
Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2010 às 19h 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, Joel Vitor da Silva, Cypriano Antônio
 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. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma ao Sr.
 Anderson Alves. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS: Comunicados do
 Fundo Nacional de Saúde acerca de liberação de recursos para o Município. Ofício nº 321da 3ª Promotoria de Justiça e Defesa
 do Patrimônio Público encaminhando cópia do Acórdão nº 0382.04.042118-4/001. ofício nº 111 do Consórcio AHE Funil em
 resposta ao ofício nº 354/2010 a partir de Indicação do Vereador Marcelo. Ofício nº 1942 da 1ª Vara Cível da Comarca de Lavras
 informando e solicitando informações para instrução da Ação Civil Pública nº 38204042118-4. INDICAÇÕES ESCRITAS:
 Vereadores José Márcio e Francisco: Nº 638 alertando o Sr. Prefeito e Procuradoria Jurídica do Município sobre a legalidade do
 pagamento do 13º salário (gratificação natalina) aos Secretários Municipais, vez que esta garantia não vem estampada na Lei nº
 947 de 23 de junho de 2008, salientando que este alerta é para se evitar problemas futuros. Nº 639 a pedido dos motoristas das
 ambulâncias, que sejam instalados quebra-molas no cruzamento entre as ruas José de Bastos Neto e João Francisco Lopes
 para evitar acidentes, vez que não tem nenhuma placa ou faixa indicando qual sentido de tráfego tem a preferência. Nº 640 para
 que seja enviada congratulações parabenizando os servidores da Vigilância Epidemiológica e pessoal do Programa Saúde da
 Família (PSF) pelos trabalhos realizados no mutirão de combate à dengue que foi de muita valia para o Município e por oportuno
 seja agradecido ainda o apoio da Rádio Ijaci FM pela valiosa colaboração na divulgação e orientação da população em como
 proceder para o êxito da coleta dos materiais. Nº 641 para que sejam retirados os entulhos em todos os bairros da cidade,
 notadamente na Rua Vigilato Vilas Boas, esquina com a Rua Francisco Ribeiro de Mendonça. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS:
 Para deliberação do Plenário: Projetos de Leis nº 44, 50 e 53. Apresentação e envio às Comissões Permanentes: Projetos de
 leis nº 58 que "Autoriza o Município de Ijaci/MG a participar de Consórcios Públicos e dá outras providências" e 59 que "Autoriza
 Concessão de Direito Real de Uso de Bem Imóvel e dá outras providencias". DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS PROJETOS: As
 proposições escritas foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Vereador José Márcio pediu regime de urgência ao
 Projeto de Lei nº 44/2010, sendo que o Vereador José Marcelo pediu vistas a este projeto, prevalecendo o pedido de vistas. O
 Vereador José Marcelo pediu votação em regime de urgência no Projeto de Lei nº 50 que "Dispõe sobre a criação Departamento
 Municipal de Transito - DEMAT e Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI e dá outras providências", tendo sido tal
 pedido aprovado, sendo levado a efeito a 1ª, 2ª e 3ª votação do referido projeto sendo o mesmo aprovado por 7 (sete) favoráveis
 e 1 (uma) abstenção do Vereador Cypriano, juntamente à emenda apresentada. O Vereador Joel pediu votação em regime de
 urgência no Projeto de Lei nº 53 que "Autoriza parcelamento de débito com o Instituto Nacional do Seguro Nacional do Seguro
 Social – INSS e dá outras providencias", tendo sido tal pedido aprovado, sendo levado a efeito a 1ª, 2ª e 3ª votação do referido
 projeto sendo o mesmo aprovado pela unanimidade do plenário. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2011 E 2012.
 Foi questionado pelo Vereador Marco Aurélio quais Vereadores serão candidatos ao cargo de Presidente tendo se manifestado
 os Vereadores Joel e Lisionel. Foram nomeados para escrutinadores os Vereadores José Márcio e Marco Aurélio. Feita a
 votação para o cargo de Presidente, o Vereador José Márcio manifestou seu voto em aberto para o Vereador Joel por já ter se
 comprometido com este Vereador em reunião passada, sendo que após apuração obteve-se o seguinte resultado: O Vereador
 Joel obteve 6 (seis) votos, o Vereador Lisionel 2 (dois) votos e o Vereador Luiz Rogério 1 (um) voto. Foi questionado se alguém
 se candidataria ao cargo de Vice-presidente tendo se manifestado o Vereador José Marcelo. Feita a votação para o cargo de
 Vice-Presidente, os Vereadores Francisco e José Márcio manifestaram seu voto em aberto para o Vereador José Marcelo,
 sendo que após apuração obteve-se o seguinte resultado: o Vereador José Marcelo obteve 6 (seis) votos, o Vereador Luiz
 Rogério 2 (dois) votos e o Vereador Lisionel 1 (um) voto. Foi questionado se alguém se candidataria ao cargo de 1º Secretário
 tendo se manifestado a Vereadora Valéria. Feita a votação para o cargo de 1º Secretário, os Vereadores Francisco, Cypriano,
 Valéria e José Márcio manifestaram seu voto em aberto para a Vereadora Valéria, sendo que após apuração obteve-se o
 seguinte resultado: a Vereadora Valéria obteve 9 (nove) votos. Foi questionado se alguém se candidataria ao cargo de 2º
 Secretário tendo se manifestado o Vereador Francisco. Feita a votação para o cargo de 2º Secretário, os Vereadores Francisco,
 Cypriano, Valéria e José Márcio manifestaram seu voto em aberto para o Vereador Francisco, sendo que após apuração obteve-
se o seguinte resultado: o Vereador Francisco obteve 8 (oito) votos e o Vereador Cypriano obteve 1 (um) voto. Diante do
 resultado, a composição da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2011 e 2012 é a seguinte: Presidente – Joel Vitor da Silva,
 Vice-Presidente – José Marcelo de Andrade Botelho, 1º Secretário – Valéria Aparecida Fabri Ribeiro e 2º Secretário - Francisco
 Bernardo de Mesquita. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: Fizeram uso da palavra os Vereadores Luiz
 Rogério, Francisco, Joel, José Marcelo, Marco Aurélio, Cypriano, José Márcio, Valéria e o servidor Nelson em nome dos demais
 servidores. O Vereador José Márcio pediu que constasse em ata que deixa a disposição o cargo de tesoureiro, ficando a critério
 da nova presidência sua permanência ou mesmo a nomeação de outro vereador. Pediu ainda que a nova presidência mantenha
 o Dr. Roberto como advogado e que converse com o Sr. Prefeito para manter a Márcia prestando serviços nesta Casa, devido
 aos excelentes serviços prestados por tais servidores. O Vereador Joel pediu que constasse em ata seu agradecimento à
 MetalAr pela transferência de 36 veículos para o Município, bem ao Sr. Tibúrcio, gerente desta empresa em Ijaci, por assumir a
 manutenção de uma praça próximo ao bairro Jardim Planalto. Os trabalhos foram suspensos por dez minutos para lavratura da
 ata. Feita a leitura, a mesma foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores. Nada mais, encerrou-se.

 

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 37ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas,



 Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Após correção pedida pelo Marcelo, a ata da reunião anterior foi
 aprovada e assinada pelos Vereadores. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma ao Sr. Francisco de
 Assis. CORRESPONDENCIAS: Convite da Camargo Corrêa para avaliação das atividades da empresa no Município. Do
 Gabinete do Sr. Prefeito: Ofício nº 320 em resposta ao ofício nº 353 da Câmara. Ofício nº 321 em resposta aos ofícios 73 e 74 do
 José Márcio e Francisco. Ofício nº 310 da 3ª Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público encaminhando cópia da
 inicial da Ação Civil Pública nº 0155078-22 em razão dos fatos apurados através do Inquérito Civil nº 0382.09.0000375.
 INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 605 da Vereadora Valéria para envio de ofício ao jovem Lucas Mendonça parabenizando-o pelos
 excelentes resultados no campeonato pan-americano de ginástica aeróbica. INDICAÇÕES VERBAIS: Vereador José Márcio: Nº
 606, a pedido de moradores da Rua Vigilato Vilas Boas, que seja resolvido o problema do transito de carretas nas ruas da
 cidade, e seja instalado urgentemente um redutor de velocidade entre o Bar da Ana Maria e a casa do Sr. "Tião Menigídio". Nº
 607 para que seja resolvido o problema nas estradas rurais, onde a muafa colocada está sendo carreada pela enxurrada,
 entupindo as nascentes. Nº 608 para que sejam tomadas medidas para colocar as pessoas certas no lugar certo e resolver os
 problemas, citando um jogo em Coqueiral que foi marcado, mas o transporte não teve como ser feito. Nº 609 parabenizando e
 agradecendo os brilhantes trabalhos de todas as monitoras de ônibus, especialmente Maria do Socorro que trabalha na sua
 linha. Nº 610 parabenizando a todos os envolvidos na direção e funcionamento da rádio comunitária pelos excelentes trabalhos
 que vêm desempenhando. Vereador Francisco: Nº 611 reiterando pedido para instalação de 3 quebra-molas na Rua João
 Francisco Lopes. Nº 612 para que seja determinado um outro local para ensaio do PRO-JOVEM, sendo sugerida a praça de
 esportes. Nº 613 levando ao conhecimento do Sr. Prefeito a insatisfação dos moradores do Bairro da Serra pelo não enfeite da
 praça daquele bairro por ocasião das festividades de Natal. Nº 614 solicitando a retirada de um monte de entulho e lixo que
 estão depositados próximo ao prédio do PSF. Vereador Rogério: Nº 615 reiterando pedido para que sejam realizadas as
 negociações das férias-prêmio dos servidores efetivos do Município. Nº 616 reiterando pedido para que a Administração entre
 em contato com o DER para construção de quebra-molas na Rodovia em frente ao bairro Novo Horizonte. Nº 617 para envio de
 ofício à CEMIG agradecendo pela iluminação da Praça da Matriz realizada para as festividades natalinas. Nº 618 reiterando
 pedido para que seja realizada uma reforma geral no pátio dos veículos. Nº 619 pedindo para que seja colocado em prática o
 Decreto que regulamenta o transito de carretas na cidade. Vereador Marcelo: Nº 620 para envio de ofício, em nome de todos os
 Vereadores parabenizando os jovens Maelton Mesquita e Lucas Mendonça pelos excelentes resultados obtidos no campeonato
 pan-americano de ginástica aeróbica. Nº 621 tendo em vista a rejeição do projeto de lei para instalação da usina de reciclagem
 no Bairro Pedra Negra, solicita que a mesma seja implantada no terreno onde funcionava o matadouro. Nº 622 para envio de
 ofício solicitando que seja encaminhado a esta Casa um cronograma de pagamento das férias prêmio ao servidores do
 Município. Marco Aurélio: Nº 623, tendo em vista a Lei Municipal n.º 1.018/2010, seja solicitado à Secretaria Municipal de Obras
 que faça medição dos lote doado no Bairro Pedra Negra para que o donatário possa construir. Nº 624 para envio de ofício à
 Superintendência do Banco do Brasil para que analise a possibilidade de instalação de uma agência, ou mesmo um posto de
 atendimento avançado neste Município. Nº 625 pedindo providencias para apuração de um fato que chegou ao seu
 conhecimento, onde um servidor estaria escondendo relatórios na área de saúde, colocando em risco a saúde de toda
 população. Nº 626 solicitando que o Consórcio AHE Funil envie a esta Casa uma relação de todos os consertos e melhorias
 realizados nas residencias do bairro Pedra Negra. Vereador Joel: Nº 627 para envio de condolências aos familiares do Sr.
 Francisco de Assis pelo seu falecimento. Nº 628 agradecendo ao Sr. Prefeito, estendendo aos Secretários Municipais de
 Desenvolvimento Urbano, Planejamento e Saúde pela correta atitude em dispensar o mal servidor que não levou em conta o
 interesse público e o atendimento a um cidadão que necessitava de seus serviços. Nº 629 dos Vereadores Joel Vitor da Silva e
 José Marcelo de Andrade Botelho, para envio de ofício a Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Lavras
 para que informe na próxima edição do jornal eletrônico, que dentre os campeões de ginástica, os jovens Maelton Mesquita e
 Lucas Mendonça são de Ijaci. Nº 630 para envio de ofício à Direção e Comissão Organizadora da formatura do 9º ano da Escola
 Estadual Maurício Zákhia agradecendo por chamá-lo para compor a mesa durante cerimônia de entrega dos certificados. Nº 631
 para envio de ofício para que procedam a limpeza de entulho no Bairro Novo Horizonte. Nº 632 para envio de ofício informando
 ao Sr. Prefeito que a Prefeitura há mais de 15 anos doou terreno no Bairro da Serra para construção de uma templo religioso e
 diante da inconstitucionalidade de tal doação, que o referido terreno seja retomado para o Município. Vereador Cypriano: Nº 633
 para envio de ofício ao Sr. Prefeito parabenizando e agradecendo-o pelas obras que vem sendo realizadas no Bairro Mateus. Nº
 634 para melhorias na rua que foi aberta no campo do Milionário. Vereadora Valeria: Nº 635 reiterando pedido para
 pavimentação na Rua Bernardo dos Santos, no Bairro Córrego Pintado. Nº 636 reiterando pedido para fornecimento de uniforme
 aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde e nº 637 reiterando pedido para restabelecimento da coleta de lixo domiciliar
 nas quartas-feiras. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Os Projetos de Leis nº 36 que "Autoriza construção de passeios e dá outras
 providencias" e nº 54 que "Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providências" foram retirados pelo Sr. Prefeito através
 do ofício nº 321. Para o Projeto de Lei nº 50 foi apresentada emenda modificativa subscrita pelo Joel. O Projeto de Lei nº 55 teve
 seu prazo para analise prorrogado. Para 3ª discussão e votação: Projeto de lei nº 51. Apresentação e envio às Comissões
 Permanentes dos Projetos de Leis nº 56 que "Autoriza liberação de recursos da conta do Fundo Municipal da Criança e do
 Adolescente (FIA) à associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Ijaci e dá outras providências" e nº 56 que "Autoriza
 assinatura de convênio com entidades que especifica visando liberação de recursos da conta do Fundo Municipal da Criança e
 do Adolescente (FIA) e dá outras providências". SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES:O Vereador José
 Márcio indicou ofício, a pedido dos moradores para que instalem um quebra-mola na Rua Vigilato Vilas Boas, entre a casa da
 Sra. Ana Maria e o Sr. "Sebastião Menigídio", como meio de fazer com que as carretas diminuam a velocidade, até que seja
 resolvido o tráfego das mesmas. Indicou ofício, a pedidos dos moradores da zona rural, para construção de bacias de
 decantação nos terrenos que margeiam as estradas, pois a terra e muafa são carreadas e prejudicam córregos e nascentes.
 Indicou ofício para que urgentemente o Prefeito coloque pessoas certas e nos lugares certos, para que problemas que
 aconteceram com as crianças de Pedra Negra que não tiveram ônibus para levá-los a Coqueiral não aconteçam e que o Prefeito
 acompanhe não somente o esporte, mas tudo que as crianças tenham direito e pediu que fosse enviado enviado ofício ao



 treinador das crianças para remarcarem este jogo. Pediu cópia do documento que veio do Ministério Público, bem como cópia de
 todos os seus requerimentos na Câmara, sendo que no recesso visitará as pessoas e mostrará o que foi e o que não foi feito.
 Disse que os quatros anos passam e sempre cobra dos órgãos aquilo que as pessoas precisam. Indicou ofício parabenizando e
 agradecendo as monitoras de ônibus pelo trabalho desempenhado, notadamente a Sra. Maria do Socorro e citou homenagens
 dos alunos feitas a ele. Indicou ofício parabenizando todas as pessoas que trabalham na Rádio FM que muito têm ajudado Ijaci
 com informações e esclarecimentos. O Vereador Francisco parabenizou o Vice-Presidente por ter se empenhado e dispensado o
 Dr. Márcio, pois quem não quer trabalhar deve ser demitido. Disse que o Sr. Sebastião Leonardo esteve na Câmara e disse que
 trocaria as lâmpadas da cidade, só que isto não aconteceu na Rua João Francisco Lopes onde mora e que já tem dois anos que
 vem pedindo a instalação de quebra-molas perto da sua casa, o que também não aconteceu, oferecendo perigo para as
 crianças. Indicou ofício ao responsável pelo PRO-JOVEM para que arrume outro local para as crianças ensaiarem, pois estão
 perto da casa do Sr. "José Eulália" que é idoso, tem problemas de saúde e não está aguentando o barulho. Disse que um eleitor
 do Bairro da Serra lhe reclamou pelo fato da Prefeitura não ter enfeitado a praça do local, afirmando que o Presidente que mora
 no Bairro poderia ter pedido isto para o Prefeito. Num aparte o José Márcio disse que os trabalhos do PRO-JOVEM devem
 continuar, só que deveriam ensaiar na Praça de Esporte, pois lá não incomoda as pessoas no horário de descanso. O
 pronunciante indicou ofício ao Chefe de Transporte, a pedido dos moradores, para que retire entulhos perto do prédio do PSF,
 como meio de evitar focos de dengue. O Vereador Rogério mencionou acordo entre a Câmara e a Prefeitura para inicio dos
 pagamentos das licenças-prêmios no ano que vem, pois quando da aprovação do projeto Somma, ele enviou ofício para
 firmarem este compromisso. Disse que nas entradas de outras cidades existem quebra-molas, sendo que estão pedindo para
 colocar na entrada de Ijaci que é local de linha escolar e também como meio de evitar acidentes. Parabenizou a Secretária de
 Educação pelas formaturas e agradeceu a CEMIG, na pessoa do Sr. Artur que esteve presente na inauguração da iluminação da
 Praça Central e quanto ao pedido do Francisco para iluminação de outras praças, disse que apoia, pois também devem ser
 enfeitadas, mas não sabe das dificuldades do Executivo para isto e quando puder que seja feito. Indicou que o Decreto que
