" no Município,
 apresentando sugestões para implantação e atividades de funcionamento dos referidos programas. - MATÉRIA DA ORDEM DO
 DIA: Em 1ª discussão e votação: Projetos de Leis nº 59 e 60. Em 2ª discussão e votação: Projetos de Leis nº 55 e 56.
 SÍNTESE DE PRONUNCIAMENTOS: Dr. Jaderson Wembley de Andrade Carvalho, Procurador Geral do Município
 convocado a pedido do Vereador José Márcio que lhe disse que o compromisso do Prefeito e sua equipe era de atender aos
 necessitados em geral e passados nove meses, não viu nenhuma atitude neste sentido. Mencionou convite ao Prefeito que se
 tivesse bom senso pela conversa que tinham na campanha, teria vindo na reunião. Citou os Vereadores Lisionel, Marco Aurélio
 e Cypriano quanto à linguagem que falaram quando eram candidatos, afirmando que alertou ao Prefeito para não fazer
 promessas que não seriam cumpridas e agora que foram eleitos, não admite que o Prefeito faça o contrário do que prometeu.
 Disse que durante a campanha, o Prefeito fez várias promessas principalmente nas área de educação e saúde e mesmo que



 não fosse eleito, viria reivindicar o que foi prometido. Sobre o projeto para subvenção à escolinha de futebol, disse que o
 Clecinho foi na Prefeitura por mais de 20 dias para elaboração do projeto e teve resistência e assim o Clecinho o convidou para
 ir com ele na Prefeitura e se sentiu indignado por ser Vereador eleito no grupo do Prefeito e ser tratado com descaso,
 imaginando que a embromação é muito maior com pessoas que não são autoridades. Citou que são mais de 120 crianças
 esperando a aprovação deste projeto, sendo que na Câmara não teria resistência quanto à sua aprovação, afirmando que o
 nível de alcoolismo de adolescentes é muito alto e quando da morte do Marcos Vinicius, o Prefeito disse que teria que fazer
 alguma coisa para ocupar o tempo dessas crianças, mas quando aparece alguma coisa neste sentido, encontra resistência na
 Prefeitura. Em resposta, o Dr. Jaderson disse que todos os atos do Executivo são baseados na legalidade e os gastos que são
 executados neste ano foram aprovados no ano passado e quanto ao tempo gasto para elaborar o projeto se deve ao fato da
 procura de uma saída para se realizar o repasse. Disse que a princípio o projeto foi enviado a pedido do Vereador, mas do ponto
 de vista legal, este projeto não tem como ser implantado neste ano, pois não tem dotação orçamentária para isto. Disse que
 assumiu o cargo na Prefeitura em abril e esta se encontrava com vários restos a pagar da gestão anterior e veio à Câmara para
 explicar a parte técnica e não iria entrar no mérito político, afirmando que a responsabilidade de retirada do projeto foi técnica e
 partiu dele e do Prefeito e não foi com intenção de prejudicar o Clecinho e se fizerem uma emenda neste sentido no orçamento
 enviado a esta Casa, tal projeto poderá ser implantado no próximo ano. O Vereador José Márcio disse não concordar com a
 explicação e pediu ao Procurador Geral que explicasse onde se conseguiu aproximadamente R$500.000,00 para gastar com
 festas neste ano, mas não se consegue apoiar este projeto que em muito beneficiaria 120 crianças, o que fica em torno de
 R$30.000,00. Disse que não aceita o gasto excessivo com festas, enquanto a cidade fica nesta pobreza em que se encontra,
 sendo que se esses gastos fossem revertidos em obras sociais, ele aceitaria e explicaria aos pais o motivo da escolinha não
 funcionar neste ano por falta de verba, tendo o Dr. Jaderson dito que a questão apresentada é quanto ao orçamento e não
 financeira e se o Prefeito gastou com festas é porque foi deixado no orçamento pela Legislatura anterior; ao que o Vereador
 José Marcelo disse que o orçamento é que define onde será feito o gasto e que se deveria aprovar para o próximo ano a
 dotação onde será realizada a despesa. O Dr. Jaderson reafirmou que sua função na Prefeitura é técnica e não política e este
 projeto foi retirado por ilegalidade em relação à questões orçamentárias, citando exemplo de ajuda à rádio comunitária, mas
 qualquer outra associação não tem como ser ajudada. O Vereador José Márcio disse que o Procurador deveria envolver em
 questões políticas, pois se não tivesse a Prefeitura, ele não estaria trabalhando aqui e que os Vereadores Marco Aurélio e
 Cypriano estão sendo omissos, pois deveriam se manifestar porque também acompanharam o Prefeito durante a campanha,
 pois não pode ser eleito e depois cruzar os braços. O Dr. Jáderson disse que existem promessas e compromissos políticos que
 são impossíveis de serem cumpridos no primeiro ano de mandato, ainda restam três anos e no orçamento para o próximo ano é
 que se deve colocar as promessas da campanha e assim o Vereador José Márcio estaria amparado legalmente para cumprir as
 promessas do Prefeito, ao que o Vereador José Márcio voltou a mencionar que deveria ter deixado dinheiro para investir em
 ação social e infra-estrutura do Município, ao invés de gastar com festas e os que foram eleitos com o Prefeito deveriam ter
 vergonha na cara e coloca-lo na linha, mas estão deixando a desejar, pois os problemas devem ser encarados e que o Prefeito
 deve trabalhar para compensar a confiança que o povo lhe deu no voto. Disse que o Prefeito falava sempre que a Administração
 passada estava dormindo e é isso que ele não admite, pois está fazendo tudo ao contrário. Intervendo, o Sr. Presidente disse ao
 Vereador José Márcio para discutir somente o que estava na pauta para não atrasar a reunião e fizesse perguntas mais
 específicas, informando ainda que as despesas com festas ficaram em torno de 370 mil reais, tendo o Vereador dito que
 somente estava falando o que consta nos balancetes. O Dr. Jáderson reafirmou que foi convocado para explicar sobre o projeto
 da escolinha e tecnicamente o projeto foi retirado por falta de dotação orçamentária e os gastos com festas foram legais, pois
 estavam previstos no orçamento e perguntou ao Vereador se ele acompanhou os pagamentos dos restos a pagar, dizendo que
 ele não poderia dizer que não foi feito nada nesses meses. O Vereador José Márcio disse que vários pais estão assinando uma
 lista que será encaminhada ao juizado da infância e juventude devido a retirada do projeto. O Dr. Jáderson perguntou sobre a
 situação do trâmite do orçamento para 2010, sendo dito pelo Vereador José Marcelo que estão no aguardo da definição sobre a
 reforma administrativa, tendo o Procurador dito na reforma administrativa está sendo proposta a criação de Secretaria de
 Esportes onde há mais possibilidades de se lutar para ter mais coisas nesta área e que a oportunidade é agora. O Vereador
 José Márcio disse que o Prefeito pediu ao Clecinho para não mais cobrar pelas aulas da escolinha, pois o projeto seria enviado à
 Câmara e sabe que há servidores perseguindo o Clecinho, reafirmando que se alguém sofrer perseguição, pode lhe procurar,
 pois será investigado. O Dr. Jáderson disse que não poderia falar a este respeito, pois não estava presente e quanto ao projeto,
 disse que somente existem dois meses para o fim deste ano e pode deixar a implantação da escolinha para o orçamento do ano
 que vem. O Vereador José Márcio disse que a Prefeitura deveria ter deixado o Clecinho continuar trabalhando do jeito que
 estava, tendo o Procurador dito que o fato de deixar de cobrar de alguns alunos talvez tenha se motivado pelo campo ter sido
 cedido e não se poderia aferir lucro com a cessão do campo, ao que o Vereador José Márcio disse que é uma vergonha para a
 Câmara não tomar providências neste sentido, o que para ele virou questão de honra, pois foi na casa de cada um. O
 Procurador disse que na campanha se faz promessas, mas não se pode resolver tudo no primeiro ano de mandato e que o
 Vereador deveria continuar a caminhar junto ao Prefeito buscando o bem da população, sendo respondido pelo Vereador que
 naquilo que beneficiar a população, ele sempre estará a favor. Sobre a diferença entre os vencimentos dos cargos de enfermeiro
 e dentista no projeto inerente ao PSF, questionada pelo Vereador Luiz Rogério, o Procurador respondeu que os valores foram
 baseados no Plano de Cargos e Salários, além de uma pesquisa nas cidades vizinhas sobre o vencimento destes servidores,
 mencionando necessidade de abrir concurso para esses cargos, conforme decisões do Tribunal de Justiça neste sentido. Sobre
 a adequação do Município à lei que estipulou o teto salarial dos professores, questionada pelo Vereador Marco Aurélio,
 respondeu que a lei estipulou um teto salarial, mas também aumentou a carga horária e o vencimento do magistério em Ijaci é
 um dos melhores da região, além de existirem professores que lecionam aqui e em outros municípios. Sobre a questão da
 prorrogação do contrato para coleta de lixo na cidade, questionada pelo mesmo Vereador, disse que na lei de licitações, os
 contratos de serviços de caráter continuado podem ser prorrogados por até 60 meses, sendo que foi contratada uma empresa
 pela Administração anterior e foram realizados aditivos e está sendo realizada uma planilha de custos bem fundamentada para



 que a Prefeitura tenha condições de acompanhar e exigir a realização dos serviços, acreditando que até o final deste mês o
 edital poderá ser lançado. Sobre a liberação dos recursos para a rádio comunitária, questionada pelo Vereador José Marcelo,
 disse que a lei foi sancionada e que está finalizando a elaboração do convênio para sua assinatura. Neuzimar Aparecida
 Pinheiro, Secretária Municipal de Educação e Cultura, convocada a pedido do Vereador José Márcio. O Sr. Presidente reiterou
 pedido ao Vereador José Márcio para que fizesse perguntas específicas, devido ao tempo da reunião, tendo o Vereador dito que
 as vezes é preciso se alongar para expressar melhor o assunto, agradecendo à Secretária Neuzimar pelo apoio ao Clecinho na
 cessão do espaço para acomodar os atletas. Acerca das serventes escolares que foram contratadas e não foram chamadas
 para efetivação, citando caso da Sra. Luciana, questionado pelo Vereador José Márcio, a Secretária relatou que a Sra. Luciana
 no mês de julho não aceitou a sua contratação, tendo inclusive assinado um documento de desistência do cargo que na época
 era para contrato e assim seguiram a lista do concurso e depois que o processo foi concluído, a Sra. Luciana voltou atrás de sua
 decisão inicial e desta forma a nomearam como efetiva, bem como a Sra. Marcilene. A Sra. Míriam está no contrato substituindo
 a Sra. Joana que está de licença médica desde 2003 e ainda que a Sra. Míriam está grávida e por recomendação em
 decorrência da gripe, está afastada, tendo sido contratada a Sra. Ana Paula. O Vereador José Márcio pediu que todos os
 Vereadores fossem sinceros e não dissessem uma coisa aqui na Câmara e outra coisa lá fora, pois às vezes falam uma coisa
 aqui e outra na rua, havendo protesto do Vereador José Marcelo, dizendo que se sentiu ofendido pelas palavras do Vereador
 José Márcio, pois nunca faltou com sinceridade com as pessoas, ao que o Vereador José Márcio disse que não citou o nome do
 Vereador José Marcelo, tendo o Vereador José Marcelo dito que foi falado todos os Vereadores. O Vereador José Márcio disse
 que desde o início, suas palavras são as mesmas dentro e fora da Câmara, que sua cara é uma só e se o Vereador José
 Marcelo se sentiu ofendido, deve ter algum segredo, mas isto é problema dele. O Vereador José Marcelo disse ao Sr. Presidente
 que o Vereador José Márcio deveria respeitar as pessoas. O Vereador Joel disse ao Vereador José Márcio que isso fere o
 decoro parlamentar, tendo o Vereador José Márcio dito que é só olhar a ata da 34ª reunião, havendo discussão entre os dois
 Vereadores, motivo pelo qual o Sr. Presidente suspendeu a reunião, determinando intervalo. No Reinicio, o Sr. Presidente
 agradeceu a presença da Secretária de Educação, Sra. Neuzimar e demais presentes e de acordo com a decisão que sua
 pessoa deveria tomar como Presidente, iria encerrar a reunião, havendo protesto do Vereador José Márcio que disse que era um
 desrespeito para com sua pessoa e as pessoas que esperavam a explicação da Secretária, tendo o Sr. Presidente dito que a
 Secretária Neuzimar se disponibilizou em voltar noutra reunião. O Vereador José Márcio insistiu, tendo o Vereador Luiz Rogério
 dito que o Presidente tem esta autonomia, tendo o Sr. Presidente dito que foi consultada a Assessoria Jurídica. O Vereador José
 Márcio disse que para tratar de assunto sério, polêmica vai existir, tendo o Sr. Presidente reiterado que a reunião seria
 encerrada. O Vereador Marco Aurélio disse que era preciso respeitar a presidência. O Sr. Presidente determinou a chamada
 final, sendo constatada a presença de todos os Vereadores que foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-
se dia 26 de outubro, a partir das 19h30. Feita a oração final, sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos
 trabalhos. Para constar lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Vereadores e demais que
 desejarem.

  

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2009 às 19h30 no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 38ª reunião
 Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores: Lisionel de Souza Tostes, Cypriano Antonio Caetano,
 Francisco Bernardo de Mesquita, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco
 Aurelio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Ausente o Vereador Joel Vitor da Silva que foi a São Paulo para retorno médico.
 Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma ao Sr. Sebastião José Luiz. A leitura da ata da reunião anterior
 foi aprovada e assinada pelos Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicados do Fundo Nacional de Saúde
 acerca de liberação de recursos para manutenção de programas no Município. Do Promotor Dr. Dimas Messias de Carvalho,
 Cópia do ofício circular nº 021 - versando sobre a necessidade de equipamento desfibrilador em locais públicos - OFÍCIOS DO
 EXECUTIVO: Ofícios nº 241 e 243 do Gabinete respectivamente em resposta aos ofícios 161 e 164 desta Câmara.
 PROPOSITURAS PROTOCOLADAS - MATÉRIA DO EXECUTIVO: Projeto de Lei Ordinária nº 64 que “Autoriza Concessão de
 Direito Real de uso de bem imóvel e dá outras providências”. Projeto de Lei Complementar nº 1 que “Dispõe sobre a estrutura
 organizacional da Administração Direta do Poder Executivo e dá outras providencias”. No ofício de encaminhamento, nº 244 do
 Gabinete, foi solicitada a retirada do projeto de lei ordinária nº 45 que tratava do mesmo objeto. MATÉRIA DO LEGISLATIVO:
 INDICAÇÕES: Foram mencionadas as Indicações de nº 26 a 33 apresentadas na reunião anterior. Nº 34 dos Vereadores José
 Marcio e Francisco, para que seja determinada à Secretaria Municipal de Saúde para tomar mais cuidados quanto à falta de gás
 no Centro de Saúde do Bairro da Serra, pois alguns procedimentos de enfermaria dependem de água morna. Nº 35 da
 Vereadora Valeria, solicitando o encascalhamento na estrada do Imbezal, notadamente numa ponte localizada próximo à
 propriedade do Sr. Zequinha. - INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 36 do Vereador Marco Aurelio, solicitando que a Prefeitura negocie
 com a CEMIG a instalação de iluminação pública no trecho da rodovia compreendido entre o Bairro Novo Horizonte e a Rua
 Vigilato Vilas Boas. Nº 37 do Vereador Marco Aurelio, solicitando que sejam feitos serviços de motoniveladora e colocação de
 muafa nos pontos mais críticos das estradas da comunidade do Barreiro de Baixo, conforme pedido dos moradores do local. Nº
 38 do Vereador Marco Aurelio, para que sejam encaminhados expedientes para o Secretário Estado de Transportes e Obras
 Públicas e ao Deputado Estadual Domingos Sávio, solicitando que estes intercedam junto ao DER/MG para que proceda ao
 prolongamento da 3ª pista na Rodovia MG 335 até o trevo da Boca da Mata, bem como no trecho compreendido entre o trevo da
 Camargo Correa e o Bairro Novo Horizonte e nº 39 solicitando a construção de um anel viário como meio de desafogar o trânsito
 de veículos, notadamente veículos pesados das ruas do centro da cidade. Nº 40 do Vereador José Marcio, para que seja
 canalizada a água e concretado o corredor entre as casas em frente ao novo prédio do PSF, na Rua João Francisco Lopes. Nº
 41 do Vereador José Marcio, para que seja determinado e fiscalizada a empreiteira que está preparando o leito para