 proíbe tráfego de carretas dentro da cidade seja cumprido e se o Prefeito não está dando conta sozinho que peça apoio da
 Policia para multar, porque a cidade não está aguentando, pois nem o horário estipulado no decreto está sendo respeitado. Citou
 visita dos empresários espanhóis que prometeram montar a fábrica e a Câmara ficou de ajudar no que for preciso, sendo que a
 empresa vai gerar empregos no município. Disse que teve reclamação sobre o estado do pátio onde ficam os motoristas da
 Prefeitura que está com muitas goteiras. Num aparte, o José Márcio disse que caso houver uma fiscalização do Ministério do
 Trabalho, o pátio será interditado, pois é desumano, existe muito barro quando chove e poeira em dias de sol, o telhado está
 caindo, a água que consomem é de mina e o mecânico trabalha com suas ferramentas, pois a Prefeitura não fornece, sendo que
 em visita, o Prefeito ficou de tomar providência. O pronunciante citou a dispensa do Dr. Márcio e tem outro no lugar, dizendo que
 tem muitos exames parados e se for por falta de verbas, a Câmara pode fazer mais suplementações. Manifestou seu apoio aos
 projetos das entidades, citando a APAE, bem como as ligadas ao esporte, pois são importantes e reconhece o trabalho e a
 dificuldade que enfrentam. O Vereador Marcelo citou matéria do jornal eletrônico da UFLA dando conta que os atletas de Ijaci
 que participaram do Pan-americano, Maelton e Lucas, levaram o nome de Lavras, no entanto são de Ijaci e ressaltou a
 importância desses jovens estar trilhando o caminho do esporte, indicando ofício aos familiares parabenizando pelas conquistas,
 bem como ofício a Assessoria de Comunicação do jornal falando que esses jovens são de Ijaci e indicou ainda que estes jovens
 recebam a medalha de mérito cidade do Rio Grande. Disse que segundo comentários, os Vereadores rejeitaram o Projeto de
 doação de terreno para a CAMARE, mas não indicaram um local para colocar a usina de reciclagem e diante disso sugeriu ao
 Prefeito e Secretária de Meio Ambiente que fosse aproveitado o terreno ao lado do antigo matadouro, que é de fácil acesso e
 não há residências nas proximidades. Disse que nestes dois anos tiveram muitas reclamações em relação à burocracia na
 Secretária de Meio Ambiente para liberar cortes de arvores e em relação à estação elevatória do Córrego Pintado, disse que já
 pediu várias vezes a referida Secretaria, bem como a de obras e nem foram ao locar para ver a situação e pediu também que a
 CEMIG aumentasse a carga do transformador e que o pessoal da Prefeitura fizeram uma limpeza , mas no sábado haviam
 crianças nadando, o entulho está no asfalto e o poço pode ser foco de dengue. Diante disto indicou ofício a Secretaria de Meio
 Ambiente para que soluções urgentes fossem tomadas e que no dia seguinte estaria preparando denúncia para o Ministério
 Público. Disse que os Vereadores deixaram uma dotação no orçamento para pagamento das licenças-prêmios e houve
 comentário que o dinheiro estaria em caixa, o que não é verdade, pois só a existe a dotação e indicou ofício ao Prefeito para que
 monte um cronograma de pagamento e fale se vai pagar ou não e se não for pagar, que dê oportunidade para os servidores
 tirarem as licenças. Espera que o Prefeito tome as atitudes necessárias e melhore a saúde, educação e que os Vereadores
 ocupem a tribuna para elogiar, pois a frota está sendo destruída, as manutenções que são feitas não estão de acordo, que
 melhorem a situação do esporte e possam fazer obras em benefício da comunidade. O Presidente falou sobre as entregas dos
 títulos de honra ao mérito, cidadania honorária, sendo decidido que será no aniversário do Município. O Vereador Marco Aurélio
 disse que há morosidade em alguns setores da Administração, citando a lei que doou terreno para a Sra. Zueli na Pedra Negra e
 no entanto ela mora na casa dos vicentinos que estão pedindo para desocupá-la e indicou que façam a medição do terreno com
 urgência, pois ela já tem alguns materiais. Num aparte o José Márcio disse que foi dito por ela que o servidor da Prefeitura ficou
 de ir ao local e até então não tinha ido. O pronunciante Indicou ofício a Superintendência do Banco do Brasil em Brasília para
 que façam um estudo para implantar uma agência no Município que possui uma das maiores fabricas de cimento da América
 Latina. Disse que muitas vezes falou de problemas com médicos, mas foi preciso acontecer algo grave para que o médico fosse
 dispensado. Indicou ofício ao Prefeito e Secretária de Saúde, pois segundo comentário, há uma funcionária da saúde que não
 trabalha na municipalidade que está escondendo serviços dos colegas, boletins de assuntos da saúde, colocando em risco a
 saúde do povo e que isto seja apurado, pois são relatórios de dengue e outras coisas que são enviados para Varginha e se o
 funcionário não está satisfeito, a Administração deve tomar providências e preste esclarecimentos aos vereadores. Citou envio
 de cópia de jornal ao Prefeito sobre a dengue e parabenizou aos funcionários pela campanha e mutirão para combatê-la. Indicou
 ofício ao Consórcio AHE Funil para que mande relação de todos os consertos que foram efetuados nas residências da Pedra
 Negra em 2010, bem como as melhorias feitas no Bairro. Citou oficios enviados ao DER, bem como visita de um técnico no



 Município, no entanto até agora não obtiveram respostas quanto ao ponto de ônibus perto do sítio Charco Grande, redutores de
 velocidade na entrada da cidade, bem como outros pedidos que não foram respondidos. Disse que a Administração deve
 trabalhar para a tranquilidade e bem do povo. Disse que não obteve resposta sobre o SINTEGRA e há rumores que o Município
 está perdendo 306 mil por mês e se isto for concreto, irão trabalhar para que os recursos retornem aos cofres públicos. O
 Vereador Joel indicou ofício aos familiares do Sr. Francisco de Assis, prestando condolências e repudiando a atitude do médico
 que não quis acompanhá-lo para receber um tratamento. Indicou ofício ao Prefeito, Secretários de Obras, Administração, Saúde
 e ao Vereador Rogério parabenizando-os, pois se reuniram e na mesmo hora decidiram que o mau funcionário deveria ser
 demitido, pois o médico é pago com o dinheiro público e não permite que o povo de Ijaci seja desrespeitado. Indicou ofício ao
 jornal da UFLA informando que o campeão e vice-campeão de ginástica aeróbica é de Ijaci, citando ainda o jogador Alexandre
 que está na Arábia levando o nome de Ijaci. Indicou ofício à Escola Estadual Maurício Zákhia agradecendo por ter lhe convidado
 para participar da Mesa de entrega de certificados aos estudantes do 9º ano. Indicou ofício para serviços de patrol no Bairro
 Novo Horizonte que é a entrada da cidade e está desleixado. Disse que a partir de 2011, os Vereadores têm que ser mais
 severos em suas petições e que hajam negociações para serem atendidos, já que o Vereador é a ponte entre o povo e o
 Executivo e a ponte precisa ser respeitada. Se desculpou com os familiares do Sr. Assis, pois quando o funcionário erra uma ou
 duas vezes eles passam a mão na cabeça e diante disto a culpa acaba sendo deles e não interessa o estado do paciente, pois a
 obrigação do médico era acompanhá-lo, sendo que já tem outro no lugar que atende melhor e interage com a população e desta
 forma em Ijaci, o povo tem que ser respeitado. A Vereadora Valéria citou pedidos dos Vereadores que o Prefeito não estava
 sabendo e que naquele dia ele foi no Posto de Saúde e viu a fila de consultas oftalmológicas e outras consultas, pois os 20 mil
 reais que a Câmara votou não deu para atender a todas as cirurgias e ele falou que a coisa está pior do que pensava. Ela lhe
 disse que é por isto que toda semana ela pede pela saúde que é o coração da cidade e lhe mostrou a situação da sala de
 espera de consulta que é de telha eternit, o ventilador está caindo, a sala de curativo não oferece conforto aos pacientes e lhe
 pediu uniformes para os servidores da Prefeitura em geral, bem como a construção de banheiros para os motoristas e
 enfermeiros. Num aparte o José Márcio disse tem pessoas que desvirtuam o Prefeito quando ele quer fazer algo, e como
 médico, muitos esperavam que a Administração fosse melhor, porém se passaram dois anos e não tem lugar adequado para os
 servidores ficarem. A pronunciante disse que conversou com o Prefeito para que ele a acompanhe numa visita às faculdades
 para ver como é feito a ajuda para os estudantes. Disse que os pedidos de quebra-molas que ela pediu nem teve resposta, bem
 como o asfalto na rua Bernardo dos Santos que é pequena e uma pessoa da Prefeitura lhe disse que não tem esgoto, sendo que
 tem e eles nem sabem. Sobre os enfeites colocados nas demais praças, o problema maior é a iluminação que ficaram de colocar
 nas outras praças e ruas da cidade e que enfeite é o de menos, pois é somente no natal, o pior é o escuro e precisam de uma
 coisa definitiva. Disse que cortaram a coleta de lixo normal na quarta-feira e colocaram a coleta do lixo reciclável, mas nas casas
 estão ajuntando lixo de segunda a sexta-feira, proliferando moscas, varejeiras e dengue e pediu que voltem a coleta de lixo
 normal na quarta-feira, e coloque a colete seletiva em outro dia. Indicou pedido para que seja concedido um título de honra ao
 mérito ao Sr. Ricardo de Andrade Resende, que presta um bom serviço na comunidade. O Vereador Cypriano disse que as
 estradas rurais estão em condições ruins e quando colocam muafa perto dos ribeirões está causando problema, propondo um
 projeto de lei para que os proprietários construam bacias de decantação em seus terrenos, pedindo apoio da Emater neste
 sentido. Parabenizou o Prefeito pelas obras do Bairro Mateus e agora estão colocando as canaletas. Disse que a rua no campo
 do Milionário foi aberta a seu pedido, só que com as chuvas tem muito acumulo de água e pediu providências neste sentido.
 Num aparte, o Joel disse que é inconstitucional a doação para qualquer tipo de religião e indicou ofício para que a Prefeitura
 retome um terreno doado a uma igreja há 15 anos, onde só construíram um alicerce e que este fosse doado a um cidadão que
 precisa. O pronunciante disse que é preciso analisar o Projeto de Lei nº 50, pois não se pode colocar qualquer pessoa para
 efetuar multas e que na votação irá se abster. Parabenizou aos atletas de Ijaci que trouxeram medalhas do pan-americano,
 desejando que consigam mais vitórias. O Joel pediu vistas no Projeto de lei nº 44. SEGUNDA PARTE: As proposições escrita e
 verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Projeto de Lei nº 51 que "Define e caracteriza os benefícios eventuais
 no âmbito do Município e dá outras providências" foi aprovado em 3ª discussão e votação por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (uma)
 abstenção do Vereador Marcelo. TERCEIRA PARTE: Convocação para a reunião ordinária seguinte no dia 20 de dezembro,
 última da Sessão Legislativa de 2010. 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 6 (seis) dias do mês de dezembro de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 36ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas,
 Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Após a Chamada, os trabalhos foram suspensos para uma reunião com
 representantes de uma empresa da Espanha, empresários do Município e Secretários Municipais, quando foi assinado um termo
 de intenção para instalação de uma empresa de casas pré-moldadas no Município. Reiniciados os trabalhos, a ata da reunião
 anterior foi aprovada e assinada pelos Vereadores. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma ao jovem
 Giese Rafael Pereira. CORRESPONDENCIAS: Convite para formatura do 3º Período da Educação Infantil e 5º ano do Ensino
 Fundamental da Escola Municipal Maria Luiza da Paixão. Convite para reunião do CONSEPI e pedido da mesma entidade para
 apoio no projeto "Brinca Comigo". Convite do Gabinete para inauguração da iluminação natalina na Praça Prefeito Elias Antônio
 Filho. Comunicados do FNDE acerca de liberação de recursos para o Município. Expediente da Camargo Corrêa Cimentos em
 resposta ao ofício nº 321 a partir de Indicação do Marco Aurélio. Expediente do Gabinete Pessoal do Presidente da República
 registrando o recebimento do ofício nº 318 a partir de Indicação do José Mario e Francisco. Ofício nº 316 do Gabinete em



 resposta ao ofício nº 341 a partir de Indicação do Joel. Ofício nº 1.816 subscrito pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Lavras, de
 Dr. Núbio de Oliveira Parreiras comunicando condenação de pessoas que especifica, proibição em contratar com o Poder
 Público pelo prazo de 5 anos e restituição de valores. Intimação nº 23.847/2010 encaminhando parecer prévio do TCE/MG
 acerca da Prestação de Contas do Município, exercício de 2007, Processo nº 749565, que foi enviado à Comissão Permanente
 de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para parecer nos termos regimentais. INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereadora
 Valeria: Nº 593 para envio de ofício ao jovem Maelton Mesquita parabenizando-o pela conquista da competição no Pan-
americano de ginástica. Nº 594 para envio de ofício às Escolas Municipais parabenizando a Direção, Professores, Serventes e
 demais Servidores pelo excelente trabalho desempenhado na organização das formaturas. Vereadores José Márcio e Francisco:
 Nº 595, a pedido de moradores do Bairro da Serra, seja concluído o serviço na esquina próximo ao Bar do Ditinho, recapeando
 onde foi cortado o asfalto para realização de reparos na rede de esgoto, bem como seja tomada providencias quanto a tampa de
 um bueiro que foi retirada, causando risco de acidentes. Nº 596, a pedido de moradores do Bairro Vila Aparecida, que seja
 consertada ou trocada a bóia da caixa d'água que abastece o bairro, vez que além do desperdício, a água está escorrendo e
 formando poças próximo ao prédio do PSF. Nº 597 solicitando providências urgentes para solução dos problemas no Posto de
 Saúde da Serra no tocante a manutenção do prédio onde algumas salas estão com paredes mofadas, o revestimento dos
 banheiros está saindo, vidros, janelas e torneiras quebradas, bem como a necessidade de cobertura da área de serviço, além da
 falta de equipamentos para melhorar as condições de atendimento dos médicos e atraso na entrega de material de limpeza que
 nestes últimos dois anos são entregues a menor do que é solicitado. INDICAÇÕES VERBAIS: Vereador Marco Aurélio Nº 598
 para envio de ofício à professora Ronilda Vanderleia de Bastos, Diretora das Escolas Municipais, parabenizando a todos os
 servidores da educação pelo brilhante trabalho realizado na organização das formaturas e se desculpando por sua ausência
 nestas cerimônias. Nº 599, a pedido dos moradores do Bairro Pedra Negra, que seja estudada uma forma de melhorar a
 manutenção da Estação de Tratamento de Esgotos, que está causando mal cheiro nestes dias de calor. Nº 600 para envio de
 ofício à direção da Camargo Corrêa Cimentos e ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER, solicitando providências
 quanto ao trânsito no trevo que dá acesso a fabrica. Nº 601 para envio de ofício à Superintendência da Caixa Econômica Federal
 para que analise a possibilidade de instalação de uma agência, ou mesmo um posto de atendimento avançado em Ijaci. Nº 602
 do Vereador Joel para envio de ofício ao Sr. Prefeito parabenizando-o pela iluminação da Praça da Matriz. Nº 603 do Vereador
 Marcelo para envio de ofício ao Consórcio AHE Funil, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria de Obras,
 solicitando providencias urgentes quanto em relação a estação elevatória do Bairro Córrego Pintado. Nº 604 do Vereador José
 Márcio reiterando pedido para solução do problema próximo à residência do Sr. Tadeu no bairro da Serra, onde está nascendo
 grama no asfalto, formando uma grande poça de água. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Para 2ª discussão e votação: Projetos
 de Leis nº 46, 51 e 52. Apresentação e envio às Comissões Permanentes do Projeto de Lei nº 55 que "Autoriza Concessão de
 Direito Real de Uso de bem imóvel e dá outras providencias" SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DO VISITANTE: O Sr. Flávio
 Henrique Lopes, Chefe do Departamento de patrimônio agradeceu aos Vereadores pelo reconhecimento acerca dos trabalhos
 do pro-jovem e quanto a iluminação da Praça do Rosário, já havia sido trocada sendo que nas demais seriam trocadas no dia
 seguinte e quanto a Praça Elias Antônio Filho, já havia sido passado para a CEMIG. Em resposta ao Joel acerca de verba para a
 3ª idade que vem do Estado, disse que o Assistente Social Rogério poderia responder melhor, mas sabe que tem esta verba. O
 Joel disse que pode ser feito trabalho de passeios com os idosos, tendo o Flávio dito que este ano não foi realizado porque não
 tinham no orçamento, mas no próximo ano irão fazer. O José Márcio disse que sempre é cobrado pelas pessoas acerca da
 iluminação e isto explica pedidos e ofícios repetitivos, tendo o Flávio dito que o Vereador estava certo em cobrar e que no dia
 seguinte estaria resolvendo a questão da Praça Elias Antônio Filho que é de responsabilidade da CEMIG. O José Márcio disse
 que as lâmpadas queimam porque alguns adolescentes e jovens chutam os postes e que isto é falta de cooperação e quem
 perde é o Município e quanto à iluminação da Praça da Serra poderia estudar um meio de colocar globo na luminária que não
 fosse de vidro. O Flávio disse que realmente as pessoas danificam as lâmpadas e postes, mas que estaria resolvendo o
 problema. O Presidente agradeceu a presença do Flávio e o José Márcio disse que envia ofício não para perseguir Servidor,
 Secretário ou Prefeito, mas sim com a intenção de ajudar a resolver os problemas. SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DOS
 VEREADORES: O Vereador José Márcio disse que fizeram os bueiros, mas não fizeram as canaletas no asfalto em frente ao
 loteamento Portal do Lago e em alguns locais o asfalto perdeu até a base devido ao tráfego de veículos e não se sabe onde está
 o asfalto devido as poças de água e pediu que o fiscal da Prefeitura entrasse em contato com a empresa que terá que refazer o
 serviço. Parabenizou às pessoas envolvidas na campanha de combate a dengue, solicitando que a Administração entre em
 contato com a empresa que fez o serviço de pavimentação próximo ao alambique do Sr. Manoel Paixão, pois tem água parada e
 dá a impressão que não tem quem fiscaliza estas obras, pois entregaram de qualquer maneira e quando investe o dinheiro
 público em obra mal feita, os Vereadores e o Prefeito são chamados de incompetentes. Citou reunião com o pessoal acerca de
 instalação desta nova empresa e que tudo fique bem esclarecido para poder cobrar depois. Reafirmou que não pode haver
 desperdícios com obras que ficam à vista do povo, a exemplo daquela da Serra, dizendo que há reclamação dos moradores
 perto do Bar do Ditinho quanto a um bueiro e a Prefeitura poderia aproveitar a empresa que faz limpeza urbana para limpá-lo.