 asfaltamento da via até a Ilha Náutica Brasil para que faça a limpeza nas margens da pista. Nº 42 do Vereador José Marcio,
 solicitando que a enfermeira padrão do PSF do centro da cidade trabalhe também nas sextas-feiras. Nº 43 do Vereador
 Francisco para que sejam feitos reparos no piso da Praça Prefeito Elias Antonio Filho que está muito esburacado. Nº 44 do
 Vereador Francisco para que seja negociado com a CEMIG a troca de luminárias da Rua João Francisco Lopes. Nº 45 do
 Vereador José Marcelo para que sejam tomadas providencias acerca do estacionamento de caminhões de empresas que estão
 fazendo das ruas da cidade um canteiro de obras, conforme reclamação de alguns moradores, citando o Código de Posturas
 que proíbe esta prática. Nº 46 da Vereadora Valeria, reiterando pedidos feitos por ela e demais Vereadores para que sejam
 agilizados os serviços de tapa buracos nas ruas da cidade. Nº 47 da Vereadora Valeria, para que sejam tomadas providencias
 para escoar a enxurrada que nas chuvas mais fortes alaga a Rua José Evaristo de Oliveira, invadindo casas e danificando
 móveis e eletrodomésticos, além de prejudicar o tráfego de veículo em decorrência dos inúmeros buracos existentes na referida
 via. Nº 48 do Vereador Cypriano para que sejam feitos reparos na rede de esgoto ao final da Rua Jose Marçal, nas proximidades
 da casa do Sr. João Batista, pois o cano está quebrado, o que pode causar entupimento e nº 49 do Vereador Luiz Rogério,
 solicitando fiscalização mais intensa em relação às carretas que estão utilizando a rotatória do Jardim Planalto para fazerem
 manobras. MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: Em 2ª discussão e votação, os Projeto de Leis Ordinárias nº 55 e 56. Em 1ª
 discussão e votação os Projetos de Leis Ordinárias nº 59 e 60. REQUERIMENTOS: Nº 3 do Vereador José Marcio para que seja
 encaminhado ao Juizado da Infância e Juventude, para a adoção das providencias julgadas cabíveis, o caso que envolve a Sra.
 Cleidmara Ester Oliveira, à qual não foi fornecido leite para seu filho, conforme prescrito pelo médico. - PEDIDO DE
 INFORMAÇÕES: Nº 8 do Vereador José Marcelo em relação ao contrato firmado com a Fundação de Apoio à Universidade
 Federal do Estado do Rio de Janeiro, requisitando informações quanto ao valor que até o momento foi pago à referida entidade e
 qual valor já foi recuperado junto ao INSS, alertando para o cumprimento da cláusula 6.1.. SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO
 DE VISITANTE: Emerson Nonato da Silva que disse ser professor de educação física concursado há três anos e nos últimos
 cinco meses vem desempenhando algumas atividades juntamente ao Chefe do Departamento de Esportes e diante das
 cobranças que vem sendo feitas em relação ao esporte, iria fazer um relatório dos trabalhos executados nestes cinco meses em
 que assumiu esta função, sendo que antes seu trabalho na Praça de Esportes era voluntário, pois atuava nas escolas. Enfatizou
 que o número de jovens atendidos triplicou e tem levado atletas representando a cidade no JIMI, obtendo bom desempenho,
 bem como nos jogos escolares, onde duas atletas de Ijaci representarão Lavras nos jogos da juventude, modalidade futsal em
 Caxambu e Poços de Caldas, citando ainda eventos realizados como a corrida rústica. Disse que o objetivo é oferecer
 oportunidades aos jovens através do esporte, citando parcerias, pois a dotação orçamentária para o setor é limitada, em torno de
 R$20.000,00 e receberam materiais esportivos do Estado, estão fazendo parceria com o Conselho Tutelar visando a
 conscientização de jovens e espera que para o próximo ano sejam alocados mais recursos para implantação de projetos, citando
 a melhor idade e um núcleo de esportes no Bairro da Serra. Pediu aos vereadores para acompanhar os trabalhos do
 Departamento de Esportes mencionando melhorias na iluminação da quadra poliesportiva e existem mais projetos para serem
 iniciados, o que demanda mais recursos. O Vereador José Márcio perguntou se no ano anterior foi executado este mesmo
 projeto, respondendo que trabalhou como voluntário e que os projetos não foram apresentados à Câmara, havendo inclusive um
 problema, pois o acusaram de não estar dando as aulas de educação física nas escolas. O Vereador Jose Marcio disse que a
 gestão passada deveria ter tomado mais cuidado para não deixar o esporte sem recursos, citando o projeto do Clecinho que
 estaria funcionando se tivesse sido votado no orçamento do ano passado. Acerca de reclamações quanto à iluminação da
 quadra citada pelo mesmo Vereador, o Sr. Emerson disse que a modificação diminuiu o gasto de energia, sendo que na maioria
 das quadras, a iluminação é na parte lateral o que permite ligar somente a metade das lâmpadas na parte da manhã. O
 Vereador Marco Aurélio disse que a pasta do esporte é muito importante e deveria ser apresentado um planejamento para o
 próximo ano, cujo valor da dotação é de R$233.000,00 e deve ser trabalhado com crianças, os pais das crianças e terceira
 idade, buscando parcerias com empresários da cidade. O Chefe do Departamento de Esportes, Sr. César de Souza Fonseca
 disse que neste ano foram gastos R$9.000,00 com a instalação do sistema de irrigação, compra de caixa d’água e materiais
 esportivos, afirmando que o deputado Vander Borges disponibilizou R$600.000,00 para o esporte, porém o mesmo não foi
 liberado, já que é o deputado não faz parte da base do Prefeito, citando ainda projeto para banda de música, através do Sr.
 Gomes. O Vereador José Marcelo disse que esteve na Praça de Esportes e muitos lhe reclamaram da rede de esgoto que
 estava entupida, sendo respondido pelo Sr. César que já foi providenciado o conserto junto ao Departamento de Obras, mas
 este problema vem de longa data. O Presidente agradeceu a presença do César e do Emerson. SÍNTESE DOS
 PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES. O Vereador Marco Aurélio mencionou indicação para instalação de iluminação
 pública na entrada da cidade como forma de contribuir para a melhoria do visual do local e segurança das pessoas. Falou do
 pedido dos moradores do Barreiro de Baixo para colocação de muafa nas estradas daquela localidade. Sobre a reforma
 administrativa, disse que deveria ser verificada a possibilidade de incluir o núcleo de assistência jurídica neste projeto, pois em
 muito beneficiará a população citando que a Prefeitura está com dois advogados e esta despesa poderia ser revertida para o
 referido núcleo. Sobre o projeto para alteração no Plano Diretor, disse ser estritamente contra, já que o Plano Diretor foi
 amplamente discutido e não se pode dificultar o desenvolvimento do Município, sendo que o Sr. Prefeito deveria tomar cuidado
 com algumas pessoas que estão ao seu redor. Mencionou pedido para envio de ofício ao Secretário de Estado de Obras e ao
 Deputado Domingos Sávio solicitando ampliação da terceira pista ao longo da rodovia MG 335 e construção do anel viário na
 cidade. Sobre o projeto de lei nº 62, disse que apresentará emenda em relação ao vencimento do cargo de cirurgião dentista
 equiparando-o ao do cargo de enfermeira padrão. Quanto à manifestação do Vereador José Márcio na ultima reunião, dando
 conta que ele estaria sendo omisso, disse que não ganhou com voto do Prefeito e nem o acompanhou à casa de ninguém e que
 manda os pedidos e se não são acatados, o problema é do Prefeito. O Vereador José Márcio cedeu espaço em sua palavra à
 Sra. Adriana que relatou fato ocorrido no Posto de Saúde naquele dia, quando o Dr. Jose Reinaldo se negou a atender seu filho
 de 4 anos, que passou por febre de quase 40 graus e diarréia, justificando que já tinha atendido as 15 fichas. A visitante
 questionou sobre os direitos da criança, citando que foi injustiçada, pois estava com seu filho doente e que todas as enfermeiras
 do Posto a apoiaram dizendo que o médico atenderia 20 fichas, sendo dito pelo médico que ela deveria procurar o plantonista.



 Afirmou que em Lavras seu filho foi atendido e ficou internado o dia todo e estava falando em nome de várias mães que já
 passaram por este problema, fez um boletim de ocorrência pela omissão desse médico, iria procurar a Secretária de Saúde e
 esperava uma resposta e que chegue ao conhecimento desse médico e sejam estabelecidas regras para todos e se for
 necessário que seja contratado outro especialista. O Vereador Marco Aurélio disse que teve estes problemas quando era
 Secretário de Saúde e que esta situação é grave e na época até suspendeu o salário deste médico, sendo necessário tomar
 providências, pois o médico não foi contratado por fichas e sim para cumprir carga horária. O Presidente se dispôs a
 acompanhar a Sra. Adriana para conversar com a Secretária de Saúde e disse que o referido médico tem que cumprir as horas
 de trabalho no posto, tendo esta dito que o Dr. José Reinaldo é bom médico, mas a questão de profissionalismo e moral é
 questionável. O Vereador Luiz Rogério disse que já teve problemas com o referido médico, pois além de ser bom médico, é
 preciso ser bom profissional. A Vereadora Valéria questionou se a Secretária de Saúde não se encontrava no local, sendo dito
 pela Sra. Adriana que no momento só pensou em seu filho e não atentou para isso. A Vereadora disse que as mães
 reclamavam, porém nenhuma se manifestava na Câmara e quando o médico dizia que iria tirar licença, as mães se calavam e
 na Administração passada, o mesmo se dispôs a atender 20 fichas e mais 5 casos de emergência. Disse também que iria
 solicitar da Secretária de Saúde a contratação de mais pediatras no regime de plantão e que a Dra. Poliana também iria voltar a
 atender. Prosseguindo, o Vereador pronunciante Jose Marcio solicitou a convocação do Dr. Jose Reinaldo para dar explicações
 sobre este caso na reunião seguinte desta Câmara, pois ele é igual a qualquer servidor. Mencionou indicação para a
 concretagem do corredor entre as casas em frente ao novo prédio do PSF, além da canalização da água pluvial que está
 infiltrando nas paredes das casas e muros, falando também da limpeza nas margens da rodovia que liga o bairro da Serra à Ilha
 Brasil, citando locais em que existem até árvores dentro do leito da estrada, sugerindo que um engenheiro que entende de
 asfalto acompanhe esta obra e por fim mencionou seu questionamento sobre o motivo pelo qual a enfermeira padrão do PSF
 não atende nas sextas-feiras, citando caso de um exame de glicemia que não foi realizado porque a enfermeira padrão não se
 encontrava e as outras enfermeiras estavam atendendo nas casas, o que é um desrespeito à população, já que durante a
 campanha o Prefeito dizia que iria dar prioridade à saúde. O Vereador Marco Aurélio disse que cada Secretaria deveria resolver
 seus problemas e que se poderia montar uma comissão para averiguar estes problemas, sendo que as medidas cabíveis devem
 ser tomadas pelo Executivo, tendo o Vereador José Márcio dito que tem que fiscalizar e existem coisas que não dá para esperar
 comissão. O Vereador Francisco, em relação ao caso do médico, propôs envio de ofício assinado por todos os Vereadores
 pedindo que o Prefeito peça explicações ao servidor, bem como ele venha na Câmara explicar o motivo de não ter atendido a
 Sra. Adriana e mencionou suas indicações para reforma no piso da Praça da Matriz que é o cartão postal da cidade e está mal
 cuidado; além do pedido de providências junto a CEMIG sobre iluminação da rua João Francisco Lopes que está muito precária.
 O Vereador José Marcelo pediu desculpas à Câmara e aos visitantes pela suspensão da ultima reunião devido a uma
 intervenção sua nas palavras do Vereador José Marcio, pedindo ainda desculpas ao Vereador José Márcio e sabe que sua
 intenção não foi de ofender os Vereadores. Quanto às palavras da Sra. Adriana, recordou problema sério ocorrido há alguns
 anos com um determinado médico que o destratou quando procurou atendimento para seu filho. Citou indicação, afirmando que
 foi procurado por alguns moradores que reclamam do estacionamento de caminhões de empresas que estão fazendo das ruas,
 um canteiro de obras e assim a prefeitura deve tomar providencias, pois o código de posturas proíbe esta prática. Relatou
 pedidos feitos ao DER por esta Casa para instalação de proteções laterais da ponte de Macaia e nas proximidades do viaduto e
 indicou envio de ofício ao DER e à Construtora Ápia agradecendo pela instalação, tendo o Presidente dito que este ofício já foi
 enviado. Sobre o contrato com a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, requisitou
 informações sobre os valores compensados e pagos à entidade, pois segundo informações, a Prefeitura não conseguiu
 recuperar nenhum valor e uma cláusula do contrato regulamenta o pagamento somente após as compensações. Sobre o projeto
 de lei que trata da reforma administrativa, citou o trabalho da comissão nomeada e o objetivo foi a redução dos cargos e
 despesas, além de valorizar os servidores efetivos, foram realizadas reuniões com o Prefeito, porém naquele dia foi enviado à
 Câmara um projeto da mesma forma como havia sido enviado anteriormente e ele não está aqui para ser palhaço de ninguém,
 foi assinado um termo de ajustamento de conduta na Promotoria e têm responsabilidades com as finanças do Município e a
 proposta feita pela comissão foi para mostrar a Administração que não se administra com muitos sem qualidade, mas sim com
 poucos com qualidade e o Prefeito está tomando decisões a partir de outras pessoas que nunca assumiram nenhum cargo
 eletivo na cidade. Falou da sua indignação e pediu ao Presidente um prazo de 45 dias para a comissão analisar o projeto
 encaminhado, devido as alterações feitas desde a primeira proposta. Disse que não estão aqui para colocar todos os eleitores
 dentro da Administração, mas fazer com que eles tenham orgulho de morar em Ijaci, sendo preciso tomar providencias, pois a
 responsabilidade irá cair sobre os Vereadores. A Vereadora Valéria mencionou indicação onde reitera pedido para recomeço da
 operação tapa buracos nas ruas da cidade. Citou pedido dos moradores da Avenida 31 de Dezembro que esperam solução para
 o problema de escoamento de águas pluviais, bem como a situação da Rua José Evaristo de Oliveira onde a enxurrada invade
 as casas de alguns moradores. Falou sobre seu pedido para melhorias na Rua Francisco Luiz Vilas Boas para o qual não obteve
 respostas, havendo aparte do Vereador Marcelo que mencionou fato ocorrido na ultima semana, onde dois motoristas estavam
 com medo de passar pela Avenida 31 de dezembro devido ao grande volume de água, sendo que este problema vem se
 arrastando há muito tempo, citando ainda a Rua Jose de Bastos Neto. Prosseguindo, a Vereadora disse que fez agradecimento
 ao DER pela instalação das proteções laterais, citando acidente ocorrido próximo ao viaduto. Quanto a reforma administrativa,
 agradeceu pelo apoio e disse que o objetivo era ajudar o Prefeito para fazer valer o dinheiro público, falando da necessidade de
 providencias em relação as férias prêmios dos servidores efetivos, pois obteve informação que se não forem tiradas serão
 perdidas e assim é preciso analisar o que se pode ser feito e pediu ao Presidente que verifique com o Prefeito as propostas dos
 Vereadores acerca da reforma administrativa, já que há um termo de ajustamento de conduta neste sentido. O Vereador
 Cypriano falou sobre a indicação para reparos na rede de esgoto no final da Rua José Marçal e sobre o corredor em frente ao
 PSF, afirmando que esteve local e tirou fotografias e depois retornou juntamente ao Prefeito e o engenheiro, constatando que a
 situação é precária. Sobre a abertura de uma rua para ligar as ruas João Francisco Lopes e Mauro Cândido da Silva, disse que
 irá beneficiar em muito os moradores que contarão com acesso nos fundos de seus terrenos, citando também que vão construir



 uma praça de lazer ao lado. Sobre a reclamação feita pela Sra. Adriana, disse que ela tem razão, já que se trata de um bom
 médico, mas está abusando do poder e assim o Prefeito deveria tomar atitudes para resolver a situação e na sua opinião, o
 servidor deveria ser advertido. Finalizou afirmando que o Prefeito lhe garantiu que a partir de fevereiro irá asfaltar o Bairro
 Córrego Pintado. O Vereador Marco Aurélio disse que o Prefeito tem autonomia para abrir processo administrativo sobre
 qualquer servidor. O Vereador José Márcio disse que seria melhor trazer o médico na Câmara para conversar e assim dar
 explicações a toda população. O Vereador Cypriano disse que se chamar o servidor na Câmara, o mesmo dará desculpas e
 seria melhor que o Prefeito tomasse atitude. O Vereador Luiz Rogério mencionou o transito de carretas, citando reclamações
 de que estão dando volta pelo Jardim Planalto e abalando a estrutura da cidade e que é preciso tomar atitude, pois no mandato
 passado este tráfego foi proibido. Disse ser preciso criar um núcleo de assistência jurídica, pois há muitas pessoas que
 precisam. Quanto ao projeto de lei altera que o Plano Diretor, disse ser contrario e quanto à reforma administrativa, disse que os
 Vereadores Jose Marcelo, Valéria e Marco Aurélio fizeram um bom trabalho, mas estão chamando para a Câmara uma
 responsabilidade que não é dela, pois quando o Prefeito fez as nomeações não chamou os Vereadores e quando fizer as
 exonerações vão dizer que foi a Câmara que causou a dispensa dos servidores, porém antes de votar o projeto, o Prefeito
 deveria proceder às exonerações e em seguida poderiam discutir sobre a questão. Quanto ao problema com o médico Dr. José
 Reinaldo, disse que é suspeito para falar, pois teve problemas com tal servidor e deve-se tomar providências para solucionar
 este problema, não podendo passar impune, o que seria uma vergonha para a cidade. SEGUNDA PARTE: As proposições
 subscritas, inclusas as apresentadas na reunião anterior e as verbais foram aprovados pela unanimidade do Plenário. O
 Vereador José Marcelo pediu para dispensar o agradecimento ao DER e Construtora Àpia, pois já havia sido feito. O pedido do
 Vereador Jose Marcio para convocação do Dr. Jose Reinaldo foi aprovado após obter 6 (seis) votos favoráveis e 1 (um) voto
 contrário, vencido o Vereador Cypriano. Os projetos de leis nº 55 que "Altera o art 4º da Lei 980 de 16 de julho de 2009" e o de
 nº 56 que "Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Futuros Craques" foram aprovados pela unanimidade do plenário
 em 2ª e 3ª discussão e votação. O projeto de lei nº 59 que “Altera redação das alíneas A e B do inciso I, bem como o inciso III,
 ambos do art. 49 da Lei Municipal nº 758/2003 de 08 de janeiro de 2003” foi rejeitado pela unanimidade do Plenário em 1ª
 discussão e votação. O projeto de lei nº 60 que “Dá denominação de Cledina Aparecida Mesquita Pereira o prédio público que
 especifica e dá outras providências” foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª discussão e votação. Feita a Chamada
 final, constatou-se a presença de 08 (oito) Vereadores conforme no início da reunião. Na TERCEIRA PARTE os Vereadores
 foram convocados para a reunião ordinária seguinte a se realizar no dia 09 de novembro a partir das 19 horas, conforme
 decidido por todos os Vereadores em relação ao horário. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi
 declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos
 Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

Aos nove dias do mês de novembro de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 39ª reunião
 Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores: Lisionel de Souza Tostes, Joel Vitor da Silva, Cypriano
 Antonio Caetano, Francisco Bernardo de Mesquita, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurelio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofícios da Secretária Municipal de Educação e Cultura: n.º 072 informando
 sobre andamento do projeto Execução dos Hinos Nacional e Municipal nas escolas do Município. N.º 073 solicitando medidas
 cabíveis acerca da criação de cargos de servente e monitores de ônibus e enviado convite para inauguração da Brinquedoteca e
 áreas de lazer em nossa cidade. Ofícios do Gabinete: n.º 240, 242 e 249 contendo respectivamente respostas aos ofícios n.º
 159, 162 e 180 (indicações de n.º 14 a 25 e pedidos de informações n.º 5 e 7) desta Câmara. Ofício nº 09 de Departamento de
 Esporte e Lazer contendo agradecimento dos servidores Emerson e Cesar pela acolhida na reunião anterior desta Câmara. -
 PROPOSITURAS PROTOCOLADAS - MATÉRIA DO LEGISLATIVO: INDICAÇÕES SUBSCRITAS: dos Vereadores José
 Marcio e Francisco: Nº 50 para que seja providenciada a contratação ou nomeação de mais quatro motoristas para a Prefeitura.
 Nº 51 reiterando pedido constante na indicação n.º 41, no tocante às obras da via entre o Bairro da Serra e o Condomínio
 Náutico Ilha Brasil, como meio de preparar a construção de obras de arte de maneira adequada. Nº 52 para que sejam
 providenciados reparos necessários na cerca do terreno onde se encontra instalado o Aterro Controlado do Município, vez que o
 gado está invadindo o local e ingerindo dejetos. Nº 53 para que seja regulamentado o horário de trabalho dos servidores efetivos
 e contratados da Prefeitura, estabelecendo os dias e horários em que devem trabalhar, abrangendo todos os dias de expediente.
 - INDICAÇÕES VERBAIS: Do Vereador Marco Aurélio: Nº 54 para que sejam criados programas de apoio para os produtores
 rurais do Município, tais como doação de sementes e fertilizantes, dentre outros. Nº 55 para que sejam fornecidas camisetas,
 botinas, bonés, máscaras e crachás de identificação aos agentes epidemiológicos do Município. - Do Vereador José Marcio: Nº
 56 para que seja determinado à Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo que tome as
 providências necessárias para sanar o problema da lama proveniente do loteamento Portal do Lago que está invadindo a
 estrada do Ipiranga e o lago do funil causando assoreamento. Nº 57 para que seja determinado à mesma Secretária que fique
 atenta à poluição que voltou a ser causada pela empresa Sophia Mineração Ltda. nas mediações da Vila Industrial e Praça do
 Rosário. Do Vereador Marcelo: Nº 58 solicitando ao Prefeito que, sob pena de responsabilidade, não faça os pagamentos à
 empresa executora das obras de pavimentação da Rodovia Serra ao Condomínio Náutico Ilha Brasil sem que antes seja
 apresentado um laudo pericial dando conta que os serviços foram feitos de maneira adequada, sem riscos de danificação futura.
 Do Vereador Cypriano: Nº 59 para que seja solicitado ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano que providencie
 reparos numa tampa de rede de esgotos instalada na Rua João Correa. Nº 60 para que sejam feitos serviços de patrol e
 encascalhamento nas estradas de Contendas, em especial no acesso às propriedades dos Srs. Valter e José Correa, bem como
 seja instalado um mata-burro na divisa da propriedade do Sr. Nicanor. MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: Em 1ª discussão e



 votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 43, 44, 47, 48, 57, 61, 62, 64, 65 e o Projeto de Lei Complementar nº 01. Em 2ª
 discussão e votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 59 e 60. REQUERIMENTOS: Nº 5 do Vereador Joel para que seja
 determinado ao Controle Interno da Prefeitura que fiscalize mensalmente a prestação de contas que é apresentada pela APAE
 no tocante à maneira como estão sendo administrados os recursos que são repassados pela Prefeitura e ainda que seja enviada
 uma cópia a esta Câmara. Nº 6 dos Vereadores José Marcio e Francisco, para que seja determinado ao Controle Interno desta
 prefeitura que envie cópias das prestações de contas apresentadas pela APAE referente aos meses de julho a outubro do ano
 em curso. Nº 7 da Vereadora Valeria para que sejam enviados, nos termos do § 5º do art. 64 da Lei orgânica Municipal, os
 balancetes da receita e despesa da Prefeitura, vez que o ultimo que foi enviado se refere ao mês de julho. Do Vereador Marcelo:
 Nº 8 e 9 para que respectivamente sejam enviados expedientes para a Polícia do Meio Ambiente e Consórcio AHE Funil,
 cientificando-os acerca de fatos que vêm ocorrendo em relação ao loteamento Portal do Lago, solicitando providencias Cabíveis.
 MOÇÕES: Nº 3 do Vereador Marcelo para que fosse levado ao conhecimento da gerência da empresa "Viação São Cristóvão
 Ltda", filial da cidade de Lavras, uma manifestação de repúdio pela atitude do motorista "José Antonio" que na tarde daquele dia
 dirigiu palavras ofensivas ao Vereador José Marcio Gomes, quando este trafegava transportando alunos na estrada Serra a
 Ipiranga, dando conta que os transtornos ali causados eram de responsabilidade dele e demais Vereadores. PEDIDO DE
 INFORMAÇÕES: Nº 9 dos Vereadores José Marcio e Francisco, para que fosse informado se a Secretaria Municipal de
 Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo está acompanhando a instalação de um depósito de explosivos da
 empresa Camargo Correa Cimentos e, em caso negativo, que sejam tomadas as devidas providências para tal fiscalização em
 parceria com os demais órgãos competentes. - Nº 10 do Vereador Marco Aurélio Fraga, para que seja informado à esta Câmara
 qual o valor gasto até a presente data pela Administração nas atividades da vigilância epidemiológica e controle de zoonoses do
 Município, discriminando-se as despesas. Nº 11 da Vereadora Valeria para que fosse informado o motivo da paralização de
 fornecimento dos vales transportes aos alunos, vez que alguns destes a procuraram reclamando deste fato e se confirmado
 solicita que retorne tal doação que em muito ajuda os estudantes. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES:
 O Vereador Marco Aurélio disse que a Administração não tem feito nada para os produtores rurais e há parcerias em alguns
 municípios que funcionam bem e que em conversa com alguns destes, lhe foi dito que não têm condições de comprar sementes
 e adubos, mencionando indicação para envio de projeto de lei neste sentido, onde em troca poderiam contribuir com gêneros
 para a merenda escolar. Disse que não teve resposta sobre os trabalhos da EMATER no Município e o que se gasta com esta
 entidade poderia ser revertido para compra de sementes para os produtores. Falou a respeito da assistência jurídica para a
 população e que também que não teve resposta sobre seu questionamento a respeito dos parâmetros de cobrança da
 passagem da linha de ônibus Ijaci a Lavras que está para ser reajustada para R$3,00, afirmando que se for preciso, deveriam ir
 ao DER de Oliveira para obter respostas. Disse que os agentes epidemiológicos estão trabalhando sem crachás de identificação
 e equipamentos de segurança e fez indicação neste sentido, além de pedir envio dos valores gastos até o momento com o
 Departamento de Epidemiologia e Zoonoses. Leu ofício enviado pelo Deputado Domingos Sávio acerca de sua indicação para
 ampliação da terceira pista na Rodovia MG-335 e construção de um anel viário, tendo o Vereador comentado que isso é
 atribuição do Executivo que deve solicitar grandes obras para o Município e não somente ficar esperando ambulância. Pediu que
 fosse registrado em ata que ninguém está autorizado a falar em seu nome e tudo que ele fizer, assumirá e assinará embaixo e
 assim não existem terceiros que falam por ele. Sobre a convocação de servidor, disse que deveria ser convocado o Secretário,
 pois os servidores não vêm e o ideal seria montar uma CPI, pois esta tem poder de polícia. O Vereador Joel mencionou
 afirmações constantes na ata da reunião anterior dando conta que o Deputado Wander Borges estaria liberando 600 mil reais
 para o Município, citando que isto não é verdade, sendo que o próximo ano é ano político e nenhum deputado está liberando
 nada para o Município. Em relação às palavras do Vereador Marco Aurélio, disse que a Prefeitura já encaminhou projeto para
 construção da via perimetral da cidade ao Estado e já foi determinado ao DER que procedesse a topografia do terreno onde será
 construída a via, obra que fica em torno de 4 milhões de reais, afirmando que o Governo estadual não tem interesse em investir
 em município pequeno, mas sim que a Camargo Correa financie a obra para depois deduzir no ICMS. O Vereador Marco Aurélio
 disse que devido a arrecadação da Camargo Correa, é fácil implementar tal obra, comentando que cópia deste projeto da via
 perimetral deveria ser encaminhado para conhecimento dos Vereadores. O Vereador José Márcio disse que a cidade está
 muito decadente, citando desrespeito à Sra. Adriana onde o servidor Dr. José Reinaldo e a Secretária de Saúde não
 compareceram para dar explicações, afirmando que o interesse do Município deveria estar em primeiro lugar, pois o médico está
 achando que aqui é seu consultório particular. Disse que esteve no PSF na sexta-feira anterior e presenciou paciente tomando
 soro sem a presença da enfermeira padrão e técnicas de enfermagem, sendo que a carga horária dos servidores é 40 horas
 semanais, mas quando procura alguns servidores, não os encontram e isto causa transtornos para as pessoas, citando ainda
 caso de pessoas que às vezes vêm de longe para resolver serviços na Prefeitura, sendo que o Prefeito deveria lembrar a todos
 os servidores sobre a carga horária que deveriam cumprir segundo o concurso. Disse que após seu pedido, foram
 providenciados gás e utensílios para o PSF da Serra, mas neste ano nem o uniforme dos servidores dos PSF’s foram
 providenciados, estão trabalhando com uniforme da gestão passada. Requereu que o Dr. José Reinaldo e a Secretária de Saúde
 fossem convocados para participarem da próxima reunião, senão deverão ser tomadas outras providências, sendo que existem
 mais médicos que não cumprem horário, citando alto gasto com a folha e, no entanto os serviços prestados são de má qualidade
 e Ijaci é a cidade que paga melhor salário na região e o ano está acabando e nada foi feito. Falou da indicação à Secretária de
 Meio Ambiente para tomar providencias quanto a enxurrada que está sendo formada em frente ao loteamento Portal do Lago,
 sendo um absurdo terem liberado a obra sem construção de curva de nível ou muro de arrimo. Num aparte, o Vereador Marcelo
 disse que a Câmara deveria enviar ofício à Promotoria e Curadoria do Meio Ambiente, Policia do Meio Ambiente e Consórcio
 AHE Funil denunciando os transtornos que vêm sendo causados pela construção do referido loteamento, reforçando envio de
 um manifesto assinado por todos os Vereadores dando conta que são extremamente contra a construção da segunda pista para
 acesso a este loteamento e que a responsabilidade maior recairá sobre o CODEMA que liberou a construção do loteamento.
 Retornando, o Vereador José Márcio disse que deveriam ter removido duas árvores nas margens da pista que está sendo
 pavimentada e naquela tarde foi destratado pelo Sr. José Antônio, motorista da São Cristovão que insinuou ser ele, juntamente



 aos demais Vereadores, o responsável pelos problemas neste asfaltamento, tendo respondido ao mesmo que já enviou ofícios
 para a Prefeitura questionando sobre esta obra e pediu envio de ofício a São Cristóvão dizendo que se eles não têm condições
 de conduzir o ônibus até o ponto final, que não vá, mas o funcionário da empresa não deveria ter se manifestado desta forma
 para com ele, pois este asfalto foi votado na gestão passada. Disse que a empresa Sophia está novamente poluindo as casas
 dos moradores próximos e pediu que a Secretária de Meio Ambiente ficasse atenta a estes problemas no Município. Disse ainda
 que fica triste, pois não sobra dinheiro para fazer obras e já trocaram de Secretário de Obras 4 vezes e nenhum deles
 providenciou o conserto no asfalto do Bairro Serra Verde. O Vereador Marcelo disse que gostou entre aspas das respostas às
 indicações, onde a palavra “providenciada” foi mencionada várias vezes, sendo que todos os ofícios vêm desta maneira. Sobre o
 Bar do Jorge no Bairro Pedra Negra, disse que alguns moradores estão se sentindo prejudicados, não pelo bar em si, mas por
 alguns jovens que ali freqüentam e deixam seus veículos com o som muito alto, afirmando que já tiveram reunidos na Prefeitura
 para resolver esta questão e que ele já conversou com alguns destes jovens e pediu aos Vereadores que têm parentes que
 fazem esta prática, que peçam a colaboração no sentido de evitar que isto aconteça, pois a Prefeitura e a Polícia Militar estarão
 tomando providências, citando que a Dona Assueli está indo embora por causa desse problema, frisando que não é só o pessoal
 de Ijaci, mas existem também pessoas de fora. O Vereador Marco Aurélio disse que o Município pode legislar sobre trânsito e
 proibir som automotivo naquela região, citando que em Lavras havia o mesmo problema que foi resolvido com um projeto de lei
 prevendo multas e aqui pode ser feito desta forma. O Vereador pronunciante disse que nas respostas da Prefeitura em relação a
 algumas pendências no esporte, foi alegada a falta da Secretaria de Esporte e disse que antes não havia tal Secretaria e o
 esporte sempre funcionou, inclusive com a conquista de campeonato regional e que a criação de uma Secretaria só irá aumentar
 despesas. Sobre comentário do Vereador Marco Aurélio dando conta que deveriam correr atrás de recursos, disse que algumas
 pessoas deveriam por o pé na estrada e não voltar mais. Sobre o loteamento Portal do lago e pavimentação da via Bairro Serra
 à Ilha Brasil, pediu ao Vereador José Márcio que sempre traga informações sobre a situação do local, pois este passa por ali
 todos os dias e mencionou indicação para que o Prefeito não procedesse ao pagamento à empresa que está executando as
 obras, sob pena de responsabilidade, pois estão asfaltando a estrada sobre barro e enquanto não tiver um laudo pericial
 aprovando a obra, não se deve fazer os pagamentos. Sobre a questão do motorista da São Cristóvão, requereu envio de uma
 manifestação de repúdio ao conhecimento da empresa, pois o que está sendo feito não é culpa do Vereador José Márcio e a
 largura da estrada foi definida no mandato passado. O Vereador Cypriano disse que a colocação de uma tampa na rede de
 esgoto que está muito acima do asfalto da Rua João Correa está sendo alvo de reclamação pelos moradores e indicou envio de
 ofício ao Prefeito pedindo ao Secretário de obras que acompanhe estes problemas mais de perto. Sobre o projeto para
 contratação de pedreiros e operários, disse ser contra, senão estará prejudicando os aprovados no concurso. Falou da indicação
 para manutenção na estrada de acesso a contendas, citando propriedades dos Srs. Walter e José Correa, onde a estrada está
 em péssimo estado e a pedido do Sr. Nicanor, pediu instalação de mata-burro em sua propriedade. O Vereador Jose Marcio
 citou que juntamente ao Vereador Francisco fez pedido para nomeação de motoristas, devido à falta destes servidores, pois
 alguns estão afastados por problemas de saúde e outros estão ocupando cargos comissionados e isto está prejudicando o
 atendimento à população. A Vereadora Valéria reiterou questionamento sobre quais os trabalhos da Emater estão sendo
 desenvolvidos no Município para o qual não obteve resposta, citando ainda pedido para implantação de uma horta comunitária
 no Município, tendo o Vereador Marcelo dito que em conversa com o engenheiro da Emater, este disse que o pedido de mudas
 e sementes feito ao Estado foi atendido de forma parcial, tendo o Vereador dito que o valor pago no convênio com esta
 instituição poderia ser revertido para comprar sementes para os produtores. A Vereadora pronunciante mencionou reclamação
 de alunos, dando conta que não estão recebendo vales transportes da Prefeitura, pedindo informações sobre o que está
 acontecendo. Disse que foi procurada por uma servidora da Prefeitura que trabalha a vários anos e esta lhe reclamou que os
 servidores novos colocados em seu setor estão tendo privilégios. Lembrou que a vários meses pediu pagamento de
 insalubridade aos servidores que trabalham no controle de epidemiologia, citando problemas de saúde de um destes. Cobrou
 envio dos balancetes da Prefeitura, pois o último balancete enviado foi referente a julho e reforçou pedido do Vereador José
 Márcio sobre a poluição que a empresa Sophia está causando aos moradores próximos, citando ainda as carretas que estão
 trafegando na cidade. Mencionou que o Vereador Marco Aurélio tinha um relato a fazer, tendo este dito que uma cidadã
 procurou o pronto atendimento no sábado anterior e não foi atendida pelo médico plantonista, Dr. Jorge, que estava assistindo
 televisão. O Vereador disse que quando se assume o cargo de Prefeito e Vereador não se pode montar uma república de
 amiguinhos, o que não significa que não se possa trazer pessoas conhecidas para trabalhar no Município, mas estes têm que
 trabalhar, senão se configura roubo, pois recebe e não trabalha e se continuar assim, deveria ser montada uma CPI da saúde. A
 Vereadora pronunciante disse que estava na hora da Secretária de Saúde vir na Câmara para dar explicações e por as coisas
 para frente. Referindo-se a si, disse que além de ser Vereadora, também é servidora e cumpre seu horário e quando dizem que
 a disponibilidade de médico plantonista é difícil, deve-se chegar num acordo, pois a população não pode ficar sem médico e
 neste caso a Secretária tem que agir, havendo aparte do Vereador Cypriano que defendeu a retirada da televisão do local para
 resolver o problema, tendo o Vereador Jose Marcio dito que isto não resolve, pois existem médicos que dormem durante o dia e
 já presenciou este fato no pronto atendimento e assim paga-se bem por um serviço de má qualidade na saúde e o Prefeito não
 pode confundir amizade com a Prefeitura e que neste ano ainda terá muitos problemas. O Vereador Presidente disse que
 algumas coisas ficaram paradas na Emater devido a problemas de saúde do engenheiro, sendo dito pelo Vereador Marco
 Aurélio que assim que retornar, o mesmo deveria vir na câmara para explanar sobre os trabalhos da Emater no Município. O Sr.
 Presidente pediu apoio dos demais Vereadores para envio de ofício ao DER solicitando alteração do traçado do trevo da Boca
 da Mata onde aconteceram vários acidentes e assim não se deve esperar que aconteçam outros, até mesmo com mortes de
 pessoas conhecidas, para que providências sejam tomadas, mencionando também a necessidade de instalação de um quebra-
molas no trevo de entrada para a Camargo Correa. Sobre os balancetes, disse que já pediu verbalmente e que agora irá enviar
 ofício reiterando esta solicitação, pois não importa quem está fazendo a contabilidade, já que o envio é obrigatório. Sobre o caso
 envolvendo o Dr. Jorge, disse que estaria indo à Secretaria de Saúde e à Prefeitura para saber o que ocorreu e pedir
 providencias para que isto não mais aconteça. O Vereador Rogério perguntou sobre qual providencia foi tomada no caso da Sra.