 Citou tampa de um bueiro que está acima do nível numa das ruas do bairro da Serra dificultando o escoamento de água. Num
 aparte o Joel disse que foi procurado por um morador e o Secretário de Obras lhe disse que quando houver estiagem vão
 notificar a empresa para fazer uma contenção da água que vai para o loteamento. O pronunciante disse que é preciso trabalhar
 em projetos bons e atender as necessidades do Município e quando cobra atitude de alguns servidores, estes lhe viram o rosto,
 mas no horário de expediente isso não pode existir, pois se não dão conta do serviço devem pedir para irem para outro setor,
 reafirmando que seus pedidos e comentários não são para criticar, mas sim resolver os problemas, pois os Vereadores são
 cobrados pela população. O Vereador Marco Aurélio indicou ofício à Diretora das escolas municipais, Professores, Servidores,
 Alunos e Pais parabenizando-os pelas formaturas. Disse que foram votados projetos para concessão de Diploma de Honra ao
 Mérito e Título de Cidadania Honorária para dois cidadãos e não foi realizada a cerimônia de entrega, citando matéria no jornal
 onde uma Câmara irá homenagear 270 pessoas e não sabe o que está acontecendo com esta Casa que está omissa nesta
 parte e no projeto que apresentou, sente vergonha em passar perto da pessoa contemplada. A pedido dos moradores, indicou



 ofício a Secretaria de Obras para fazer a manutenção da ETE na Pedra Negra como meio de evitar mau cheiro. Indicou ofício a
 Camargo Correia para providências em relação aos carreteiros que não respeitam o trevo de acesso à rodovia e colocam vidas
 em perigo e que tomem providências quanto aquele trevo junto ao DER, citando que a Camargo Corrêa fez muitos brinquedos e
 brinquedoteca, mas está na hora de fazer algo mais concreto. Indicou ofício ao Superintendente da Caixa Econômica Federal
 em Brasília para verem a possibilidade de instalarem uma agência em Ijaci no ano de 2011, vez que a população necessita
 muito para não ter que deslocar para Lavras. Disse que enviou um pedido para uma empresa em Belo Horizonte para que façam
 um estudo para saber se Ijaci está perdendo arrecadação, a partir do relatório do SINTEGRA enviado pela Camargo Corrêa e
 até a reunião seguinte terão a resposta e se caso confirmar a perda, a Prefeitura e a Câmara devem se unir para que haja o
 ressarcimento aos cofres Municipais, pois o Município precisa de muitas obras. O Vereador Marcelo disse que a estação
 elevatória construída no Córrego Pintado não está funcionando e o esgoto está caindo na represa, sendo que crianças estão
 nadando e pescando no local e indicou ofício ao Consórcio AHE Funil, ao Departamento Municipal de Meio Ambiente, à
 Secretaria de Obras para que tomem providências urgentes na troca do transformador e se até a reunião seguinte não tiver uma
 resposta sobre isso, irá denunciar ao Ministério Público, pois os moradores vizinhos estão sofrendo com mau cheiro e moscas, e
 numa visita in locu, a situação com as chuvas está pior com o refluxo do esgoto. Num aparte, o José Márcio disse que estão
 devendo muita explicação quanto ao esgoto e quanto à denúncia ao Ministério Público, o Marcelo tem o seu apoio, pois este
 problema está se arrastando a tempo. O pronunciante disse que receberam o convite para inauguração dos enfeites natalinos na
 Praça, ao passo que não tomam atitude em relação à iluminação das demais Praças, sendo que na de Pedra Negra, não vão
 achar nem um globo e os postes estão jogados no chão, pois a empresa que venceu a licitação é de Santa Catarina e quando
 ligam, falam que o material está na transportadora, sendo que estão reclamando desde o ano passado e o descaso está
 imperando. Ouviu comentário dos empresários que estão na cidade,e acredita que Ijaci vai trazer a empresa, pois de acordo
 com as palavras dos empresários, Ijaci está em boa localização e a burocracia é menor e a intenção deles é dar empregos para
 50 pessoas e com a influência do Olbers e o Tarcisio eles vieram até aqui. O Vereador Joel disse que quando é para cobrar eles
 cobram, mas elogiam quando precisa, e elogiou quanto a iluminação da praça, indicando ofício parabenizando a Administração
 neste sentido. No decorrer da reunião, a Vereadora Valéria pediu licença para se retirar. SEGUNDA PARTE: As proposições
 escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Projeto de Lei nº 46 que "Autoriza concessão de Direito
 Real de Uso de bem imóvel e dá outras providências" foi rejeitado em 2ª discussão e votação por 6 (seis) votos contrários e 1
 (uma) abstenção do Marco Aurélio, sendo arquivado. O José Márcio reafirmou ser contra devido ao local. O Projeto de Lei nº 51
 que "Define e caracteriza os benefícios eventuais no âmbito do Município e dá outras providências" foi aprovado em 2ª
 discussão e votação por 6 (seis) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção do Marcelo. O Projeto de lei nº 52 que "Autoriza o Poder
 Executivo a contribuir mensalmente com as entidades de representação dos municípios do Estado de Minas Gerais" foi rejeitado
 em 2ª discussão e votação por 5 (cinco) votos contrários e 2 (duas) abstenções do Rogério e Marco Aurélio, sendo arquivado. O
 Joel reafirmou se contra, pois não aprova qualquer repasse, a não ser aquele que for necessário e pediu vista no Projeto de Lei
 nº 54. TERCEIRA PARTE: Convocação para a reunião ordinária seguinte no dia 13 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 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 35ª
 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada, bem como a ata da 3ª reunião
 extraordinária que foi assinada por alguns Vereadores. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma ao Sr.
 José Augusto Fraga, pai do Vereador Marco Aurélio. CORRESPONDENCIAS: Comunicado do Vereador Marco Aurélio acerca
 da impossibilidade de participar da reunião tendo em vista a Missa de Sétimo dia do falecimento de seu pai. Comunicado do
 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca de liberação de recursos para o Município. Ofício nº 32 da
 Organização Mãe dos Frutos solicitando espaço numa das reuniões para apresentação do projeto "Um novo olhar" com a
 participação dos jovens adolescentes. Ofício nº 01 do Departamento de Epidemiologia e Vigilância Sanitária comunicando que
 foram encontrados 37 focos do mosquito transmissor da dengue e solicitando apoio na divulgação do mutirão contra a mesma
 nos dias 4, 11 e 18 de dezembro. INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 585 dos Vereadores José Márcio e Francisco solicitando o
 desentupimento dos bueiros e canaleta do lado direito na Av. Luiz Gonzaga Vilas Boas no trecho compreendido entre o Bairro
 Mateus e o Bar do Ditinho que está lançando toda a enxurrada sobre o calçadão do lado oposto, o que dificulta a passagem de
 pedestres, notadamente as crianças da escola. INDICAÇÕES VERBAIS: Vereador José Márcio: Nº 586, a pedido de moradores
 de vários bairros e Conselho Tutelar, para providências quanto à escuridão de algumas ruas e praças da cidade e convidando o
 Chefe do Departamento de Patrimônio e Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano para que compareçam na reunião
 seguinte para esclarecer este fato perante a população. Nº 587, tendo em vista complexidade do Projeto de Lei n.º 53, que seja
 designado um servidor da Prefeitura para comparecer na reunião seguinte para esclarecer o referido projeto. Nº 588 do Vereador
 Joel solicitando explicações sobre o não comparecimento da Secretária Municipal de Educação, devidamente convocada para a
 reunião. Vereador Francisco: Nº 589, a pedido da esposa Sr. Weligton, que sejam realizados serviços de capina ao lado dos
 meios-fios da Rua Francisco Luiz Vilas Boas. Nº 590 para que a Prefeitura entre em contato com a CEMIG visando a troca da
 iluminação pública da cidade que está muito deficitária. Nº 591 para melhorias na Praça de Esportes Municipal que está em
 péssimas condições. Nº 592 da Vereadora Valeria reiterando pedido feito pelo Sr. "Didi" para desvio da água em seu lote no
 Bairro Mateus e não colocação de entulho no local. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Para 1ª discussão e votação: Projetos de
 Leis nº 46, 51, 52 e 53. O Projeto de Lei nº 50 teve prorrogado o prazo para parecer e o Projeto de Lei nº 54 foi enviado para



 parecer das Comissões Permanentes. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador José Márcio
 requisitou cópia da ata da reunião anterior e pediu vistas ao Projeto de Lei nº 53. A pedido de pais e Conselheiros Tutelares que
 estão preocupados com a escuridão nas ruas e praças e solicitou que convidasse o Secretário de Obras e o Chefe de
 Patrimônio para conversarem e ver o que está acontecendo, pois vem muito dinheiro para o Município e vê pouca ação e é
 preciso unir os Vereadores e cobrar, vez que são chamados para virem na reunião e não vêm, parece que não deixam vir e fica
 por isso mesmo. Disse que não quer ser nivelado com o nível de quem está na Prefeitura, pois recebeu o voto de confiança e
 pode contar as pessoas que são bem recebidas na Prefeitura e quando chega a época de eleição tratam bem a todos. Sobre o
 Projeto de Lei nº 53, pediu que viesse alguém da Prefeitura para explicar, vez que a aprovação não pode demorar, sendo que
 fazem empréstimo, ao passo que deveriam tomar conta deste dinheiro que vai embora e que daria para fazer alguma obra de
 drenagem pluvial e não sabe se o erro foi por incompetência ou por maldade. Disse que o Prefeito deveria colocar pessoas
 efetivas em cargos para quando acontecer qualquer coisa, ter como cobrar. Disse que estavam aguardando a Secretária de
 Educação para explicar sobre a escola e o telecentro, pois é muito dinheiro jogado fora na Educação e é preciso fiscalizar mais,
 citando ainda ruas esburacadas com lama e água, o que dificulta o tráfego de pedestres. Manifestou seu apoio ao Joel para
 presidência da Câmara, vez que a Valéria não será candidata e gostaria que tivesse uma cerimônia bonita para começar nova
 vida e passar as coisas a limpo, pois esses dois anos foram muito difíceis, o Município poderia estar melhor, pois é muito