 Adriana, sendo respondido que Secretária de Saúde ficou de se manifestar depois. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas
 e verbais foram aprovados pela unanimidade do Plenário. PROJETOS DE LEIS: 1ª discussão e votação: Os projetos de leis
 ordinárias nº 43 que “Dispõe sobre criação, na estrutura administrativa da Prefeitura, de cargos efetivos que especifica”, nº 44
 que “Autoriza o Executivo Municipal a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A., para aquisição de ônibus, micro-
ônibus para o transporte escolar através do programa – Caminhos da Escola -, e dá outras providências”, nº 47 que “Autoriza a
 contratação por prazo determinado e dá outras providências”, nº 48 que “Dispõe sobre criação, na estrutura administrativa da
 Prefeitura, de cargos efetivos que especifica”, nº 57 que “Adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado de Minas Gerais,
 instituído e administrado pela AMM, como meio oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos do Município de
 Ijaci” e o Projeto de Lei Complementar nº 01 que “Dispõe sobre a estrutura organizacional da Administração Direta do Poder
 Executivo e dá outras providencias” foram REJEITADOS pela unanimidade do Plenário. O de nº 62 que “Dispõe sobre criação,
 na estrutura administrativa da Prefeitura, de cargos efetivos para os programas especiais de saúde - Programa de Saúde da
 Família (PSF) e Programa de Saúde Bucal (PSF Bucal), e dá outras providências” foi REJEITADO após obter 01(um) voto
 favorável do Vereador Cypriano, 01 (um) voto em abstenção do Vereador Rogério e 06 (seis) votos contrários dos demais
 Vereadores. Os de nº 61 que “Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do Município de Ijaci e dá outras
 providencias”, nº 64 que “Autoriza Concessão de Direito Real de uso de bem imóvel e dá outras providências” e nº 65 que
 “Autoriza o Executivo Municipal a Adquirir imóvel para fins de ampliação da área da Escola Municipal Maria Luiza da Paixão no
 Bairro da Serra foram APROVADOS pela unanimidade do Plenário. 2ª discussão e votação: O de nº 59 que “Altera redação
 das alíneas "A" e "B" do inciso I, bem como o inciso III, ambos do art. 49 da Lei Municipal n.º 758/2003 de 08 de janeiro de 2003”
 foi REJEITADO e por conseguinte arquivado. O de nº 60 que “Dá denominação de Cledina Aparecida Mesquita Pereira o prédio
 público que especifica e dá outras providências” foi APROVADO pela unanimidade do Plenário. Feita a chamada final foi
 constatada a presença de todos Vereadores. TERCEIRA PARTE: os Srs. Vereadores foram convocados para a próxima reunião
 ordinária que será realizada dia 16 de novembro a partir das 19 horas. Foi informado ainda que a reunião ordinária do dia 30 de
 novembro será antecipada para a sexta-feira, dia 27 de novembro no mesmo horário. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e
 sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se
 aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 40ª reunião
 Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores: Lisionel de Souza Tostes, Joel Vitor da Silva, Cypriano
 Antonio Caetano, Francisco Bernardo de Mesquita, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurelio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A leitura da ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Da Pastoral da Família convidando os Vereadores para o encontro de
 casais e pedindo contribuição para ajudar no referido evento. Comunicados do Fundo Nacional de Saúde acerca de liberação de
 recursos para manutenção de programas no Município. MATÉRIA DO LEGISLATIVO: Projeto de Lei Ordinária nº 66 que "veda
 pagamento de taxa de inscrição em eventos para servidores comissionados" de autoria do Vereador Joel. Projeto de Lei
 Ordinária nº 67 que "dá denominação a logradouro público que especifica" de autoria do Vereador Marco Aurélio. O Vereador
 Marcelo pediu que o projeto de lei nº 65 fosse lido na integra. INDICAÇÕES SUBSCRITAS: Nº 61 dos Vereadores José Marcio
 e Francisco para ligação de uma pena d'água na propriedade do Sr. Antonio Gomes no Bairro Ipiranga que à três meses pagou
 a taxa pelo serviço e está encontrando resistência na Prefeitura para a referida ligação. - Nº 62 do Vereador Marcelo para a
 Administração ficasse atento às obras de pavimentação da Rodovia Bairro Serra a Ilha Brasil, pois conforme constatado in locu,
 existem árvores às margens da via que não foram removidas e atrapalharão a construção das obras de arte, além da largura do
 leito carroçável da pista que em alguns pontos não atingiu os seis metros, conforme consta no convênio. INDICAÇÕES
 VERBAIS: Nº 63 do Vereador Marco Aurelio, parabenizando a Camargo Correa Cimentos e a Organização Mãe dos Frutos pela
 parceria em prol das crianças do Município e sugerindo um cadastramento de crianças de 0 a 6 anos para o programa
 odontológico "Careados, Perdidos, Obturados e Extraídos" se disponibilizando a colaborar como cirurgião dentista. Do Vereador
 Cypriano: Nº 64, para que fossem tomadas as devidas providencias em relação ao abastecimento de água para os moradores
 próximos à Industria de Cal Santa Helena. - Nº 65 para que o Executivo enviasse o projeto de lei para regulamentar o repasse de
 recursos para a APAE no exercício de 2010. Nº 66, reiterando pedido para relocação da caixa d'água que abastece o Bairro
 Mateus para um local mais próximo do Bairro. Nº 67 para que fossem feitos reparos nas ruas do Bairro Córrego Pintado. Nº 68
 da Vereadora Valeria para que se chegue a um acordo quando ao atendimento do Dr. Jose Reinaldo, sugerindo a possibilidade
 do mesmo trabalhar alguns dias da semana no regime de plantonista. Nº 69 do Vereador José Marcio para que fosse esclarecido
 o Chefe do Executivo, Secretários Municipais e Servidores que ele não é inimigo e não está perseguindo ninguém, somente
 pede para que todos cumpram seus serviços de maneira a não gerar reclamações. MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: Em 2ª
 discussão e votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 43, 44, 47, 48, 57, 61, 62, 64 e 65 e Projeto de Lei Complementar nº 01. 3ª
 discussão e votação: Projeto de Lei Ordinária nº 60. REQUERIMENTOS: Nº 10 dos Vereadores José Marcio e Francisco,
 encaminhando lista de assinaturas de várias pessoas solicitando que não fosse concedida licença para extração de minério pela
 empresa Química & Minérios Ltda. entre a Vila Aparecida e Córrego Pintado por motivos que especifica. Nº 11 do Vereador
 Marcelo e nº 12 do Vereador Rogério parabenizando a Camargo Correa Cimentos e Organização Mãe dos Frutos pela
 inauguração da brinquedoteca e praças de lazer. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VISITANTES: Sras. Janine,
 Terezinha e Onézia pertencentes à direção da APAE que apresentaram documentos, prestação de contas de janeiro a junho e
 relatório de todos atendimentos realizados pela entidade. A Sra. Terezinha disse que todos os meses a prestação de contas é
 entregue ao Controle Interno da Prefeitura e leu um manifesto ressaltando a importância dos trabalhos realizados na área
 clínica, pedagógica e social e dos esforços para construção da sede própria, pedindo apoio dos Vereadores para os trabalhos da



 APAE e aprovação da prorrogação do convênio com a Prefeitura, afirmando que atendem 70 pessoas, mas existem cerca de
 200 pessoas na fila de atendimento. Finalizando, apresentou a Sra. Onézia que presta serviço na entidade como parceira
 voluntária, tendo esta mencionado o que está sendo feito e cobrou apoio dos Vereadores no sentido de visitar as obras que
 estão sendo realizadas, afirmando que estas têm um custo muito alto o que a levou a pensar em desistir, pois o valor de quatro
 mil reais é pouco, mas encontrou apoio de empresas da cidade para ajudar e espera contar com a continuidade do repasse do
 convênio. O Vereador Rogério perguntou sobre o término de algumas salas, sendo respondido que quatro salas foram
 concluídas e o imóvel será usado antes do término total das obras, os banheiros serão usados sem adaptações devido ao alto
 custo e ganharam uma cozinha industrial. Sobre o recurso disponibilizado pelo Deputado Zezé Perrela, disse que ainda não
 receberam nada, tendo a Sra. Terezinha dito que todos os documentos para obtenção da emenda parlamentar estão prontos,
 faltando apenas uma planilha que seria feita pelo Sr. Pedro Laurente, engenheiro da Prefeitura. Disse ainda que ganharam um
 centro odontológico e que estará disponibilizando este centro para atender a comunidade. O Vereador José Márcio disse que
 gostou dos pronunciamentos e pediu que orientassem as pessoas que frequentam a APAE para virem nas reuniões da Câmara,
 pois toda população deve estar atenta ao uso do dinheiro público e acredita que todos os Vereadores estarão apoiando a APAE
 no que for preciso. SÍNTESE DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE: A Sra. Alessandra
 desculpou-se pela ausência do servidor Dr. José Reinaldo para quem o convite foi repassado e sobre o problema ocorrido com a
 Sra. Adriana, segundo informações, disse que esta levou seu filho para consultar e conforme a ficha, o menino estava com 37,7
 graus de temperatura e pelo que foi informado por uma servidora, a mesma seria atendida posteriormente por outro médico,
 sendo que ela disse que não esperaria e iria buscar atendimento em Lavras. A Vereadora Valéria disse que pediu a vinda da
 Secretária de Saúde para esclarecer o problema apresentado, pois lidar com médico é difícil e a população não pode ficar sem
 atendimento, solicitando que fosse procurada a melhor solução para o povo. A Secretária disse que o Dr. José Reinaldo está
 aqui há vinte anos e tem um bom conceito com as mães que confiam muito nele e que sempre houveram reclamações, pois nem
 tudo agrada a todos e se deveria resolver o problema da melhor maneira possível para a população, pois o Dr. Jose Reinaldo
 recebeu propostas melhores de outros municípios e como Secretária, conversou com o médico para buscar uma solução.
 Quanto à reclamação em relação ao Dr. Jorge, disse que ele lhe informou que na hora estava tomando café e após foi ao quarto
 tomar seus medicamentos, tendo a Secretária lhe pedido para atender a população da melhor forma possível. Quanto ao
 comentário sobre a má qualidade dos serviços prestados, disse que os mesmos médicos que atendem em Ijaci são os mesmos
 que atendem no P.A. em Lavras e assim o atendimento é igual. O Vereador José Márcio disse que a forma mais fácil de resolver
 o problema é o médico cumprir o horário para o qual prestou o concurso, pois é pago pelo Município para trabalhar. Disse que os
 médicos são os mesmos que atendem em Lavras, mas quando vêm para Ijaci fazem corpo mole e citou que uma vez chamou a
 Polícia para o Dr. Jose Reinaldo que havia negado atendimento para sua filha e bateu a porta na sua cara e na ocasião o
 médico pediu arrego e lhe disse que não precisava daquela atitude, porque era seu amigo e iria atender a todos que estavam na
 fila. Disse que enquanto estiver na Câmara irá lutar pelos interesses do Município e não admite que ninguém coloque a
 população contra o Legislativo e Executivo, dizendo que não se pode dar privilégios para alguns servidores e o Dr. José
 Reinaldo nunca cumpriu seu horário. Questionou da secretária se o Conselho Municipal de Saúde sabia destes problemas,
 sendo respondido que o médico está aqui há vinte anos e todos sabem, bem como as mães que estavam na reunião para
 defendê-lo, porque é bom médico. Disse que tem consciência quanto ao horário de trabalho do Dr. Jose Reinaldo, mas caso ele
 sair, não adianta vir outro que não resolva o problema, porque somente faltam fichas para ele, afirmando que não colocou
 nenhuma mãe contra a Câmara. O Vereador Rogério disse que a Câmara não pode se omitir quanto ao caso relatado por uma
 mãe e no que diz respeito ao cumprimento do horário, cabe ao Executivo e a Secretaria resolver este problema. A Sra.
 Alessandra disse que não está aqui para defendê-lo, mas a maioria das mães prefere o Dr. José Reinaldo e na área de saúde
 existem horários flexíveis, citando exemplo da servidora Priscila que presta bom trabalho e faz preventivos até oito horas da
 noite e quanto ao problema da paciente que estava tomando soro sem a presença de uma profissional, disse que foi relatado por
 servidores que o Vereador Jose Márcio compareceu no local e falou em alto tom que o Município arrecadava novecentos mil
 reais e que ela foi questionada por isto, tendo o Vereador dito que não foi bem assim, pois não falou neste tom e o que ele
 defende é que o servidor atenda o interesse do Município que é trabalhar de 2ª a 6ª feira, havendo discussão entre o Vereador e
 a Secretária, tendo o Vereador Marcelo pedido para que o assunto fosse tratado sem exaltações. A secretária disse que não
 queria chegar a este ponto, mas no caso do soro, a equipe do PSF sabia o que estava fazendo. O Vereador José Marcio disse
 que na Administração passada o PSF tinha uniformes, pastas e tudo o que era preciso, tendo a Secretária dito que existem
 outros setores com problemas, citando caso dos motoristas que não permanecem no pátio, ficam em casa e algumas vezes
 quando se precisa, não encontra o motorista, ao que o Vereador disse que cabe ao Prefeito e Chefe de Transporte responder
 por isto. O mesmo Vereador solicitou nome das pessoas que fazem parte do Conselho Municipal de Saúde, sendo dito que é
 composto pelos Srs. José Olimpio, Sras. Marcioni, Vanda e Alessandra, sendo que alguns não participam, citando ainda que
 haverá conferência de saúde e formado novo conselho para um mandato de quatro anos, onde será elaborado o plano da saúde
 até 2013. O Vereador lamentou a ausência do Dr. Jose Reinaldo, pois queria dizer tudo isto pessoalmente para ele, tendo a
 Secretária dito que era só procurá-lo no consultório, ao que o Vereador disse que o correto era ele ter atendido a convocação e
 obteve informações de algumas pessoas que ele não vem na Câmara para não falar com analfabetos, porém para fazer cumprir
 a legislação, eles são suficientes mesmo que sejam analfabetos, tendo a Secretária dito que o médico nunca lhe falou isto e
 pediu que fosse avisada quando da visita dos Vereadores nos recintos da área de saúde, pois os servidores se sentem
 coagidos, tendo o Vereador Jose Marcio dito que não faz e não gosta de perseguição a ninguém e perguntou por que não está
 sendo fornecido material ao PSF, tendo a Secretária dito que não está faltando nenhum material e que já estavam
 providenciando os uniformes. Diante do pedido do Vereador para que a Secretária informasse ao médico suas obrigações, esta
 disse que na saúde é preciso ter horários flexíveis, tendo o Vereador dito que é isto que gera os problemas. O Vereador Marcelo
 disse que não julga a capacidade do Dr. José Reinaldo e nem a Câmara está querendo a exoneração do servidor, mas esperava
 que este fato não voltasse a acontecer, pois se ocorresse com qualquer uma das mães que estavam na reunião, estas também
 reclamariam, pois o atendimento deve feito com mais cordialidade, presteza e carinho, porque ninguém é insubstituível e pediu



 que fosse levado aos médicos o posicionamento da Câmara de não querer prejudicar nenhum servidor, mas de buscar um
 melhor atendimento para a população. Disse que concorda com a flexibilidade de horário desde que a população não fique
 prejudicada, comentando que na Prefeitura existem alguns servidores que não têm nenhum compromisso com o Município,
 somente ocupam o cargo para receber e isto às vezes revolta outros servidores, pois as pessoas sérias não conseguem
 trabalhar por causa daqueles que atrapalham, citando exemplo da indicação inerente a um cidadão que a três meses solicitou a
 ligação de água, pagou para isto e não foi atendido, segundo informações, por desmando de servidores e quando isto acabar,
 também acabarão as reclamações. A Secretária disse que sua pasta pretende fazer um bom trabalho, pois lidam diretamente
 com pessoas e é a mais enxuta quanto a cargos comissionados e se colocou à disposição da Câmara. O Presidente pediu que
 quando algum servidor for convocado e não puder comparecer, que envie pelo menos um relatório justificando sua falta e
 respondendo o problema levantado, pois ela estava na Câmara para responder por outra pessoa e às vezes fica difícil falar em
 nome dos outros. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Joel disse que pediu a prestação
 de contas da APAE, pois sua grande preocupação é que se possa dar continuidade ao repasse. A respeito da área de saúde,
 disse que esta é mundialmente complicada e citou fato ocorrido com ele quando teve que prestar socorro imediato a pacientes
 feridos durante a festa do peão de 2006 no meio da multidão e mesmo assim foi alvo de reclamação. Citou valores pagos aos
 médicos do PSF em relação aos efetivos e disse que é preciso entrar num acordo para melhorar o atendimento, sugerindo que
 se aumente a carga horária com respectivo aumento de vencimentos, afirmando que é difícil de lidar com o Dr. Jose Reinaldo,
 mas a seu exemplo, é um bom profissional que resolve os problemas e que em Ijaci a saúde é de boa qualidade, pedindo a
 Secretária para levar suas considerações aos profissionais da saúde e que é preciso entrar num consenso para o bem de todos.
 O Vereador Marcelo agradeceu a presença do pessoal da APAE e disse que reconhece os trabalhos realizados e já esteve por
 várias vezes junto a Associação e ajudou, ajuda e continuará ajudando, pois a equipe da APAE está no caminho certo. Citou que
 naquela data, juntamente ao Vereador José Márcio e o Servidor Raniere, visitou as obras de asfaltamento da estrada do Ipiranga
 até a Ilha Brasil e em alguns pontos, onde deveria ter 6 metros, tem entre 5,40 e 5,60 metros. Solicitou que a ata da reunião seja
 enviada ao Executivo, pois se trata de uma obra de baixa qualidade e terão sérios problemas, mencionando ainda as árvores
 que estão dentro da pista de rolagem. Disse que solicitou a leitura do projeto de aquisição de terreno para a escola da Serra
 porque escutou comentários de que não havia valor no projeto e pediu ao Presidente que disponibilize todos os projetos num
 local no salão de reuniões para que os visitantes tivessem acesso para leitura e apoiassem os Vereadores com sugestões e
 emendas. Falou da inauguração das áreas de lazer da brinquedoteca através da parceria entre a Camargo Correa e
 Organização Mãe dos Frutos, parabenizando e agradecendo pelo apoio, solicitando ainda que a população ajude na
 conservação destas áreas. O Vereador Marco Aurélio disse que apóia os trabalhos da APAE, mas não pode ficar só no
 discurso, mencionando a reunião no dia seguinte para discutir sobre o PPA e Orçamento para 2010 onde, além da subvenção,
 poderão ser incluídos outros recursos para a as obras no prédio da APAE, se colocando à disposição para ajudar na instalação
 do centro odontológico. Parabenizou a parceria entre Camargo Correa, Organização Mãe dos Frutos e Prefeitura, sugerindo
 cadastramento das crianças que precisam de tratamento dentário, afirmando que o lazer é importante, mas é preciso que essas
 crianças também cresçam com saúde e o tratamento odontológico é imprescindível para isto. Disse que a Viação São Cristovão
 ainda não respondeu seu pedido e solicitou visita de uma comissão de Vereadores ao DER em Oliveira, pois o aumento no
 preço das passagens de ônibus prejudicará as pessoas que trabalham em Lavras. Mencionou projeto de sua autoria para
 denominar a rodovia que liga o Ipiranga a ilha Brasil de “Rodovia Prefeito Olimpio Paixão” para que o mesmo não caia no
 esquecimento, pedindo apoio aos demais Vereadores na aprovação do projeto. Quanto à área de saúde, disse que a Câmara
 está procurando soluções e através do diálogo se chegará ao consenso, sempre na busca da verdade e da razão. O Vereador
 Cypriano falou da indicação para solucionar o problema da água para os moradores próximos à Industria Santa Helena pedindo
 que a Secretaria de Meio Ambiente acompanhe esta questão. Parabenizou a APAE pelos trabalhos e mencionou pedido para
 envio do projeto de lei para garantir o repasse para o ano que vem, citando que no orçamento está sendo proposta a quantia de
 R$150.000,00. Falou do Bairro Córrego Pintado onde a enxurrada está deixando o encanamento de água exposto e algum
 veículo poderá danificá-lo. Reiterou pedido sobre a caixa d’água do Bairro Mateus que deveria ser trazida para mais próximo do
 bairro como meio de evitar que alguém faça alguma sabotagem. Sobre o projeto para contratação de pedreiros e operários,
 disse se for aprovado prejudicará os classificados no concurso. A Vereadora Valéria parabenizou o pessoal da APAE pelos
 trabalhos realizados e disse que apesar da verba que está no orçamento, também se faz necessário um projeto de lei. Sobre o
 programa odontológico, disse que além do Vereador, existem bons servidores na área odontológica do Município que em muito
 poderão ajudar. Sobre a questão do Dr. José Reinaldo, pediu que fosse realizada uma reunião entre o Executivo, Secretaria de
 Saúde e o pediatra para encontrarem a melhor solução possível, sugerindo a possibilidade do mesmo trabalhar alguns dias da
 semana no regime de plantonista. Após liberou espaço em sua palavra para a Sra. Maelme que disse que todas as mães
 confiam no Dr. José Reinaldo e reafirmou o pedido para que o servidor continue no Município, pois se trata de excelente
 profissional e agradeceu aos Vereadores Joel, Marcelo, Valeria e Marco Aurélio pelo apoio, pedindo ao Vereador José Marcio
 que reveja sua posição, pois apesar de alguns atritos, o médico atendeu muito bem a muitas crianças na cidade e estarão
 fazendo abaixo assinado no sentido de mantê-lo no Posto, pois a população já perdeu bons médicos. O Vereador Cypriano disse
 que uma mãe procurou a Câmara relatando que lhe foi negado atendimento e existem outras reclamações do médico, mas se
 depender da Câmara, ele não sairá do Município. O Vereador Marco Aurélio disse que conversou com o Dr. Jose Reinaldo e
 este lhe queixou que nos últimos quatro anos não houve reclamação e que nesta administração já surgiram algumas, o que
 parece ser perseguição política. O Vereador Rogério disse que o problema foi trazido para a Câmara que passou para o
 Executivo resolver. O Vereador José Márcio pediu que esclarecesse que ele não é inimigo do Prefeito, do Dr. José Reinaldo e de
 ninguém, tem respeito por todos, mas apenas pede que todos os servidores cumpram sua obrigação e enquanto estiver na
 Câmara irá trabalhar sério, tratando todos da mesma forma levando em conta o interesse do Município. Falou da preocupação
 dos pais quando os filhos apresentam febre, citando a gripe suína e nesta hora seria importante que o médico desse
 tranquilidade para os pais. Disse que nada do que consta do plano de governo do Prefeito foi cumprido e tudo que é conversado
 é bem resolvido, porém não se pode fazer o povo de Ijaci de bobo. Mencionou visita a estrada do Ipiranga até a ilha Brasil onde



 se constatou irregularidades através de fotografias e medições e do jeito que está, a Prefeitura investirá mais de R$50.000,00
 nas obras de arte do local, mencionando ainda que a Prefeitura está em má situação como no caso do cidadão que pediu
 ligação de água e até agora não foi atendido. O Vereador Rogério agradeceu a presença do pessoal da APAE dizendo que
 esteve lá e foi muito bem atendido. Falou do envio de congratulações a Organização Mãe dos Frutos pela inauguração da
 brinquedoteca, o que foi um excelente evento. Sobre o Dr. José Reinaldo, disse que a questão deve ser resolvida entre o
 Servidor, a Prefeitura e Secretaria de Saúde, afirmando que pessoalmente prefere o atendimento da Dra. Poliana devido ao
 modo de tratar os pacientes, mas o Dr. José Reinaldo é bom profissional. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais
 foram APROVADOS pela unanimidade do Plenário. PROJETOS DE LEIS: 2ª discussão e votação: Os projetos de leis
 ordinárias nº 43 que “Dispõe sobre criação, na estrutura administrativa da Prefeitura, de cargos efetivos que especifica”, nº 44
 que “Autoriza o Executivo Municipal a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A., para aquisição de ônibus, micro-
ônibus para o transporte escolar através do programa Caminhos da Escola e dá outras providências”, nº 47 que “Autoriza a
 contratação por prazo determinado e dá outras providências” e nº 48 que “Dispõe sobre criação, na estrutura administrativa da
 Prefeitura, de cargos efetivos que especifica” foram REJEITADOS pela unanimidade do Plenário. O de nº 57 que “Adota o Diário
 Oficial dos Municípios do Estado de Minas Gerais, instituído e administrado pela AMM, como meio oficial de comunicação dos
 atos normativos e administrativos do Município de Ijaci” foi REJEITADO após obter 07 (sete) votos contrários e uma abstenção
 do Vereador Joel. O de nº 62 que “Dispõe sobre criação, na estrutura administrativa da Prefeitura, de cargos efetivos para os
 programas especiais de saúde - Programa de Saúde da Família (PSF) e Programa de Saúde Bucal (PSF Bucal), e dá outras
 providências” foi REJEITADO após obter 06 (seis) votos contrários e 02 (dois) votos em abstenção dos Vereadores Rogério e
 Marco Aurélio. O Projeto de Lei Complementar nº 01 que “Dispõe sobre a estrutura organizacional da Administração Direta do
 Poder Executivo e dá outras providencias” foi REJEITADO após obter 01 (um) voto favorável do Vereador Joel e 07 (sete) votos
 contrários dos demais Vereadores. Desta forma foi determinando o arquivamento dos projetos rejeitados. O Vereador Marcelo
 pediu urgência na 2ª e 3ª discussão e votação dos projetos de leis 61 com reforço do Vereador Jose Marcio, 64 e 65 sendo da
 concordância do Plenário. 2ª e 3ª discussão e votação: O projeto de lei nº 61 que “Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa
 Civil (COMDEC) do Município de Ijaci e dá outras providencias”, nº 64 que “Autoriza Concessão de Direito Real de uso de bem
 imóvel e dá outras providências” e nº 65 que “Autoriza o Executivo Municipal a Adquirir imóvel para fins de ampliação da área da
 Escola Municipal Maria Luiza da Paixão no Bairro da Serra foram APROVADOS pela unanimidade do Plenário. 3ª discussão e
 votação: O projeto de lei nº 60 que “Dá denominação de Cledina Aparecida Mesquita Pereira o prédio público que especifica e
 dá outras providências” foi APROVADO pela unanimidade do Plenário. Envio para as Comissões Permanentes: Projetos de
 leis nº 66 e 67. Feita a chamada final foi constatada a presença de todos Vereadores. TERCEIRA PARTE: os Srs. Vereadores
 foram convocados para a reunião ordinária do dia 23 de novembro a partir das 19 horas. Nada mais a tratar, fez-se a oração final
 e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se
 aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

Aos vinte e três dias do mês de novembro de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 41ª reunião
 Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores: Lisionel de Souza Tostes, Joel Vitor da Silva, Cypriano
 Antonio Caetano, Francisco Bernardo de Mesquita, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurelio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A leitura da ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicados do Fundo Nacional de Saúde acerca de repasse para
 manutenção de programas no Município. Agradecimento da Associação dos Moradores de Pedra Negra aos Vereadores pelo
 apoio na confecção de apostilas para o curso de jardinagem. Nota da Gerência Regional de Saúde de Varginha acerca de casos
 da influenza H1n1 na região, dando conta que não foi registrado nenhum caso neste Município. Ofício n.º 13 do CODEMA
 solicitando informações acerca da argumentação técnica para rejeição do Projeto de Lei n.º 59. INDICAÇÕES SUBSCRITAS: Nº
 70 dos Vereadores Francisco e José Marcio para que fosse feito contato com a CEMIG visando reparos na iluminação das
 Praças Joaquim Correa Peniche e Padre Luiz Tings, tendo em vista os parquinhos nestas instalados. Nº 71 dos Vereadores José
 Marcio e Francisco solicitando, a pedido do Sr. José Correa, sitiante da comunidade de Contendas, que fossem fornecidos 04
 caminhões de muafa, bem como serviços de Patrol para reparos na estrada de acesso à sua propriedade. Nº 72 dos Vereadores
 José Marcio e Francisco reiterando pedido para regularização do fornecimento de leite para os filhos recém nascidos do Sr.
 Daniel Alves da Silva, morador do bairro da Serra. Nº 73 dos Vereadores José Marcio e Francisco, para que fossem feitos
 reparos na retroescavadeira e tratores pertencentes ao Município, vez que estes se encontram em péssimo estado de
 conservação. Nº 74 do Vereador Marcelo, solicitando que fosse realizada a limpeza nas proximidades do campo de futebol do
 Bairro Nova Pedra Negra, principalmente próximo ao alambrado. Nº 75 do Vereador Joel para que foose determinada à
 Procuradoria Geral e Departamento de Recursos Humanos que não procedesse o desconto sindical nas folhas de servidores da
 Prefeitura, enquanto não for devidamente esclarecida e embasada na legislação, pois o que existem são apenas pareceres.
 INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 76 do Vereador Joel, para que fosse determinado ao Departamento Jurídico que procedesse o
 cancelamento do contrato com a empresa Bragança Engenharia Ltda., cujo objeto se refere aos serviços de tapa-buracos da
 cidade, em decorrência do descaso da empresa para com o Município. Nº 77 do Vereador Marco Aurelio solicitando que fossem
 feitos reparos na Praça de Esportes do Município. Nº 78 do Vereador Marcelo, para que seja informado ao CODEMA que a
 argumentação técnica para rejeição do projeto de lei que altera o Plano Diretor é o interesse coletivo e não de particulares. Nº 79
 do Vereador José Marcio solicitando que o Sr. Prefeito, o Procurador Geral, Secretários de Meio Ambiente e Obras e Chefe do
 Departamento de Patrimônio agendem com os Vereadores, que tiverem disponibilidade, uma caminhada pelas ruas da cidade
 para constatarem os pontos críticos. Nº 80 do Vereador José Marcio, para que por ocasião das viagens mais prolongadas do Sr.
 Prefeito, seja designado uma pessoa responsável para atender a população e resolver os problemas. Nº 81 do Vereador



 Cypriano, para que fossem feitos reparos nas ruas da Vila Industrial. Nº 82 do Vereador Cypriano, para que fosse construída
 fossa séptica para encanar o esgoto sanitário do Bairro Novo Horizonte, o que é uma questão de saúde e meio ambiente. Nº 83
 da Vereadora Valeria, reforçando pedido do Vereador Joel para não proceder o desconto na folha de vencimentos dos
 servidores para a contribuição sindical. Nº 84 da Vereadora Valeria reforçando indicação do Vereador Francisco acerca da
 iluminação das Praças da Bandeira e Luiz Ting's, conforme pedido pela mesma e reiterando pedido para iluminação da Rua
 Francisco Luiz Vilas Boas. Nº 85 da Vereadora Valeria para que fossem tomadas as providencias e empenhado no ano que vem
 o auxílio financeiro a estudantes e fornecimento dos vales-transportes, bem como não fosse cortado o fornecimento de vales
 transportes neste ano, pois isto em muito ajuda os estudantes. MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: PEDIDO DE INFORMAÇÕES:
 Nº 12 da Vereadora Valeria, reiterando pedido de informações sobre a situação atual do andamento das casas populares no
 Município. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Joel mencionou recebimento de
 comunicado do Deputado Federal Reginaldo Lopes respondendo à solicitação para liberação de recursos para construção de
 creche, dando conta que Ijaci não se encontrava na lista de Municípios priorizados e assim o Vereador espera que quando a
 população for procurada pelos deputados, que responda que estes não tem prioridade no Município, lembrando que o mesmo
 Deputado prometeu um aparelho de raio x para Ijaci e até agora este não chegou. Falou da indicação acerca do desconto em
 folha de um dia de serviço de cada servidor em favor do sindicato, indicando envio de ofício ao Procurador Geral do Município
 solicitando informações sobre tal, já que segundo a Assessoria Jurídica, o desconto dos estatutários era baseado em pareceres
 não acha justo e mesmo se fosse, o desconto deveria ser feito no mês de março e com autorização do servidor. O Vereador
 Francisco disse que de nada adianta fazer pedidos, pois tudo o que pediram foi engavetado e falar não adianta, é preciso tomar
 decisões, citando que nas ruas das Palmeiras não tem asfalto, os quebra-molas na rua da Câmara não foram instalado e parece
 que o Prefeito está fazendo os Vereadores de bobo. O Vereador Marco Aurelio mencionou indicação acerca da Praça de
 Esportes do Município, pois visitou o local e se deparou com um patrimônio publico em degradação sem a manutenção da atual
 Administração, tais como vestiários abandonados, o gramado do campo num estado lastimável não sendo usada a irrigação que
 custou caro, a pintura da quadra está ruim, a área verde abandonada e para esta manutenção não se gasta milhões, dizendo
 que nem a pintura do campo é feita por servidor da Prefeitura, mas sim pelo Vilson e desta forma o esporte no município não
 avança, mencionando informação de gastos em torno de sete mil reais em uma semana com viagem de servidores enquanto se
 deixa de investir em áreas como o esporte, onde há várias crianças que poderiam estar se dedicando, disputando campeonatos
 e se afastando das drogas, mencionando visita a Macaia onde viu muitos jovens e crianças de Ijaci bebendo em porta de bares,
 pois aqui não tem nada para segurá-los e que no próximo ano é preciso tomar medidas sérias neste sentido. Disse que foi
 procurado pelo Dr. José Reinaldo que ficou de enviar ofício dando explicações à Câmara e assim o Vereador pediu que quando
 vier alguma denuncia na Câmara, que se envie às comissões e procure ouvir as duas partes. Frisou que a cidade está num total
 abandono e por isso está sendo muito cobrado pela população, ficando até envergonhado de ir em alguns lugares. Falou da
 resposta do DER acerca do pedido de informações sobre o calculo da passagem de ônibus, o que demonstra que os Vereadores
 estão preocupados com a situação dos trabalhadores e reafirmou a sugestão para irem até o DER em Belo Horizonte para
 discutir sobre a questão, pois o aumento do valor da passagem é abusivo. O Vereador Marcelo disse estar surpreso quanto ao
 ofício encaminhado pelo CODEMA acerca da argumentação técnica para rejeição do projeto de lei que altera o Plano Diretor,
 dizendo que deve ser informando à Secretária de Meio Ambiente que o parecer técnico utilizado pela Câmara é que os
 Vereadores estão aqui para atender o interesse coletivo e não de particulares e ainda que ela que preste mais atenção nas leis,
 pois um artigo que foi citado por ela já foi alterado, no que se refere à metragem ao longo dos reservatórios artificiais e, portanto
 existem erros na citação de legislação no projeto que foi rejeitado. O Vereador Marco Aurélio disse que endossa ainda mais sua
 assinatura no ofício solicitando a exoneração da Secretária de Meio Ambiente. O Vereador José Márcio citou indicação que
 convida o Prefeito, Assessor Jurídico, Chefe de Patrimônio, Secretários de meio ambiente e Obras e os Vereadores que
 puderem, que o acompanhem numa caminhada nas ruas da cidade para comprovarem os pontos críticos, pois a cidade está
 regredindo e quando fala, acham que ele está perseguindo o Prefeito, mas onze meses já se passaram e o povo precisa de uma
 resposta, citando como ponto positivo apenas a instalação dos parquinhos nas praças da cidade. Disse que naquele dia esteve
 na Prefeitura para fazer este convite pessoalmente, mas o Prefeito estava viajando e quando da visita do Procurador Geral na
 Câmara, este pediu um tempo para melhorar a situação, pois havia chegado à pouco tempo e agora gostaria que o mesmo
 retornasse para dizer onde a situação melhorou, pois neste ano não tem mais tempo para se fazer nada, mas pode se evitar que
 o patrimônio público estrague ainda mais, como no caso do campo de futebol, os buracos perto do campo que foram abertos
 para fazer rede de esgoto, a situação dos Bairros Serra e Ipiranga, zona rural dentre outros. Falou também que quando o
 Prefeito viajar, deveria deixar alguém responsável para atender a população, citando caso de uma morador da zona rural que
 veio na Prefeitura procurar atendimento e não tinha ninguém para lhe atender e infelizmente alguns servidores da Prefeitura
 estão abusando do poder, devido a falta de pulso do Prefeito e ocupam cargo apenas para receber e não se preocupam em
 fazer as coisas mais simples, que dirá, aquelas mais graves. O Vereador Joel disse que a Prefeitura licitou 200 toneladas de
 asfalto da Construtora Bragança e o gerente desta empresa que sempre diz que não tem a massa asfáltica para fornecer e pediu
 envio de ofício a Assessoria Jurídica da Prefeitura solicitando o cancelamento da licitação, pois não se pode querer enganar a
 população que está tendo prejuízo com seus veículos em decorrência das más condições das ruas, enquanto há um descaso
 por parte da empresa que está fornecendo massa asfáltica para serviços na rodovia Ijaci a Lavras. O Vereador Cypriano citou
 ofício do deputado Reginaldo Lopes, dizendo que se deve enviar ofício ao Prefeito para que tome providencias no sentido de
 regularizar a situação do Municipio. Fez indicação para reparos nas ruas do Bairro Vila Industrial, citando que perto do antigo
 laticínio se formou uma vala que está prejudicando o tráfego de veículos. Mencionou problemas de fornecimento de água no
 Bairro Campo Alto, sendo que os Vereadores pedem e o Prefeito não acata e assim é preciso tomar providencias para que a
 Câmara não fique ruim perante a população. Reiterou indicação para construção de uma fosse séptica no Bairro Novo Horizonte,
 já que isto garantido por lei e faz parte da saúde e meio ambiente e o custo não é tão alto, pois os quintais de muitos moradores
 são pequenos e não tem como perfurar mais fossas, havendo aparte do Vereador Marco Aurélio que defendeu a construção de
 fossa séptica neste Bairro onde os moradores são humildes. O pronunciante parabenizou pela construção do parquinho nas



 praças da cidade e disse que é preciso conversar com o Prefeito porque vários pedidos não foram atendidos e há projetos que
 eles votam contra devido a falta de explicação dos mesmos. A Vereadora Valéria disse que há dois meses fez o pedido citado
 pelo Vereador José Marcio para que o Prefeito visitasse as ruas da cidade, há muito tempo pediu a melhoria na iluminação das
 praças e sobre o desconto nos vencimentos dos servidores para o sindicato, apóia o pedido do Vereador Joel, dizendo ser
 contrária a este desconto citando as dificuldades dos servidores efetivos. Pediu informações sobre o andamento das casas
 populares e pediu que a Secretaria de Educação tomasse providencias para que no próximo ano se cumpra as leis que
 concedem auxilio financeiro e transporte aos alunos de cursos técnicos e superiores, pois segundo informações de um aluno,
 este seria o último mês de fornecimento, o que não pode ocorrer porque um pouco que a Prefeitura ajuda, serve muito. Disse
 que em conversa com a Secretária de Saúde, esta lhe disse que providenciará para o próximo ano um projeto de R$60.000,00
 para repasse ao CISLAV para auxiliar nas cirurgias de cataratas, caso estas não sejam conseguidas pelo SUS. O Vereador
 Cypriano disse que tem noticias de que não será concedido o reajuste de vencimento aos servidores e que os Vereadores não
 estão aqui para prejudicar os servidores, como no caso dos concursados que esperam abertura de vagas. O Vereador Marco
 Aurélio disse que no intervalo ligou para o Sr. Janio Bragança que lhe informou que fornecerá R$59.000,00 em massa asfáltica
 para o Município e que deixou uma máquina de cortar asfalto na Prefeitura e esta foi utilizada sem sua autorização sendo
 danificada e que o disco custa em torno de R$700,00, mas o serviço seria feito ainda este ano com pagamentos parcelados. O
 Vereador Joel questionou quando seria feito, sendo lhe respondido que foi conversado sobre o valor, mas quanto à data, quem
 resolve é o setor de obras. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram APROVADAS pela unanimidade do
 Plenário. Para ajustes, a discussão e votação dos projetos de leis 66 e 67 foram adiadas para a reunião seguinte. TERCEIRA
 PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte que, excepcionalmente será realizada dia 27
 de novembro a partir das 19 horas. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o
 encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs.
 Vereadores e demais que desejarem.