 dinheiro que vem e pediu a união dos Vereadores nos trabalhos do próximo ano, vez que por causa do Executivo, o Legislativo é
 impedido de trabalhar. Num aparte, a Valéria disse que falou com o Prefeito acerca de seus projetos para liberar mais verba para
 consultas oftalmológicas e se dispôs a fazer as cotações para o Prefeito, caso não tenha alguém para fazer, pois de acordo com
 o José Márcio, o Prefeito nem estava sabendo disso. O pronunciante disse que se a saúde e Educação fossem desmembradas,
 seria melhor. O Vereador Marcelo mencionou o descaso da Prefeitura com a cidade e segundo os moradores, o pessoal da
 Prefeitura iria arrumar a Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, no entanto até a tarde não tinham ido e seria somente a limpeza de
 canaletas e bueiros como foi pedido pelo José Márcio e Francisco. Disse que presenciou o corte de uma árvore em frente à
 Prefeitura e haviam nove funcionários, dois trabalhando e sete engenheiros olhando, enquanto na mesma rua, estava somente o
 Vander Lúcio e mais um servidor fazendo limpeza com pá e estão pedindo mais cargos de confiança, sendo que a necessidade
 é de efetivos para trabalhar na limpeza pública e melhoria de ruas e passeios. Disse que isso mostra o descaso da
 Administração com o dinheiro público e se o Prefeito não tomar atitude vai continuar do jeito que está. Sobre o terreno para
 instalação de reciclagem de lixo na Pedra Negra, disse ser contra, pois há residências perto deste local e já sofrem com o mau
 cheiro da ETE e este depósito vai prejudicar ainda mais os moradores. Num aparte, o José Márcio perguntou se a Prefeitura não
 tinha outro terreno para implantar esse projeto, tendo o pronunciante dito que acredita que sim. Disse que há quinze dias foi
 prometido que trocariam a iluminação das ruas e praças e não fizeram nada e na praça da Pedra Negra os moradores estão
 reclamando, pois o local está servindo de ponto de droga e pasto para gados. Quanto à operação tapa buracos, mais uma vez a
 empresa vai levar o dinheiro e os buracos vão continuar e a Administração não toma providências, sendo que a empresa
 contratada não deveria fazer nem mais nenhum serviço para o Município e como Vereadores, só têm que reclamar, pois pedir e
 indicar não adianta mais. Nas estradas rurais não acha um mata-burro que não esteja entupido e existem nove funcionários para
 contar uma árvore, mas não tem um para limpar mata-burro e espera que no próximo ano, a situação melhore. Num aparte, o
 José Márcio disse que o operador de máquina está dirigindo ambulância, ao passo que deveria estar arrumando as estradas e
 quando tinham tempo para chamar os motoristas não chamaram, sendo que não tem nada contra o servidor, mas sim contra a
 Prefeitura que tem Chefes de Departamentos para receberem salários e nada funciona. O pronunciante disse que uma
 professora lhe perguntou o motivo da quantidade e qualidade da merenda escolar ter caído. Também mencionou o fato do carro
 do Conselho Tutelar transportar alunos e colocaram nove crianças dentro do mesmo e caso aconteça um acidente, pode ser
 complicado. Disse que os veículos da educação estão prestando serviços para outros fins e estão computando na educação e
 que o desmando continua e está difícil de acabar, sendo que os políticos envolvidos na Administração estão se esquecendo da
 justiça, honestidade e lealdade para com o povo, sendo necessárias medidas enérgicas através de denúncias, pois senão vai
 passar quatro anos e o povo rindo na cara dos Vereadores. O Vereador Joel agradeceu o apoio do José Márcio à sua
 candidatura para presidência da Câmara. Pediu ao Presidente que nomeasse uma comissão especial para verificar o motivo da
 merenda escolar do Município estar em baixa, bem com saber o motivo pelo qual a Secretária de Educação não atendeu a
 convocação feita, já que o Vereador representa os anseios do povo como para explicar os gastos em torno de 20 mil reais por
 mês com a Fadema. Disse que o povo cobra pouco da Prefeitura e dos Vereadores e não são atendidos em quase nada e assim
 é necessário que os Vereadores tomem decisões mais severas em relação à Administração. Disse que dois anos se passaram,
 mas acredita que daqui por diante pode ser feito aquilo que o povo necessita. Num aparte, o José Márcio disse que a Prefeitura
 tem uma nutricionista que atende três vezes por semana no Município e dá suporte à Saúde e Educação, questionando se ela
 não está sabendo desses fatos relacionados à merenda escolar e quando a Secretária de Educação viajou, a nutricionista ficou
 de recepcionista na Secretaria de Educação. O pronunciante pediu que o nomeasse para participar da comissão e acha que a
 Secretária não pode viajar e deixar a Secretaria com mais de 800 alunos sem alguém responsável e quer saber por que viajou e
 deixou a nutricionista em seu lugar. O José Márcio disse que ela estava sentada atendendo na Secretaria, ao que o Joel disse
 que se ela estava lá e porque estava respondendo pela Educação e se o Executivo não explicar, o povo não ficará sabendo, daí
 a necessidade de uma atitude para que o povo tenha ciência do que está acontecendo. O Vereador Francisco indicou ofício, a
 pedido da esposa do Sr. Weligton, para que limpem a rua de sua casa que está com muito mato e a empresa que faz a limpeza
 só varre e não capina, a exemplo da rua da Câmara que não tem passeio por causa do mato. Disse que esteve no PSF e o Dr.
 Faraj está fazendo receitas em folhas de chamex e isto não pode acontecer, já que o Município tem muito dinheiro. Reforçou
 palavras do José Márcio e que uma pessoa da CEMIG esteve naquele dia na cidade para olhar a situação das lâmpadas e
 segundo ele quem pode resolver isto é a Prefeitura e indicou ofício neste sentido. Disse que é Vereador pelo PR e a ex-prefeita
 Maria Horaci de Oliveira pediu para que eles dessem uma força para o Joel e que no dia 20 irá votar em aberto, pois não está
 aqui para mentir e que sua palavra é uma só e que o Joel poderia contar com ele para a presidência da Câmara. Num aparte o
 Rogério disse que estaria aguardando resposta da Secretária de Educação e da Nutricionista com relação à Comissão, bem



 como a explicação sobre a dengue e a FADEMA que está com 4 ou 5 alunos. O pronunciante disse que a Prefeitura está
 pagando um dinheirão para certas pessoas cuidarem do estádio e, no entanto o portão está caído e isto não pode acontecer e
 devem cuidar bem, pois o dinheiro é do povo, citando ainda a manutenção mecânica dos carros, pois arrumam e logo estraga e
 acredita que eles estão recebendo e está sem veículos para buscar os alunos e o dinheiro da educação é para arrumar estas
 coisas. A Vereadora Valéria reiterou pedido para limpeza do lote do Sr. Bernardo Donizete, vez que segundo ele, não fizeram a
 limpeza e se ele for vender ou construir poderá ter problemas. Disse que não obteve resposta quanto aos seus ofícios enviados
 para a empresa São Cristóvão a respeito dos horários de ônibus e sugeriu que os usuários fizessem um abaixo assinado para
 dar um jeito, pois o povo está sendo prejudicado. Num aparte o Cypriano disse que segundo palavras do Francisco, eles
 estavam limpando o lote do Sr. Bernardo e por isto falou na reunião passada e sobre a troca das lâmpadas nas praças e ruas,
 segundo informações estão fazendo a licitação. A pronunciante disse que compraram dez toneladas de asfalto e taparam alguns
 buracos, mas na praça perto da casa do Tadeu não arrumaram. Disse que pediu quebra-molas na Rua Elias Antônio onde quase
 aconteceu um atropelamento e não atenderam, a cidade está um caos com muitos buracos, lampadas queimadas, 270 pessoas
 na fila de consulta oftalmológicas e assim a situação está difícil. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram
 aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Projeto de Lei nº 46 que "Autoriza concessão de Direito Real de Uso de bem imóvel
 e dá outras providências" foi rejeitado pela unanimidade do Plenário, tendo o Joel dito que não é contra o projeto, mas sim contra
 a localidade onde querem instalar o galpão. O José Márcio disse que é contra o local e a Secretária de Meio Ambiente está de
 sacanagem e não faria se fosse perto de sua casa. A Valéria disse que não estão contra o projeto e sim contra o local. O
 Cypriano disse que se forem a favor e der problema e mau cheiro, as pessoas irão culpar os Vereadores e não é contra o projeto
 que dará empregos, mas no local não é adequado. O Rogério disse que a Prefeitura tem outros locais para implantar o projeto e
 que a Pedra Negra não pode sofrer com isto. O Projeto de Lei n 51 que "Define e caracteriza os benefícios eventuais no âmbito
 do Município e dá outras providências" foi aprovado por 6 (seis) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção do Vereador Marcelo que
 disse não ter tido tempo para analisar o projeto e na Assistência Social muita coisa pode ser resolvida e este projeto vai criar
 mais burocracia ainda. O Projeto de lei n 52 que "Autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com as entidades de
 representação dos municípios do Estado de Minas Gerais" foi rejeitado por 6 (seis) votos contrários e 1 (uma) abstenção do
 Vereador Luiz Rogério, tendo o Joel dito que a Prefeitura repassa em torno de 200 mil reais para entidades e ele é contra
 qualquer repasse de verbas, a não ser que seja para uma causa muito justa. TERCEIRA PARTE: convocação para a reunião
 ordinária seguinte no dia 06 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 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2010 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, Joel Vitor da Silva, Cypriano
 Antônio 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. Após correção pedida pelo Marco Aurélio, a ata da reunião anterior
 foi aprovada e assinada. CORRESPONDENCIAS: Comunicados do Fundo Nacional de Saúde acerca de liberação de recursos
 para o Município. Carta de agradecimento do Sr. Francisco Carlos Vilas Boas à Indicação nº 553. Convites da Escola Municipal
 Pe. Emílio Lunks para formatura do 5º ano e PAV do Ensino Fundamental e 3º período da Educação Infantil. Ofícios do
 Gabinete: Nº 294 em resposta à indicação nº 313 do Vereador Marcelo e Ofício nº 64 dos Vereadores José Márcio e Francisco.