  

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 42ª
 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores: Lisionel de Souza Tostes, Joel Vitor da Silva,
 Cypriano Antonio Caetano, Francisco Bernardo de Mesquita, José Marcelo de Andrade Botelho, José Márcio Gomes, Luiz
 Rogério Vilas Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A leitura da ata da reunião anterior foi aprovada e
 assinada pelos Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Da Diretora das Escolas Municipais, Convite para
 formaturas. Comunicados do FNDE e FNS acerca de liberação de recursos para manutenção de programas no Município.
 Comunicado da Comissão Mista de Orçamentos, Planos e Fiscalização do Congresso Nacional acerca de recursos do
 orçamento da União repassados ao Município no período de janeiro a outubro. MATÉRIA DO LEGISLATIVO: Projeto de
 Resolução nº 10 que "Regulamenta o uso do veículo oficial da Câmara Municipal da Ijaci/MG" subscrito pelos membros da Mesa
 Diretora. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 86 do Vereador Marco Aurelio para que seja reformada a cozinha e dedetizada de
 maneira adequada as dependências do prédio da Escola Municipal Pe. Emílio Luiz Lunks. Nº 87 do Vereador Marco Aurélio para
 que seja nomeado ou designado um vigia para trabalhar nas dependências do prédio da Escola Municipal Pe. Emilio Lunks,
 sobretudo na madrugada quando as serventes iniciam os serviços. Nº 88 do Vereador Marco Aurélio para que no próximo ano
 sejam nomeados psicólogo e fonoaudiólogo para trabalharem nas escolas municipais atendendo alunos com necessidades
 especiais. Nº 89 do Vereador Marco Aurélio para que sejam mobilizados os diversos segmentos de nossa comunidade no
 sentido se criar semanas de prevenção às drogas. Nº 90 do Vereador Marco Aurélio para que sejam tomadas providencias em
 relação aos médicos que trabalham como plantonistas no Posto de Saúde. Nº 91 do Vereador José Márcio para que o Sr.
 Prefeito se reúna com os Secretários e Assessores e avaliem as atividades desempenhadas neste ano, defendendo mais união
 com o Legislativo. Nº 92 do Vereador José Márcio para que na ocasião em que forem realizar a operação tapa-buracos nas ruas
 da Vila Aparecida e instalação dos quebra-molas, que o comunique com antecedência para que ele possa mostrar os locais
 onde são reivindicados pelos moradores. Nº 93 do Vereador José Márcio reiterando pedido para solução do problema do
 desperdício de água na caixa que abastece o Bairro Campo Alto e Vila Isabel. Nº 95 do Vereador Francisco para que seja
 liberada a documentação para a implantação do loteamento do Sr. José Marcos. Nº 96 do Vereador Francisco reiterando pedido
 para ligação da rede de esgotos na casa de sua irmã, no Bairro Córrego Pintado. Nº 97 do Vereador Joel parabenizando e
 agradecendo a Administração pelas obras de rede de extensão iluminação numa rua do Bairro Serra. REQUERIMENTO: Nº 15
 do Vereador Joel requisitando informações da gerência da Camargo Corrêa sobre quais despesas foram pagas pela empresa às
 pessoas de Ijaci que participaram de evento na cidade de Bodoquena/MS. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS
 VEREADORES: O Vereador Joel manifestou satisfação pela visita ao terreno onde serão construídas as casas da COHAB,
 dizendo que informações davam conta que o terreno pertenciam à Camargo Correa, porém o terreno é do Município, conforme
 pôde constatar na Assembleia Legislativa, Gabinete do Governador e Cartório de Registro. Disse que existem pessoas que
 torcem para que a Administração dê errado, mas todas as conquistas da Administração são em prol do povo e quando se torce
 contra a administração, se torce contra a população e esta obra em muito beneficiará a população. Mencionou intenção de uma
 empresa de beneficiamento de farinha feita de peixe em vir para o Município e que o emprego dá credibilidade ao cidadão. Citou
 carta anônima que mencionava que ele trocava de carro como quem troca de roupa, o que é verdade, pois tem crédito e
 condições de pagar. O Vereador Marco Aurélio citou encontro com o Secretário do Estado, ocasião em que propuseram projeto
 de lei revertendo o terreno para o Município visando a construção das casas da COHAB e disse que é preciso agradecer aos
 deputados que votaram a favor deste projeto, pois vários ex-prefeitos tentaram e não conseguiram reverter este terreno.
 Mencionou indicação para reforma da cozinha da escola neste recesso, citando aparecimento de ratos e baratas, segundo relato
 de professoras e assim solicitou a dedetização do local e pediu nomeação de comissão para averiguar este fato. Pediu ainda



 que sejam melhoradas as condições de trabalho dos professores com a contratação de psicólogo, fonoaudiólogo e outros
 profissionais, além da reforma dos pisos das salas de aulas. Mencionou servidoras da escola que começam a trabalhar de
 madrugada e pedem que coloque um vigia para dar mais segurança neste horário. Comentou matéria do jornal Estado de Minas
 sobre a disseminação do crack, o que está acabando com as famílias em todos os lugares e é considerada uma epidemia e
 indicou criação da Semana Municipal Antidrogas através de campanhas e ainda que se invista no esporte para os jovens como
 meio de evitar que esta droga se alastre. Falou que no domingo anterior, o plantonista, Dr. Isaac, não veio trabalhar sendo
 necessário chamar outro médico e na segunda-feira o mesmo atendeu somente dois pacientes prescrevendo receitas estranhas,
 sendo convencido a ir embora e novamente chamaram outro médico. Disse que isto não é culpa da Secretária, mas sim do
 Prefeito que por ser médico tem conhecimento do fato e não toma providências, o que pode provocar algo muito grave com
 alguém do Município e segundo informações, este médico teve problemas sérios em Ribeirão Vermelho e tem problemas
 familiares e assim não pode continuar trabalhando desta forma. O Vereador Marcelo mencionou reuniões para analisar o
 orçamento de 2010, inclusive com a participação popular e citou alguns pontos. A respeito da subvenção para a APAE, disse
 que recebeu denúncias sobre irregularidades na entidade e talvez fosse preciso nomear uma comissão para averiguar a
 questão, já que no orçamento foi proposto aumento desta subvenção e segundo informações, houve aumento de salário de
 forma abusiva para um funcionário, as prestações de contas estão atrasadas em quatro meses e de acordo com a lei do
 convênio, a prestação de contas tem que ser mensal. Citou dotação para subvenção a times de futebol; aumento no repasse ao
 CISLAV; criação de dotação para pagamento das férias-prêmio dos servidores; suplementação na dotação para vencimentos
 dos conselheiros tutelares, cujo valor enviado não seria suficiente, ressaltando amplo interesse dos Vereadores em discutir o
 orçamento nessas reuniões públicas para que num todo a população fosse beneficiada e agradeceu apoio dos servidores da
 Câmara e as pessoas que participaram. Comentou acerca da situação das escolas, conforme exposto pelas professoras, dando
 conta que foi contratada uma empresa de Bom Sucesso para fazer a dedetização num valor três vezes maior do que o proposto
 pela empresa Insecta de Lavras que é idônea e presta serviço de qualidade. Disse que não tinha o valor exato do serviço porque
 os balancetes não foram enviados e que na escola estão sendo encontrados ratos de quatro patas e um rabo mas lá embaixo
 existem ratos de dois pés e duas mãos. O Vereador José Márcio disse que havendo denúncias verdadeiras, a Câmara está à
 disposição da população para lutar pelos interesses do Município, indicando ofício para que o Prefeito converse mais com sua
 Assessoria, pois se gasta muito dinheiro sem retorno, mencionando a audiência pública para discutir o orçamento e se tiver
 juízo, os valores constantes no orçamento são suficientes para trabalhar muito bem. Falou do descaso do Prefeito em relação
 aos Vereadores que em muitos casos pedem coisas simples que não demanda muito gasto, citando os quebra-molas da Vila
 Aparecida que vem sendo pedido desde a outra administração e não foi feito, indicando ofício para que quando forem fazê-los,
 que o avise para que acompanhe e indique os locais solicitados. Disse que nem todos Servidores, Secretário e Chefes de
 Setores comparecem na Câmara, mas se viessem poderiam discutir sobre as necessidades do Município, defendendo inclusive
 a participação do Prefeito nas reuniões. Citou pedido do Vereador Cypriano para regularização na distribuição de água do Bairro
 Campo Alto e nada foi feito e falou do desperdício de água que, toda noite, transborda da caixa e corre pela rodovia até chegar
 na represa, enquanto falta água nas casas dos moradores. Disse que na Prefeitura existem interferências, como no caso de
 loteamentos que se aprovados podem gerar empregos em vários segmentos, citando a importância do apoio a novos
 empreendimentos no Município, principalmente novos loteamentos. Falou que os Vereadores somente são lembrados para
 votarem projetos e neste ano se gastou muito e trabalhou pouco, mencionando os requerimentos que não foram atendidos e
 espera que o próximo ano seja melhor e para isso basta seriedade, largar de lado a vaidade e o Executivo e Legislativo
 trabalharem unidos. O Vereador Francisco citou reclamações do operador da patrol dando conta que a mesma está com
 defeitos e assim mesmo vem sendo utilizada e que ele disse ao servidor que não trabalhasse com a máquina nessas condições,
 indicando envio de ofício para que a mesma seja consertada. Disse que teve informações que o José Marcos está querendo
 lotear um terreno, mas está tendo resistência junto à Secretaria de Meio Ambiente, indicando envio de ofício neste sentido e
 reiterou pedido feito pela sua irmã, à dez meses, para ligação da rede de esgotos em sua casa no Bairro Córrego Pintado e até
 agora não foi atendida. A Vereadora Valéria parabenizou e agradeceu ao Chefe de Transporte pela cessão do ônibus para os
 alunos da escola estadual conhecer as obras de Oscar Niemayer em Belo Horizonte. Pediu envio de ofício para as escolas, pátio
 e demais setores da Prefeitura para que os servidores compareçam na Câmara para terem conhecimento do que está
 acontecendo no Município como aconteceu na audiência pública do orçamento. Em relação ao mesmo, citou que a dotação para
 festa foi proposta num valor muito alto e a Câmara reduziu, pois sabe que tem que haver festas, mas não se pode abusar porque
 existem coisas que precisam ser feitas. Disse que não se pode justificar os erros de agora pelos cometidos na administração
 passada, mas é preciso buscar soluções para a cidade inteira, pois todos são iguais. A respeito de sua solicitação de
 informações acerca das casas da COHAB, disse que foi respondida pelo Vereador Joel dando conta que as obras iniciarão em
 janeiro e que as obras da escola e PSF devem ser entregues em dezembro, já que nesta ultima foram liberados recursos do
 Governo Federal. O Vereador Joel disse que pouco antes havia recebido uma denúncia anônima de que a viagem para
 participação em evento da Camargo Corrêa em Bodoquena foi paga por esta empresa e assim não teria necessidade da
 Prefeitura pagar diárias e indicou envio de ofício ao Gerente da Camargo Corrêa pedindo informações sobre este fato. Indicou
 ainda envio de ofício ao Prefeito, parabenizando-o pelas obras de iluminação de uma rua no Bairro da Serra. SEGUNDA
 PARTE: As indicações verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. Em 1ª discussão e votação: O Projeto de Lei
 nº 24 que "Cria o Conselho Municipal da Juventude - CMJ - e dá outras providencias" foi aprovado pela unanimidade do
 Plenário. O Vereador Marcelo pediu vistas ao Projeto de Lei nº 67. O Projeto de Resolução nº 10 foi enviado às Comissões
 Permanentes para análise e parecer. Feita a chamada final constatou-se a presença de todos os Vereadores. TERCEIRA
 PARTE: convocação para a próxima ordinária seguinte a realizar-se dia 07 de dezembro. Nada mais a tratar, fez-se a oração
 final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida,
 se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.



  

Aos (07) sete dias do mês de dezembro de 2009, às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 43ª reunião
 Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores: Lisionel de Souza Tostes, Joel Vitor da Silva, Cypriano
 Antônio Caetano, Francisco Bernardo de Mesquita, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurelio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A leitura da ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma à Sra. Rosamira da Silva Afonso e Sr. Vicente de
 Paula Silva, irmão da servidora da Prefeitura, Sandra. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite para formatura do 3º ano
 do ensino médio da Escola Estadual Maurício Zákhia. Ofício da Organização Mãe dos Frutos em agradecimento à Câmara.
 Comunicado da Construtora Cherem Ltda, acerca do encerramento das atividades da empresa no Município com o fim de
 contrato de prestação de serviços no dia 31 de dezembro. Ofícios do Gabinete: N.º 279 em resposta às indicações de nº 26 a 49
 e pedido de informação nº 08 constantes no ofício n.º 191 da Câmara. N.º 280 em resposta às indicações de nº 50 a 60,
 requerimentos nº 5 a 7 e pedidos de informações nº 9 a 11 constantes no ofício n.º 203 da Câmara. N.º 281 em resposta às
 indicações 86 a 97 constantes no ofício n.º 223 da Câmara. N.º 282 em resposta às indicações 61 a 69 e requerimento nº 10
 constantes no ofício n.º 211 da Câmara. N.º 283 em resposta às indicações nº 70 a 85 e pedido de informação nº 12 constantes
 no ofício n.º 219 da Câmara. PROPOSITURAS PROTOCOLADAS – MATÉRIA DO EXECUTIVO: Projeto de Lei Ordinária nº 68
 que “Autoriza o Executivo Municipal a distribuir cestas natalinas aos servidores públicos municipais e dá outras providências”.
 MATÉRIA DO LEGISLATIVO: Projeto de Lei Ordinária nº 52 (PPA): Emenda substitutiva e emendas nº 1 e nº 2 subscritas por
 todos Vereadores. Projeto de Lei Ordinária nº 53 (LOA). Emendas nº 1 e nº 2 subscritas pelos Vereadores Marcelo, José Márcio,
 Francisco e Valéria. Emendas nº 3 e nº 4 subscritas por todos Vereadores. Projeto de Lei Ordinária nº 68: Emenda subscrita
 pelo Vereador Joel. Projeto de Resolução nº 10: Emenda subscrita pelo Vereador Marco Aurélio. INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº
 98 dos Vereadores José Márcio e Francisco, para que seja procedida a ligação de rede de esgotos na casa da Sra. Rosemayre
 da Paixão Ferreira, na Rua Jose Olimpio de Carvalho, nº 540 no Bairro da Serra. Nº 99 dos Vereadores José Marcio e Francisco
 para que seja solucionado o desperdício de água que vem ocorrendo no reservatório que abastece o Bairro Pedra Negra. Nº 100
 dos Vereadores José Marcio e Francisco para que sejam procedidos consertos na motoniveladora e na retroescavadeira, pois se
 tratam de máquinas semi-novas e a insistência em trabalhar com os defeitos que foram especificados agrava ainda mais s
 situação. Nº 101 dos Vereadores José Marcio e Francisco solicitando, em nome de alguns moradores dos Bairros Serra e
 Ipiranga, que os órgãos competentes da Prefeitura exijam dos responsáveis pela implantação do loteamento "Portal do Lago"
 que urgentemente construa uma barreira de contenção para evitar que o solo carreado das obras continue a formar o lamaçal na
 estrada, prejudicando as pessoas que por ali transitam, sobretudo, pedestres. Nº 102 dos Vereadores José Marcio e Francisco
 para que o saldo da Câmara a ser devolvido neste final de exercício seja aplicado em reparos na Rua João Francisco Lopes,
 notadamente a captação de águas pluviais, bem como construção de rampa de acesso aos prédios do PSF e Escola do Campo
 do Milionários. Nº 103 dos Vereadores José Marcio e Francisco para que a Administração evite a decretação de pontos
 facultativos da maneira como vem ocorrendo para não prejudicar as pessoas que, desavisadas, perdem viagem quando forem
 resolver assuntos em alguma repartição. Nº 104 do Vereador Joel para que o Departamento competente da Prefeitura proceda
 urgentemente a ligação da rede de esgotos no estabelecimento do Sr. Natal Borges de Jesus, na Rua Vigilato Vilas Boas. Nº
 105 da Vereadora Valeria solicitando envio de projeto de lei instituindo regime plantonista para os motoristas de ambulância
 durante os sábados, domingos e feriados, pois os atuais motoristas estão sobrecarregados. Nº 106 do Vereador Cypriano para
 que sejam tomadas as devidas providencias em relação ao abastecimento de água para os moradores próximos à Industria de
 Cal Santa Helena. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 107 do Vereador Marco Aurélio para que seja enviado expediente ao Deputado
 Estadual Domingos Sávio, agradecendo-o pelo empenho empregado na apresentação, discussão e votação do projeto de lei que
 altera a destinação de terreno, propiciando a implantação de conjunto habitacional em nosso Município. Nº 108 do Vereador
 Marco Aurelio para que seja enviado expediente ao Deputado Estadual Lafaiete Andrada, agradecendo-o pela sua valiosa
 interferência na liberação de uma ambulância para o Município. Nº 109 do Vereador Cypriano reiterando pedidos para
 regularização na distribuição de água no Bairro Campo Alto, sugerindo que a bomba seja desligada para evitar desperdício. Nº
 110 do Vereador Presidente reiterando diversos pedidos verbais para manter a estrada do Ipiranga em condições de tráfego
 para veículos e principalmente pedestres. MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: Em 2ª discussão e votação: Projeto de Lei Ordinária
 nº 24. Em 1ª discussão e votação: Projetos de leis ordinárias nº 52 e 53. Em discussão e votação únicas: Projeto de Resolução
 nº 10. REQUERIMENTOS: Nº 16 do Vereador José Márcio para que seja enviado expediente para a Diretoria Regional de
 Saúde de Varginha requisitando informações se a mesma tem conhecimento da fato da enfermeira padrão do PSF do Centro da
 cidade não trabalhar nas sextas-feiras, questionando se este procedimento é correto e caso não for, requer que por intermédio
 da mesma, sejam tomadas as devidas providencias como meio de garantir melhor atendimento à população. SÍNTESE DOS
 PRONUNCIAMENTOS DOS VEREDORES: O Vereador Joel manifestou sua alegria pela sanção de lei estadual nº 18.540 que
 reverteu o terreno da Lagoinha para a construção de casas populares, citando que outras administrações não conseguiram
 reaver o terreno para a Prefeitura como agora foi feito. Citou extrato de contrato publicado no jornal A Gazeta cujo objeto é a
 contratação de ônibus escolar e conversando com os responsáveis na Prefeitura, lhe foi dito que tal contratação na verdade é
 para os festejos de reveillon, tendo ocorrido apenas um erro de digitação e caso seja preciso, apresentará documentação
 comprobatória na reunião seguinte. Ressaltou a iniciativa do Prefeito em enviar o projeto para concessão de cesta de natal para
 valorização dos servidores e pediu apoio para sua aprovação em regime de urgência, citando emenda apresentada por ele, onde
 suprime o parágrafo único do art. 2º que incluía a distribuição de cestas para os agentes políticos. O Vereador Marco Aurélio
 disse que quando atuou como Secretário de Planejamento e Gestão foi na Assembleia Legislativa solicitar maior agilidade na
 votação do projeto inerente ao terreno da lagoinha e disse estar feliz pelo empenho de todos e indicou envio de agradecimento
 ao Deputado Domingos Sávio pelo esforço empregado na aprovação deste projeto, pois sem este terreno, ficaria difícil a
 construção das casas. Pedindo aparte, o Vereador Marcelo pediu a leitura do projeto e após disse que a lei apenas altera a
 destinação do terreno, já que o mesmo nunca deixou de ser propriedade do Município. O Vereador Marco Aurélio disse que



 havia um prazo para construção a ser cumprido, senão ele voltaria ao Estado e foi necessário esta votação para mudar sua
 destinação. O Vereador Joel informou que se não fosse dada a destinação em 3 anos, o terreno poderia retornar ao Estado,
 tendo o Vereador Marcelo dito que não retornou. Prosseguindo, o Vereador Marco Aurélio disse que estas casas contribuirão
 para melhoria na qualidade de vida de muitas famílias de Ijaci. Indicou ainda o envio de agradecimento ao Deputado Lafaiete
 Andrada por ter conseguido a liberação de ambulância, afirmando que Ijaci precisa de Deputados que realmente conquistam
 melhorias para o povo. O Vereador Cypriano se manifestou sobre o pedido dos moradores do povoado perto da Industria de
 Cal Santa Helena, ressaltando dificuldade no abastecimento de água no local, porque nos dias de chuva a água fica suja e
 parece que terão que pagar pelo uso da mesma, indicando providencias neste sentido. Reiterou pedido para solucionar o
 problema da falta de água no Bairro Campo Alto sugerindo que em determinado horário, a bomba seja desligada para não haver
 desperdício e assim não falte água para os moradores. O Vereador José Márcio disse esperar que o ano que vem a cidade
 tome novo rumo e citando resposta às indicações, requereu envio de ofício a DRS de Varginha questionando se é certo o que
 está acontecendo no PSF do centro, vez que a enfermeira padrão não trabalha na sexta-feira, as auxiliares de enfermagem
 atendem nos domicílios, o médico atende com as portas fechadas e pôde presenciar um paciente tomando soro sem
 acompanhamento. Afirmou que se os Vereadores não tiverem juízo na hora de votar o orçamento para o ano que vem, nada
 será feito e ficará igual a este ano, citando a necessidade de infraestrutura no terreno para construção das casas da COHAB que
 demandará recursos. Falou dos pedidos dos Vereadores, onde existem coisas simples que não foram feitas e não adianta
 mandar ofícios para o Prefeito e não ter juízo na hora de votar orçamento, citando que o voto é livre, mas é preciso que seja bem
 analisado. Em relação a devolução do dinheiro da Câmara, disse na frente do prédio da Câmara a água fica até verde e não vai
 demorar para inaugurar as obras do PSF e escola do campo do Milionários e na situação em que está a rua, ficará muito ruim
 perante as autoridades e convidados. Sobre o loteamento Portal do Lago, apontou reclamação de pessoas que tem que passar
 a pé pela estrada que antes era bem cascalhada e agora quase é preciso usar botas e questionou como a Secretaria de Meio
 ambiente liberou para que fizessem aquela lambança. Disse que o povo lhe diz que ele é quem mais aceita as reivindicações e
 por isto passa como enjoado, mas atende a todos, citando pedido para que o Prefeito e Secretários fizessem uma caminhada
 para ver de onde saem as reclamações e as dificuldades do povo e quando não dão crédito a estes pedidos, não é a ele que
 prejudica, mas aos cidadãos, pois os pedidos não são para ele e nem para sua família, mas para cidadãos comuns. O Vereador
 Marcelo falou da água parada em frente ao prédio da Câmara, à vista dos Vereadores, mas a enxurrada passa perto da
 Prefeitura na vista do Prefeito e Secretários e esta terra com enxurrada vai para represa do Funil, o que é crime ambiental.
 Sobre o loteamento Portal do Lago, sugeriu que ao invés da construção da segunda pista em frente ao loteamento, que se
 construa um calçadão desde a saída da Serra até o Ipiranga, o que beneficiaria muito mais aos moradores do Ipiranga. Sobre as
 emendas apresentadas ao orçamento, disse que divergências existem, mas isto é da democracia, citando mais poder a esta
 casa para negociar o que é bom para a população. Disse que a redução do percentual das suplementações de 20 para 10 por
 cento e a necessidade de outras suplementações específicas passarem pela Câmara não é para segurar o Prefeito, mas para
 que a Câmara acompanhe a execução orçamentária, citando falta de remédios no posto de saúde, ruas esburacadas,
 construção de banheiros em algumas casas. Disse que sua intenção, como dos demais Vereadores é poder negociar estas
 coisas para a população. Pediu desculpas aos Vereadores Joel e Marco Aurélio, afirmando que eles tiveram méritos em
 conseguir alterar a destinação do terreno da lagoinha e espera que a Prefeitura tenha condições de fazer as obras de
 infraestrutura, senão não tem como construir as casas que o pessoal está precisando, apesar de serem pagas. O Vereador
 Presidente falou de sua indignação pelo que está acontecendo com a estrada em frente ao Portal do Lago, o que está uma
 vergonha, dizendo que tirou fotos e apresentou ao Prefeito, mas nada foi feito, pois a empresa não tomou providencias, as
 máquinas estão paradas, só tem uma retro escavadeira trabalhando na tentativa de escoar a água e isto é triste para quem mora
 no Bairro como ele e como foi dito pelo Vereador José Márcio, para passagem de carros está difícil, mas para pedestres está
 pior, tendo o Vereador José Márcio dito que não sabe como a construção do loteamento foi liberada, citando perigo de
 entupimento dos bueiros por causa dos resíduos das empresas que estão descendo para o local sem barragem de contenção.
 Disse que o Município pode ser multado pelos órgãos ambientais, pois na frente do loteamento, a terra está indo para dentro da
 represa e a responsabilidade é da Secretária de Meio Ambiente e do Prefeito. O Vereador Marcelo comentou que um cidadão
 que presta serviços na Prefeitura falou que as empresas de mineração é que são responsáveis pela terra que está sendo
 carreada para a represa, o que não é verdade, afirmando que a represa de decantação é de responsabilidade do Consórcio do
 Funil de acordo com as condicionantes e a pessoa que prestou estas informações foi muito infeliz, mencionando que naquele
 loteamento existem interesses, pois se fosse do Sr. José Marcos ou Sr. Cley, a Secretaria de Meio Ambiente estaria tomando
 providências. Disse que imprensa ainda não veio e caso vierem, eles não venderão nenhum lote e o Município pode ser multado
 por ter liberado este loteamento. O Presidente disse que devido a estas condições, o ônibus da São Cristóvão vai parar de ir até
 o Ipiranga prejudicando quem trabalha em Lavras e espera que sejam tomadas providências, até mesmo no feriado, porque
 muitas estradas estão melhores e lá, que é uma via de ligação para as casas à beira da represa, está em péssimas condições,
 afirmando que verbalmente já pediu várias vezes na Prefeitura para tomarem providencias e não está adiantando e a partir de
 então iria fazer os pedidos em Plenário. O Vereador Cypriano propôs reunir vereadores e naquela semana conversar com o
 Prefeito sobre esta situação. O Presidente lembrou pedido para abertura da estrada do Córrego Seco como alternativa de
 tráfego no local, feito na terceira reunião e não foi atendido. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram
 aprovadas pela unanimidade do Plenário. VOTAÇÃO DAS EMENDAS: Projeto de Lei nº 52 (PPA), todas as emendas foram
 todas aprovadas pela unanimidade do Plenário. Projeto de Lei nº 53 (LOA), a emenda modificativa nº 1 foi rejeitada após obter
 04 (quatro) votos favoráveis dos Vereadores Marcelo, Francisco, José Márcio e Valéria e 04 (quatro) votos contrários dos
 Vereadores Cypriano, Joel, Marco Aurélio e Rogério e o voto contrário do Presidente como desempate. O Vereador Marco
 Aurélio justificou seu voto pelo fato que o próximo ano é eleitoral e o município tem grandes chances de conseguir convênios,
 vez que a Administração faz parte do PSDB. O Vereador Rogério disse que votou contrário porque já esteve lá e sabe da
 dificuldade de estarem reunindo a Câmara para votar suplementação. O Vereador Joel disse que 2010, por ser ano de
 acontecimento, é necessário que o Prefeito tenha mais liberdade para atender as necessidades do Município. O Presidente



 disse que votou contrário, pois é preciso deixar margem maior para que o Prefeito trabalhe. A emenda aditiva nº 2 foi aprovada
 após obter 04 (quatro) votos favoráveis dos Vereadores Marcelo, Francisco, José Márcio e Valéria e 04 (quatro) votos contrários
 dos Vereadores Cypriano, Joel, Marco Aurélio e Rogério e o voto favorável do Presidente como desempate. O Vereador Rogério
 justificou o voto contrário afirmando que a realização de festas é de responsabilidade do Prefeito e na sua opinião a Câmara está
 chamando para si uma responsabilidade que não é dela. O Vereador Marco Aurélio disse que o Prefeito é que está com o
 orçamento e é ele quem deve ver o quanto pode gastar. O Vereador Joel disse que a responsabilidade de festas é do Prefeito. O
 Presidente disse que votou a favor, pois o Prefeito sabe com que gastar e tem uma margem para suplementação, e acredita que
 com isto o Município ganhe. A emenda modificativa nº 3 foi aprovada pela unanimidade do Plenário. O Vereador Marco Aurélio
 disse não concordar com a diminuição dos recursos para a APAE, vez que foi tratado em reunião que seriam de 180 mil reais e
 se as coisas não vão bem na entidade, deve-se montar uma comissão. A emenda modificativa nº 4 foi aprovada pela
 unanimidade do Plenário. Projeto de Lei nº 68: a emenda supressiva foi aprovada pela unanimidade do Plenário. Projeto de
 Resolução nº 10: a emenda modificativa foi aprovada pela unanimidade do Plenário. O pedido do Vereador Joel para votação
 em regime de urgência no projeto de lei nº 68 foi aprovado pela unanimidade do Plenário. O Vereador Marcelo pediu vistas ao
 projeto de lei nº 53, sendo lhe concedida nos termos regimentais, após consulta e parecer favorável do Assessor Jurídico da
 Câmara. VOTAÇÃO DOS PROJETOS: O projeto de lei nº 24 que "Cria o Conselho Municipal da Juventude - CMJ - e dá outras
 providencias" foi aprovado em 2ª discussão e votação pela unanimidade do Plenário. O projeto de lei nº 52 que “dispõe sobre o
 Plano Plurianual para o período de 2010/2013” foi aprovado em 1ª discussão e votação, consideradas as emendas. O projeto de
 lei nº 68 que “autoriza o Executivo a distribuir cestas natalinas aos servidores públicos municipais e dá outras providencias” foi
 aprovado em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação, considerada a emenda. O Projeto de Resolução nº 10 que “regulamenta o uso do
 veículo oficial da Câmara Municipal de Ijaci/MG” foi aprovado pela unanimidade do Plenário em discussão única, considerada a
 emenda, transformando-se na Resolução Legislativa nº 499. Feita a chamada final constatou-se a presença de todos os
 Vereadores. TERCEIRA PARTE: Reunião ordinária seguinte, dia 14 de dezembro. Nada mais, encerrou-se. Para constar,
 lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

 Aos (14) quatorze dias do mês de dezembro de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 44ª reunião
 Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores: Lisionel de Souza Tostes, Joel Vitor da Silva, Cypriano
 Antonio Caetano, Francisco Bernardo de Mesquita, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurelio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A leitura da ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. Observou-se um minuto de silencio como homenagem póstuma à Sra. Maria Mendonça Mesquita, ex-professora e
 Sra. Tereza Francisca de Paula, mãe do ex-Prefeito Olímpio Paixão. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicados do
 FNDE e FNS acerca de liberação de recursos para manutenção de programas no Município. Ofício n.º 197 subscrito pelo
 Assistente Social, Rogério Moraes Portes de Oliveira apresentando para ciência, trabalhos desenvolvidos pelo CRAS através da
 doação de toalhas aos Vereadores e servidores, confeccionadas pelas senhoras do curso de vagonite. Ofício n.º 513/P3
 subscrito pelo Major Rosângela de Souza Freitas, anexando boletins de ocorrências e documentos pertinentes em resposta às
 denuncias ambientais apresentadas pela Câmara acerca da instalação do condomínio Portal do Lago e exploração de jazida
 pela empresa Química & minérios Ltda. MATÉRIA DO LEGISLATIVO: INDICAÇÕES ESCRITAS: Dos Vereadores José Márcio
 e Francisco: Nº 111 para que seja espalhada muafa nas ruas do Bairro Córrego Pintado, principalmente no prolongamento da
 Rua José de Bastos Neto, no acesso à propriedade do Sr. Renato do Benedito, para propiciar a passagem de veículos
 pequenos. Nº 112 para que sejam feitos reparos e reforma na pintura externa no prédio antigo da Prefeitura, vez que o
 patrimônio público não pode depreciar por falta de conservação. Nº 113 para que sejam feitos reparos e pintura na casa da Sra.
 Conceição do Zé Vidoca que possui deficiência visual e não tem condições financeiras para arcar com os custos da reforma da
 casa. Nº 114 juntamente ao Vereador Marcelo reiterando vários pedidos para manutenção da estrada Serra a Ipiranga como
 meio de propiciar o tráfego normal de veículos, inclusive os ônibus da Viação São Cristóvão e transito de pedestres, preparando
 o leito e pavimentando o trecho compreendido entre o Bairro da Serra até a comunidade do Ipiranga, descartando de vez a
 construção da segunda pista em frente ao loteamento Portal do Lago. Nº 115 solicitando o alargamento da estrada no local
 denominado Córrego Seco no Bairro Ipiranga e colocação de manilhas e alargamento numa ponte nas proximidades do antigo
 alambique, como via alternativa para tráfego de ônibus e caminhões quando tiverem que interromper o tráfego para as obras de
 terraplenagem, pavimentação e reforma de ponte na propriedade da Dona Julieta e nº 116 para que não seja utilizada muafa
 para tapar os buracos das ruas do centro da cidade, conforme reclamação de vários moradores, tendo em vista a grande
 arrecadação do Município, além de causar má impressão aos visitantes. Nº 117 da Vereadora Valeria para que sejam tomadas
 providencias para escoar a enxurrada, que nas chuvas mais fortes, alaga a Rua José Evaristo de Oliveira, danificando
 eletrodomésticos e utensílios. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 118 do Vereador Marco Aurélio para que a Administração requisite
 junto à Construtora Dharma que reinstale o abrigo de ônibus que foi retirado para construção do loteamento Jardim Planalto e a
 ausência do mesmo está prejudicando os usuários do local. Nº 119 do Vereador Marco Aurélio para que seja aproveitado o
 recurso a ser devolvido pela Câmara para, além de melhorias na rua da Câmara, construir canaletas a fim de captar a água
 pluvial empossada na Rua Vigilato Vilas Boas, na saída para o Bairro da Serra, cuja situação está muito precária, prejudicando
 os moradores. Nº 120 do Vereador Marco Aurélio para que seja iniciada a reforma da casa do Sr. Zico Café, na Vila Industrial
 que se trata de uma pessoa idosa e a situação da casa está decadente. Nº 121 do Vereador José Márcio manifestando
 insatisfação dos moradores da Vila Aparecida pelo fato do caminhão que faz o desentupimento de rede de esgotos estar
 retirando água do reservatório que abastece o Bairro. Nº 122 da Vereadora Valeria que, além da questão do alagamento da Rua
 Jose Evaristo de Oliveira, solicita que sejam tomados os devidos cuidados quanto ao entupimento da rede de esgotos, o que tem
 provocado refluxo de dejetos na rua e em algumas casas, provocando intenso mal cheiro. Nº 123 do Vereador Cypriano para



 que sejam fornecidas bolas para os usuários da quadra poliesportiva e campo de futebol da Praça de Esportes do Município. Nº
 124 do Vereador Cypriano para que seja feita operação tapa-buracos nas estradas rurais do Município como meio de propiciar o
 escoamento da produção agropecuária. Nº 125 do Vereador Lisionel para que sejam executados serviços pelos agentes
 epidemiológicos no Bairro Pedra Negra, onde existem locais com água parada e aparecimento de animais peçonhentos. Nº 126
 do Vereador Lisionel para que sejam feitas manutenções nas estradas rurais, onde o tráfego está comprometido, além de
 reiterar pedidos em relação à estrada do Ipiranga. MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: Em 2ª discussão e votação - Projeto de Lei
 Ordinária nº 52. Em 3ª discussão e votação – Projeto de Lei Ordinária nº 24. REQUERIMENTO: Nº 17 do Vereador Marco
 Aurélio requisitando cópia da folha de pagamento, escala e assinatura do ponto dos médicos plantonistas do Pronto Atendimento
 no mês de novembro de 2009, vez que teve caso de médico que não cumpriu horário e outro que trabalhou 48 horas contínuas.
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº 13 do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho, requisitando do Consórcio AHE Funil,
 informações se o mesmo notificou a Prefeitura acerca de estudo sobre risco de contaminação do lago do Funil, tendo em vista
 as caixas de dejetos do Bairro da Serra e implantação do loteamento Portal do Lago. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS
 DOS VEREADORES: O Vereador Joel apresentou retificação de publicação do jornal “A Gazeta” quanto ao objeto do contrato
 nº 193/09 que se refere às festividades de passagem de ano. Disse que chegou ao conhecimento de alguns servidores da
 Prefeitura que a Câmara estaria votando contra reajuste de vencimentos e afirmou que não chegou nenhum projeto neste
 sentido a esta Câmara, sendo que foi votado até agora somente matéria orçamentária. Disse que em cidades pequenas se
 trabalha mais que em cidades maiores, pois o servidor está diretamente envolvido com a população e assim deve ser valorizado.
 Mencionou notícias dando conta que ele era contra e interferiu na liberação de veículo da Secretaria de Educação para viagem
 de professores a Belo Horizonte, o que não é verdade, mas que na gestão passada reivindicou que o veículo fosse liberado
 também para os demais servidores, o que não foi feito e por isso, na época foi contra a liberação do veículo somente para os
 servidores da educação. Falou que seu objetivo como Vereador é lutar e dar melhores condições aos servidores e na área de
 saúde e quando chegar o projeto para reajuste, este será discutido com o Prefeito e o Sindicato para ver o que é melhor, citando
 que o índice da inflação apresentado pelo governo não condiz com a realidade quando se vai fazer compras. O Vereador Marco
 Aurélio pediu apoio para aprovação de emenda que aumenta o repasse para a APAE em R$30.000,00 no orçamento de 2010
 como meio de proporcionar melhores condições de vida para as pessoas com necessidades especiais e familiares. Quanto ao
 orçamento, disse que naquela reunião não seria votado, devido ao pedido de vistas e disse que os professores devem
 reivindicar uma escola informatizada e melhores condições de trabalho e poderia ser instituído ticket refeição para os servidores.
 Requereu envio de ofício ao Prefeito solicitando folha de pagamento bem como a escala de todos os médicos do pronto
 atendimento referente ao mês de novembro, pois existem informações de médico trabalhando 48 horas e quer verificar também
 se houve desconto para o médico que faltou ao trabalho. Indicou envio de ofício ao Prefeito e à Construtora Dharma para que
 seja reinstalado o abrigo no ponto de ônibus no Bairro Jardim Planalto que foi retirado para a construção do loteamento e a
 reinstalação é reivindicada pelos moradores do Bairro. Apoiou indicações do Vereador José Márcio e vez que a Câmara estará
 devolvendo em torno de R$80.000,00 para a Prefeitura, sugeriu que este valor fosse investido em melhorias na rua da Câmara e
 na Rua Vigilato Vilas Boas onde é preciso construir canaletas para escoar a enxurrada. Indicou que seja feita urgentemente a
 reforma na casa do Sr. “ Zico Café” na Vila Industrial, sendo que o material já foi colocado no local pela secretaria de Obras, o
 cimento está estragando sem que o serviço fosse realizado e o estado da casa é decadente, o Sr. Zico é idoso e precisa de
 melhor condição de vida. Finalizou agradecendo ao CRAS pelos trabalhos e material enviado. O Vereador José Márcio indicou
 envio de ofício ao Prefeito, em nome dos moradores do Bairro Vila Aparecida que estão insatisfeitos pelo fato do caminhão de
 coleta de esgoto estar retirando água da caixa que abastece o bairro para desentupir a rede. Disse que desde o início do ano
 vem sendo criticado e até mesmo humilhado pelo que fala, no entanto o Prefeito desrespeitou inúmeros artigos da Constituição
 Federal, Estadual, Lei Orgânica e Regimento Interno, bem como a Câmara ficou omissa, pois a fiscalização do Executivo é feita
 por esta Casa e todos Vereadores foram omissos, a presidência deixou a desejar e feriu também alguns artigos como no caso
 dos balancetes da Prefeitura, cujo envio, está atrasado. Disse que se o Prefeito não está enviando os balancetes é porque tem
 alguma coisa que ele não quer que a população e os Vereadores vejam e citou vários artigos da Lei Orgânica em que a Câmara
 está omissa, afirmando que quando se manifesta sobre as coisas erradas, o Prefeito não gosta das críticas, mas este se omitiu
 ao não realizar a audiência pública com a população para discutir a elaboração do orçamento e que nas audiências realizadas
 pela Câmara, houve ausência de Vereadores e não foi apresentado nenhum atestado médico. Disse que as decisões tomadas
 na audiência com as pessoas não foram aprovadas na reunião ordinária, o que é um desrespeito àqueles que compareceram
 nas audiências. Disse que é competência da presidência fazer o pedido para envio dos balancetes e se não for atendido, deve-
se procurar outra solução via CPI ou Ministério Público, pois o povo tem que saber onde é gasto o dinheiro do Município. Afirmou
 que o Prefeito disse na última reunião antes da eleição que todos os reajustes do salário mínimo seriam repassados aos
 servidores, bem como as percas salariais ocorridas numa das administrações passadas e que agora não se deve discutir
 percentual de reajuste, bastando apenas que o Prefeito cumpra o que prometeu na campanha. Disse que se algum participante
 da audiência pública quisesse se manifestar, por ele seria cedido espaço, tendo a professora Elaine dito que as professoras não
 estavam na reunião por causa de aumento de salário, mas sim preocupadas com as férias-prêmios, pedindo que o orçamento
 fosse mais voltado para este direito e gostaria que o orçamento fosse votado como discutido nas audiências, priorizando os
 direitos dos servidores, tendo o Vereador Rogério pedido aparte, sendo negado pelo Vereador pronunciante que alegou que seu
 tempo estava se esgotando e após palavras da professora Elaine, finalizou lendo uma mensagem bíblica onde diz que “eis que a
 mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido está surdo para não ouvir”. O Vereador Rogério
 manifestou que algumas pessoas estão interpretando mal as reuniões, pois o que é tratado aqui, é passado lá fora de maneira
 diferente, distorcendo a imagem da Câmara. Disse que não foi enviado projeto de aumento e que havia surgido alguns boatos
 dando conta que ele tinha reprovado o aumento dos servidores. Afirmou que a autorização para suplementação em 20% será
 melhor que 10%, pois o Prefeito terá maior valor para suplementar as dotações das férias-prêmios. Afirmou que ainda não é
 candidato a Prefeito e quem está espalhando isto pode ficar despreocupado e que boato não deve ser levado em consideração e
 os Vereadores devem ajudar a explicar o que é votado na Câmara, tendo o Vereador Joel citado notícias distorcidas a seu