 Nº 302 em resposta aos ofícios 65, 66, e 67 do Vereador José Márcio, 328 da Câmara e envio dos balancetes da receita e
 despesa da Prefeitura referente aos meses de junho, julho e agosto de 2010. INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 556 do Vereador
 Joel para reabertura do Telecentro do Bairro da Serra ainda neste mês e se isto não acontecer, que seja rescindido o contrato de
 locação do imóvel no qual estão instalados os computadores. As de nº 557 e 558 do Vereador José Márcio foram sustadas pelo
 mesmo. Nº 559 do Vereador José Márcio para solução do problema de falta de água na residência do Sr. Waldemiro Felício,
 morador no Sítio Bela Vista, às margens da Rodovia MG 335. Nº 560 subscrita por todos os Vereadores encaminhando lista de
 assinaturas de moradores e transeuntes da Rua João Francisco Lopes que solicitam melhorias na referida via e instalação de
 quebra molas em alguns pontos e que o valor a ser restituído pela Câmara ao final do exercício seja aplicado nestes serviços.
 INDICAÇÕES VERBAIS: Vereador José Márcio: Nº 561 para encaminhamento de ofício em nome desta Casa desejando ao
 Vice-Presidente da República José Alencar desejando-lhe muita saúde e paz nestes momentos difíceis. Nº 562 para
 remanejamento do servidor César para outro setor, citando muita reclamação na área de esportes do Município, como no caso
 acontecido no ultimo sábado. Nº 563 reiterando pedido para que sejam tomadas providencias em relação a alguns postes que
 estão sem iluminação pública, citando também necessidade de melhoria na iluminação das praças da cidade. Nº 564 pedindo
 que o Sr. Prefeito converse pelo menos uma vez por mês com os Secretários e Chefes de Departamentos para tomarem
 conhecimento dos pedidos feitos na Câmara. Vereador Luiz Rogério: Nº 565 solicitando providencias quanto aos buracos nas
 ruas da cidade. Nº 566 para envio de ofício a CEMIG pedindo solução para a iluminação pública da cidade. Nº 567 para vistoria
 na pavimentação do Bairro Córrego Pintado, já que segundo algumas pessoas, alguns pontos estão afundando. Nº 568 para que
 sejam agilizados os serviços de obras de arte da estrada que liga o Bairro da Serra a Ilha Brasil, pois o asfalto já está sendo
 danificado. Nº 569 para limpeza do bueiro localizado próximo a sua residência, no cruzamento da Rua José Luiz da Costa com
 Avenida 31 de Dezembro. Nº 570 pedindo para que seja novamente avisado à população acerca dos dias em que será coletado
 o lixo doméstico. Vereador Marco Aurélio: Nº 571 encaminhado ao Sr. Prefeito manifesto de repúdio pelo acontecimento do
 último sábado, onde um ônibus que iria levar os atletas da escolinha de futebol até a cidade de Coqueiral não foi disponibilizado.
 Nº 572 para envio de cópia de reportagem veiculada no Jornal "Estado de Minas" sobre combate a dengue, pedindo que seja
 dado o devido apoio ao Departamento de Epidemiologia deste Município. Nº 573 para que sejam informados os valores que



 serão pagos com os convênios juntos a CNM, AMM e AMALG, como meio de instruir o trâmite do Projeto de Lei nº 52. Vereador
 Francisco: Nº 574 solicitando esclarecimentos da Secretaria Municipal de Saúde acerca da falta de material básico naquele
 órgão. Nº 575 juntamente ao José Márcio solicitando que sejam desmembradas as Secretarias de Saúde e de Educação,
 colocando os Secretários para gerir os respectivos orçamentos. Nº 576 pedindo providencias para melhorias no pátio dos
 veículos. Vereadora Valeria: Nº 577 agradecendo a todos da Secretaria de Assistência Social, em especial os servidores Flávio e
 Vanila, pelos trabalhos que vem desempenhando frente ao PROJOVEM. Nº 578 reiterando pedido para que a Administração
 providencie um acordo com a diretoria do Clube dos Cem visando a implantação de oficinas voltadas aos jovens e adolescentes.
 Nº 579 solicitando a instalação de um poste na Rua Joaquim Fernandes, 116 no bairro da Serra. Nº 580, a pedido do Sr. "Didi",
 que a Prefeitura execute serviços para desvio da enxurrada e que no local não seja colocado entulho. Nº 581 dos Vereadores
 Joel e Valeria solicitando que seja determinado à empresa responsável pela coleta de lixo que faça a coleta de lixo domiciliar nas
 segundas, quartas e sextas-feiras, e seja disponibilizado um outro dia para a coleta do lixo reciclável. Vereador Joel: Nº 582 para
 envio de ofício ao Chefe do Departamento de Transporte para que somente aceite transporte de integrantes de igrejas se não
 tiver nenhuma demanda das crianças da escola municipal e da escolinha de futebol. Nº 583 para envio de ofício a Sra. Chefe de
 Gabinete pedindo que todos ofícios antes sejam encaminhados diretamente ao Prefeito para depois serem encaminhados às
 Secretarias. Nº 584 para envio de ofício a Secretária Municipal de Educação pedindo informações sobre o PROEJA,
 funcionamento do telecentro, aquisição de material didático para o próximo ano e se já foi efetuado o levantamento do numero
 de alunos do próximo ano para providenciar o transporte escolar. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Para 2ª discussão e votação:
 Projeto de Lei nº 45. Para 1ª discussão e votação: Projetos de Leis nº 36, 44. Apresentação e envio às Comissões Permanentes:
 Projetos de Leis nº: 50 que "Dispõe sobre a criação Departamento Municipal de Transito - DEMAT e Junta Administrativa de
 Recursos de Infração - JARI e dá outras providências". Nº 51 que "Define e caracteriza os benefícios eventuais no âmbito do
 Município e dá outras providências". Nº 52 que "Autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com as entidades de
 representação dos Municípios do Estado de Minas Gerais" e 53 que "Autoriza parcelamento de débito com o Instituto Nacional
 do Seguro Social - INSS e dá outras providências". SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador
 José Márcio indicou ofício ao Vice-Presidente da República, José Alencar, desejando-lhe muita saúde e paz nestes momentos
 difíceis, ressaltando a grandiosidade dos atos no desenvolvimento de Minas Gerais e de todo país. Mencionou que no sábado
 anterior o ônibus da Prefeitura não foi liberado para levar as crianças e adolescentes da escolinha de futebol para jogarem em
 Coqueiral, pois o César não repassou ao Chefe de Transportes o ofício de solicitação que foi entregue pelo Clecinho na quarta-
feira e assim era preciso tomar uma posição, indicando ao Prefeito que trocasse o servidor César de função, devido às
 reclamações, citando que as crianças ficaram frustradas e o fato do ofício não ter chegado ao Chefe de Transporte é uma
 irresponsabilidade do servidor César. Abordou a depredação da Praça de Esportes que está com vidros quebrados, portão da
 quadra jogado no chão e parece que não tem ninguém zelando do patrimônio, afirmando que é amigo do César, ele precisa do
 trabalho, mas já ficou provado que lá não é o lugar dele. Sobre a rua da Câmara, juntamente ao Francisco e moradores, fez um
 abaixo assinado que será juntado ao croqui apresentado pelo Joel para que tomem providências, pois está muito ruim, sendo
 que em frente a escola do ensino infantil não tem como desembarcar as crianças e que o dinheiro que será devolvido pela
 Câmara dá para resolver este problema, afirmando que o Prefeito não é obrigado, mas como já foi pedido por Vereadores e
 moradores, acredita que ele vai atender o pedido. Quanto a resposta enviada pelo Flávio, Chefe do Departamento de
 Patrimônio, disse que não fizeram obra nenhuma e indicou ofício reiterando pedido para que ele olhe a questão das lâmpadas
 que estão queimadas nas ruas e praças da cidade, citando que a escuridão nas ruas e o grande número de buracos pode
 causar acidentes ou, por causa das chuvas, jogar água nos pedestres, citando trecho nas proximidades da casa do Tadeu que
 está muito ruim. Disse que a Prefeitura tem dinheiro para solucionar estes problemas, mas parece que o Executivo e o
 Legislativo não estão atuando, mas sempre fala para as pessoas que faz ofícios pedindo providências, porém na semana
 anterior juntamente ao Francisco e servidores do pátio em conversa com o Prefeito, este lhe falou que há muito tempo as
 indicações dos Vereadores não são levadas ao seu conhecimento pelos Secretários e Chefes de Departamentos e desta forma
 indicou ofício para que pelo menos uma vez por mês, o Prefeito converse com seus Secretários para tomar conhecimento destes
 ofícios que são enviados para ele e que não são coisas fora do normal. Num aparte o Francisco confirmou palavras do José
 Márcio, mas do jeito que as coisas estão não dá para acreditar, pois tem pedidos que já têm dois anos, citando exemplo dos
 quebra-molas. O Vereador Cypriano disse que já pediu a respeito da Rua da Câmara e eles falaram que vão começar as obras
 de drenagem pluvial em janeiro. Reiterou pedido para tapar buracos na Rua José Marçal próximo a casa de ração do Luiz, bem
 como a limpeza do terreno da Prefeitura entre a Travessa Genaro Salgado e a Rua São João. Disse ao Vereador José Márcio
 que existem reclamações e segundo informações, uma menina que mora no Capivari foi deixada no Novo Horizonte e uma mãe
 que mora na Av. Luiz Gonzaga está buscando a criança, pois ele deixou a criança duas vezes, bem como ouviu dizer que ele
 está dando carona para adultos e as crianças não têm lugar para sentar. Sobre a questão das crianças que não foram jogar em
 Coqueiral, disse que seu irmão Sebastião, que é motorista do ônibus estava em outra viagem e procurado o José Márcio, este
 não quis levar porque não tinha costume com o veículo, mas se é motorista, tem que estar pronto para atender a necessidade.