 respeito quando prestava atendimento a um paciente na ambulância. O pronunciante disse que é favorável ao regime de plantão
 para os motoristas das ambulâncias e na questão dos balancetes, parabenizou o Vereador José Márcio, defendendo que o
 mesmo seja enviado de maneira completa, pois o resumido é de difícil entendimento. Quanto aos reajustes, disse que enquanto
 foi Vice-Prefeito na gestão passada, todos os reajustes dados ao salário mínimo foram repassados aos servidores. O Vereador
 Marcelo citou comentários que os Vereadores estavam querendo votar contra o repasse para a APAE, porém o que chegou ao
 conhecimento de Vereadores foram denúncias de indícios de irregularidades na entidade como aumentos abusivos de salários
 de funcionários, valor elevado dos serviços de contabilidade e notícia que um membro da diretoria financeira da APAE iria pedir
 demissão por nunca ter visto um extrato bancário, além da informação de que a prestação de contas da associação está
 atrasada e pelo Vereador que havia proposto o aumento, foi dito que se deixasse o valor de R$150.000,00 proposta na redação
 original do orçamento e caso fosse preciso, suplementaria depois. Quanto às férias-premios, disse que no orçamento foi pedido
 suplementação de 20% e propôs emenda para diminuir para 10%, pois quando o Prefeito precisasse utilizar acima deste valor,
 teria que pedir autorização à Câmara, o que daria maior força de fiscalização, pois todos sabem o que está acontecendo na
 Prefeitura e que noutros mandatos já fez esta emenda. Mencionou palavras do Vereador José Marcio dando conta que os
 Vereadores estão omissos, mas não concorda, pois estão cobrando e o que está faltando é mais coragem, já que têm muitos
 indícios de irregularidades, comentando denúncia feita por ele juntamente aos Vereadores Francisco e José Márcio, além do
 Vice-Prefeito Fábio ao Ministério Público acerca do loteamento Portal do Lago. Disse que outras denuncias também já foram
 feitas ao Ministério Público e à Polícia Ambiental e parece que quem manda na Prefeitura não é o Prefeito, são outros
 funcionários e ninguém toma providência. Disse que nos mandatos anteriores sempre se concedeu o reajuste do salário mínimo
 e que hoje a Prefeitura tem muito mais condições, porém tem muitos servidores à toa e quando enviarem o projeto para reajuste,
 o mesmo será analisado e discutido, pois não adianta fazer média com a Câmara cheia de gente antes que tenham o projeto em
 mãos. Citou reforma na estrutura organizacional da Prefeitura onde a Câmara fez uma sugestão, foi acertada uma coisa com o
 Prefeito e, no entanto enviaram um projeto diferente do que havia sido combinado. Disse que Vereador nenhum está aqui para
 prejudicar professores, APAE ou quem quer que seja, mas para discutir e achar a melhor solução, afirmando que para ajudar a
 população, se tiver condição, estará fazendo as coisas do próprio bolso, pois já foi dito pelo Prefeito que seus pedidos e do
 Vereador José Márcio não serão atendidos. Pediu envio de ofício ao Consórcio AHE Funil requisitando informações se houve
 manifestação quanto às caixas de dejetos no Bairro da Serra e loteamento Portal do Lago no tocante ao risco de contaminação
 das águas da represa e caso tenham feito notificação à Prefeitura, que mandem uma cópia para Câmara. O Vereador
 Francisco reforçou palavras do Vereador Marcelo dizendo que está na Câmara para trabalhar a bem da comunidade e se o
 Prefeito errou, tem que ser punido, citando que a cidade está cheia de buracos e os Vereadores não podem deixar desta forma e
 quando enviarem o projeto do reajuste, votará favoravelmente aos servidores. O Vereador Marco Aurélio disse que não foi
 omisso e sempre que foi convocado compareceu nas reuniões e também não concorda com a manifestação de que a
 presidência foi omissa, parabenizando o Vereador Lisionel pelos trabalhos que vem realizando. Disse ainda que todas suas
 palavras e votos foram sempre em favor do povo de Ijaci, não está aqui para ficar rico e nem receber salário, mas porque gosta
 da cidade e do povo e não saiu de casa em casa prometendo nada. O Vereador José Márcio disse que o Vereador Marco
 Aurélio faltou a uma reunião da audiência pública e se fosse possível, que se fizesse a leitura da ata onde consta o nome dos
 participantes. Reafirmou que é preciso cumprir a Constituição, Lei Orgânica e Regimento e de acordo com o juramento de
 posse, o Vereador é obrigado a comparecer em reuniões extraordinárias a não ser que traga atestado e se por estas reuniões
 fossem pagas mil reais cada uma, todos compareciam, pois os servidores e visitantes não são obrigados a comparecer, mas o
 vereador tem esta obrigação. O Vereador Marco Aurélio disse que anteriormente foi convocada uma reunião extraordinária para
 tratar da estrutura organizacional, sendo que o Vereador José Márcio faltou nesta reunião e assim ele também infringiu os
 artigos. O Vereador José Márcio pediu novamente a palavra, não lhe sendo concedida pelo Presidente, sob a alegação que o
 mesmo já havia falado e havendo insistência do Vereador, a reunião foi suspensa por alguns minutos. No reinicio, o Presidente
 se desculpou pela interrupção. A Vereadora Valéria parabenizou os adolescentes Maelton Siqueira e Lucas Mendonça por
 estarem competindo num campeonato de ginástica. Agradeceu ao pessoal do CRAS pela lembrança enviada aos Vereadores.
 Citou que foi de grande valia a comunidade estar presente na discussão do orçamento, pois esta união é importante e propôs
 que quando for enviado o projeto para reajuste dos servidores, deve-se tentar negociar com o Prefeito antes da votação, pois os
 servidores temem a defasagem do vencimento. Disse que somente neste ano fez três ofícios sobre a situação da Rua Jose
 Evaristo de Oliveira e está enviando nova indicação com fotos anexas para que o Executivo solucione o problema da água que
 invade residências, danificando aparelhos e utensílios, citando ainda a Rua José Luiz da Costa e Avenida 31 de Dezembro,
 solicitando providencias urgentes, pois existem coisas que não podem esperar. Disse que é muito importante a participação de
 todos na reunião da Câmara e que a regularização das férias-prêmios foi uma promessa de campanha do Prefeito e
 independente disto, depois da aprovação do orçamento, sugeriu que os servidores e vereadores se reúnam com o Prefeito para
 buscar uma solução deste caso. O Vereador Cypriano reforçou pedido de providências para solucionar em breve o problema da
 água pluvial da Rua José Evaristo de Oliveira, citando que no mandato passado fez este requerimento, porém não foi atendido.
 A Vereadora Valéria disse que nesta rua também está acontecendo entupimento da rede de esgotos, lançando dejetos nas ruas
 e nos banheiros das casas causando enorme fedor e também é preciso tomar atitudes, já que as pessoas vieram na Câmara
 expor estes problemas. O Vereador Cypriano disse que é favorável ao pagamento das férias-prêmios e no que depender da
 Câmara, projetos em prol dos servidores serão aprovados. Indicou melhorias nas estradas rurais do Município, não somente
 com a passagem da máquina, mas com o entupimento dos buracos. Disse ainda que o pessoal da APAE poderá contar com seu
 apoio e indicou fornecimento de bolas e materiais esportivos para os usuários da quadra e campo de futebol da Praça de
 Esportes. O Presidente mencionou pedido dos moradores de Pedra Negra para que o pessoal da epidemiologia visite o Bairro,
 pois há lotes vagos com ameaça de proliferação de dengue e aparecimento de animais peçonhentos. Reforçou pedido do
 vereador José Márcio sobre a estrada do Ipiranga e sobre as férias-prêmios, disse que nenhum Vereador é contra. Disse que
 seu voto contrário à diminuição do percentual de suplementação no orçamento foi para que o Prefeito tenha uma margem maior
 para remanejamento de dotação, inclusive daquela para pagamento das férias-prêmios e afirmou que todos servidores têm



 direito ao reajuste e que isto será reivindicado pela Câmara. Quando à colocação do Vereador José Márcio, dando conta que ele
 foi omisso, disse que ele não tem como chegar na Prefeitura e pegar os balancetes, porém já foram feitos vários ofícios neste
 sentido, afirmando que pode ter cometido erros em alguns pontos durante o ano, mas sua intenção nunca foi prejudicar
 ninguém. Por fim convidou para uma palestra a ser ministrada pelo Tenente Wiliam da Policia Rodoviária sobre educação no
 trânsito que seria realizada dia 16 de dezembro no anfiteatro. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram
 aprovadas pela unanimidade do Plenário. VOTAÇÃO DOS PROJETOS: O projeto de lei nº 24 que "Cria o Conselho Municipal
 da Juventude - CMJ - e dá outras providencias" foi aprovado em 3ª discussão e votação pela unanimidade do Plenário. O projeto
 de lei nº 52 que “dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2010/2013” foi aprovado em 2ª discussão e votação. Feita a
 chamada final constatou-se a presença de todos os Vereadores. TERCEIRA PARTE: Convocação para a última reunião
 ordinária da Sessão Legislativa de 2009, dia 21 de dezembro. Nada mais, encerrou-se. Para constar, lavrou-se a presente ata
 que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

  

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2009 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 45ª reunião
 Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores: Lisionel de Souza Tostes, Joel Vitor da Silva, Cypriano
 Antonio Caetano, Francisco Bernardo de Mesquita, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurelio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma à
 Sra. Tereza de Jesus de Souza, falecida naquela tarde. Após a leitura da ata da reunião anterior, o Vereador Jose Márcio
 solicitou inserção de justificativa por não ter participado da reunião extraordinária sobre a estrutura organizacional da Prefeitura,
 alegando que não era de interesse do Município, o que não foi da concordância dos Vereadores Marco Aurélio, Joel, Cypriano e
 Rogério que não assinaram a ata. Os assistentes Cleber Delfim Campos e Elaine Cristine de Oliveira Vilas Boas assinaram a
 ata. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicados do FNS acerca de liberação de recursos para manutenção de
 programas no Município. Expediente subscrito pelo Sr. Ricardo Rodrigues Congro, Gerente Industrial da Camargo Corrêa Ofício
 em resposta prestando informações sobre evento na cidade de Bodoquena/MS a partir do ofício nº 222 desta Câmara.
 Comunicado acerca do envio dos empenhos e notas fiscais inerentes ao balancete do mês de agosto. MATÉRIA DO
 LEGISLATIVO: INDICAÇÕES ESCRITAS: Dos Vereadores Jose Marcio e Francisco: Nº 127 para que sejam adotadas
 providencias urgentes em relação ao alvará para os taxistas do Município, pois segundo relato do Sr. Marcelo de Oliveira Costa,
 o mesmo não conseguiu alvará para suas atividades, o que compromete seu pagamento previdenciário, ainda mais, que falta
 apenas dois anos para ele se aposentar. Nº 128para que sejam feitos reparos na estrada de acesso à propriedade do Sr. Jose
 Maria Pereira na localidade da Faisqueira, vez que neste ano não foi prestada nenhuma manutenção na referida estrada, o que
 vem prejudicando o transporte de leite produzido em sua propriedade, pois o caminhão não tem como trafegar pelo local. Nº 129
 solicitando que o Sr. Prefeito determine ao Departamento responsável que efetue o pagamento do conserto do aparelho auditivo
 da menina Lara Gabriela Miranda Silva, vez que segundo a mãe da menina, Sra. Claudinéia Aparecida Miranda Silva, a mais ou
 menos três meses, a fonoaudióloga levou o aparelho para ser consertado na cidade de Alfenas/MG e o custo fica em torno de
 R$150,00, sendo que lhe informaram que a Prefeitura não pagará pelo serviço e para que a menina continue o tratamento faz-se
 necessário tal aparelho. Nº 130, a pedido dos moradores do Bairro Vila Industrial, que sejam retirados dois montes grandes de
 entulho que estão acumulados a muitos dias nas ruas do referido bairro, provocando incômodo aos moradores e nº 131 para que
 sejam tomadas as devidas providencias para aterrar uma poça d'água no terreno da Sra. Vita, ao lado do muro que faz divisa
 com o terreno da Câmara Municipal, vez que pode ameaçar a estrutura do muro, além de ameaçar a saúde dos moradores com
 aparecimento de larvas, salientando que o servidor Flávio já havia dedetizado o local, mas o ideal é seu entupimento.
 INDICAÇÕES VERBAIS: nº 132 do Vereador Rogério para que o Sr. Prefeito fique atento ao prazo para envio do projeto de lei
 para reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais. Nº 133 da Vereadora Valéria reforçando pedidos para acerto
 das licenças-prêmios dos servidores da Prefeitura. REQUERIMENTOS: Dos Vereadores Jose Marcio e Francisco: Nº 18
 requisitando que sejam iniciados os procedimentos para indenização das licenças-prêmios, nos termos do art. 115 da Lei
 Complementar 883/2006 e art. 130 da Lei Complementar 872/2006, conforme lista contendo assinaturas da maioria dos
 servidores efetivos da Prefeitura. Requerem ainda que no inicio do ano de 2010 seja formada uma Comissão composta de
 representantes dos servidores e membros da Administração como meio de viabilizar e agilizar estes trabalhos e nº 19 para que
 seja cumprido pela Administração o disposto no art. 48, inciso II da Lei Complementar 101 de 04/05/2000, com redação dada
 pela Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009, disponibilizando todas as informações sobre a execução orçamentária e financeira
 dos exercícios. PROJETOS EM PAUTA: 1ª discussão e votação: Projeto de Lei nº 53. 3ª discussão e votação: Projeto de Lei nº
 52. PRONUNCIAMENTOS: Segundo a ordem de assinatura no livro de presenças, todos os Vereadores fizeram uso da palavra,
 cuja síntese dos pronunciamentos serão anexadas posteriormente à presente ata. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas
 e verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O projeto de lei nº 52 que “dispõe sobre o Plano Plurianual para os
 exercícios de 2010 a 2013 foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 3ª discussão e votação. O Projeto de lei nº 53 que
 “estima a receita e fixa a despesa do Município de Ijaci para o exercício de 2010 foi aprovado pela unanimidade do plenário em
 1ª discussão e votação, consideradas as emendas aprovadas. Feita a chamada final, foi constatada a presença de todos os
 Vereadores. TERCEIRA PARTE: Para finalizar a deliberação acerca do projeto de lei nº 53, foi convocada uma reunião
 extraordinária a realizar-se na quarta-feira, dia 23 de dezembro a partir das 11 horas. Pelo Sr. Presidente foi declarado o
 encerramento da Sessão Legislativa Ordinária de 2009, convocando-se os Srs. Vereadores para a 1ª reunião ordinária da
 próxima Sessão Legislativa, a realizar-se no dia 08 de fevereiro de 2010. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a
 proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se
 aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.



  

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro de 2009 às 11h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 3ª reunião
 extraordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores: Lisionel de Souza Tostes, Joel Vitor da Silva, Cypriano
 Antonio Caetano, Francisco Bernardo de Mesquita, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurelio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma à
 Sra. Maria Aparecida Rodrigues, falecida no dia anterior. A ata da 45ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: PROJETOS EM PAUTA: 2ª discussão e votação: Projeto de Lei nº 53.
 PRONUNCIAMENTOS: Segundo a ordem de assinatura no livro de presenças, todos os Vereadores fizeram uso da palavra,
 cuja síntese dos pronunciamentos serão anexadas posteriormente à presente ata. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e
 verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Projeto de lei nº 53 que “estima a receita e fixa a despesa do
 Município de Ijaci para o exercício de 2010 foi aprovado pela unanimidade do plenário em 2ª discussão e votação. Em seguida
 Feita a chamada final, foi constatada a presença de todos os Vereadores. TERCEIRA PARTE: Para discussão e votação da
 redação final do projeto de lei nº 53 foi convocada uma reunião extraordinária a realizar-se quinze minutos após. Nada mais a
 tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a
 presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.

 
  

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro de 2009 às 11h45 no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 4ª
 reunião extraordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores: Lisionel de Souza Tostes, Joel Vitor da Silva,
 Cypriano Antonio Caetano, Francisco Bernardo de Mesquita, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz
 Rogério Vilas Boas, Marco Aurelio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da 3ª reunião extraordinária foi aprovada e
 assinada pelos Vereadores. PROJETOS EM PAUTA: 3ª discussão e votação: Projeto de Lei nº 53. SEGUNDA PARTE: O
 Projeto de lei nº 53 que “estima a receita e fixa a despesa do Município de Ijaci para o exercício de 2010” foi aprovado pela
 unanimidade do plenário em 3ª discussão e votação. Feita a chamada final, foi constatada a presença de todos os Vereadores.
 TERCEIRA PARTE: Sem expediente. Nada mais a tratar, fez-se a oração final e sob a proteção de Deus foi declarado o
 encerramento dos trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs.
 Vereadores e demais que desejarem.
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