 Disse que quando há reclamações é preciso jogar limpo e que não é contra dar carona, mas não é correto as crianças ficarem
 de pé. Quanto ao pedido para realização de festival sertanejo, disse que quando o projeto for enviado, terá seu apoio. Num
 aparte, o José Márcio disse que para estas viagens os motoristas são avisados com antecedência e que sua responsabilidade
 no dia a dia é cumprida e falou ao Chefe de Transporte e Secretário de Obras que não iria, pois não era obrigado e se for para
 fazer remendos o problema que se arrasta a muito tempo não será resolvido. Disse que sua obrigação é de 2ª a 6ª feira e tem
 aqueles que viajam, mas quando dá um problema deste, falam que estão cansados. O pronunciante disse que é preciso fazer o
 que é de bom para população e que eles lhe pediram uma colaboração, mesmo sabendo que ele não é motorista destas
 viagens. O José Márcio disse que a diária é a mesma para as viagens rápidas e aquelas demoradas e as que sobram para ele
 são estas coisas, mas quem "come filé, também deve roer o osso", como estas viagens custosas. O Pronunciante disse que o
 José Márcio não deve olhar essas coisas e sim colaborar com quem precisa, pois isso serve de bem para ele próprio. Sobre o
 concurso, disse que há necessidade de operários e serventes e ouviu dizer que não tem mais tempo para aprovação,



 questionando se o Prefeito não pode nomear por conta dele, tendo o Joel lhe dito que quem cria as vagas é a Câmara, ao que o
 pronunciante disse que pediu ao Prefeito que enviasse o projeto e os Vereadores fariam uma reunião extraordinária para
 aprovar, pois o prazo do concurso vence dia 28 de novembro e deve aproveitar o concurso, pois as pessoas que estão
 esperando vagas são daqui. O Vereador Rogério disse que o asfalto do Ipiranga à Ilha Brasil já está estragando e a Secretaria
 de Obras deve olhar se é por falta das obras de arte. Disse que as ruas da cidade estão esburacadas, enquanto em Lavras
 estão recapeando, mesmo no período chuvoso. Indicou ofício para que a Prefeitura procure a CEMIG e veja o que está
 acontecendo com a iluminação da cidade. Num aparte o Marcelo disse que esta indicação para CEMIG deve partir da Câmara e
 será resolvida com mais rapidez. O pronunciante disse que deve olhar o asfalto do Córrego Pintado que está afundando e sobre
 o Jardim Planalto, há reclamação de falta de água. Pediu providências para colocação de quebra-molas na entrada da cidade, já
 que o transito está perigoso além de existe linha escolar que passa pelo local. Indicou a limpeza do bueiro na esquina da Rua
 José Luiz da Costa com Av. 31 de Dezembro que está cheio de terra. Sobre o abaixo assinado dos moradores da rua da
 Câmara, disse que a situação da mesma está ruim. Disse que a cidade está um pouco suja e o fato de não pegarem lixo normal
 na quarta-feira está gerando reclamações e é preciso avisar novamente e distribuir folhetos, pedindo providências quanto a essa
 mudança nos dias de coleta de lixo. Num aparte o José Márcio sugeriu que fizessem a coleta do lixo reciclável na terça ou
 quinta-feira. O pronunciante concordou com a sugestão, dizendo que a cidade ficaria mais limpa. O Joel sugeriu que a Qualy
 fizesse a coleta do lixo normal nas segundas, quartas e sextas-feiras, e num outro dia fizesse a coleta do lixo reciclável. O
 Vereador Marcelo disse que quando a Prefeitura, por algum motivo não for ceder o transporte para a escolinha de futebol, deve
 avisar com antecedência. Falou de diversos problemas que estão ocorrendo em diversos setores da Administração, vez que
 alguns funcionários querem ajudar, mas na maioria das vezes são impedidos e que alguns funcionários estão se sentindo
 perseguidos. Fez críticas a algumas obras feitas no Município, dizendo que as empresas têm que ser chamadas à
 responsabilidade, pois tem que garantir as obras por cinco anos. Citou as obras da rede de esgotos no Bairro da Serra, dizendo
 que a situação das ruas próximas ao Bar do Ditinho é vergonhosa. Num aparte, o José Márcio disse que é preciso chamar o
 engenheiro que acompanhou a obra para dar explicações, já que ele assinou e recebeu a obra. O Vereador Marco Aurélio disse
 que teve conhecimento do fato acontecido com as crianças da escolinha de futebol, pois o ofício não chegou ao Departamento
 de Transportes e não podem brincar com isto, pois ficaram frustradas. Disse que em ocupa cargo de confiança tem de trabalhar
 para o povo e que este fato fosse levado ao conhecimento do Prefeito. Citou reportagem do Jornal "Estado de Minas" referente
 ao combate da dengue, e pediu que cópia desta matéria fosse enviada ao Prefeito e demais setores para que a equipe da
 vigilância Sanitária recebesse o apoio necessário, citando ofício anterior onde o que ele quis dizer era que a equipe não estava
 cumprindo suas tarefas e campanhas por falta de apoio das Secretarias e não criticando os servidores. Pediu vistas aos Projetos
 de Lei nº 36 e 44. Sobre os projetos que deram entrada, pediu infromações sobre o valor da contribuição do Município para a
 AMM e outras Associações. Sobre o Projeto de Lei nº 52, disse que precisa ser modificado, pois estão equivocados nos valores
 e critérios para concederem auxílios e pediu que os vereadores analisassem, pois da maneira que veio, ele é contra. Sobre o
 projeto de parcelamento de débito do INSS, queria saber de qual administração é este débito, tendo o Joel dito que uma parte é
 da Administração anterior e outra da atual. O Marcelo disse que foi uma mudança na lei e passou despercebido pelo servidor
 que trabalhava na época e que a Prefeitura vai pagar mais de 175 mil reais por falha de servidor por incompetência ou falta de
 apoio técnico, o que não poderia acontecer. O pronunciante apontou incoerência no projeto da lei municipal de transito, pois um
 funcionário para cuidar de tudo vai ganhar 930 reais enquanto noutro cargo onde a pessoa fica sentada o dia todo, ganha 1.500
 reais e assim não podem aprovar esta coisa desumana. Sobre as perseguições ditas pelo Marcelo, disse que o primeiro
 compromisso de uma Administração é com a liberdade. O Vereador Francisco disse que o José Márcio está certo em não levar
 as crianças, pois sua obrigação é de segunda a sexta-feira e também colocar 70 crianças dentro de um ônibus sem condições
 de trafegar na Rodovia Fernão Dias é querer jogar a carteira fora ou mesmo causar acidente. Disse que na Administração
 passada alugavam o ônibus da São Cristóvão e que na próxima viagem da escolinha, deveriam fazer o mesmo. Disse que
 esteve no PSF e o Dr. Faraj disse que não está tendo condições de trabalhar por falta de material, citando que não têm até
 receituário e não pode ficar deste jeito. Num aparte o José Márcio questionou onde está o dinheiro, pois 15% da arrecadação dá
 para cuidar da saúde no Município e ainda sobra, o mesmo acontecendo com os 25% da educação e indicou ofício para o
 Prefeito desmembrar a Saúde e Educação para não haver desvio para outras coisas e acredita que ainda sobrará dinheiro. O
 pronunciante disse que há dois anos vem pedindo quebra-molas e não fazem, da mesma forma a ponte do Sr. Samuel, onde se
 o veiculo derrapar, cai dentro do ribeirão, pois não colocaram manilhas para aumentar a ponte. Disse que o pátio dos veículos
 tem muito barro e os motoristas têm dificuldades em entrar sem sujar suas roupas, principalmente quando vão viajar, sendo que
 até o Prefeito tem conhecimento disto, bem como é preciso arrumar o telhado da oficina que está quase caindo. A Vereadora
 Valéria indicou ofício parabenizando o pessoal do Pro-jovem, citando a Vanilha que está desenvolvendo um bom trabalho como
 psicóloga e a todos que ali trabalham, reiterando pedido para acordo com os proprietários do Clube dos Cem para que
 implantem o Pró-jovem no local e coloquem mais atividades como danças, teatro, reuniões e esporte. Quanto à coleta seletiva
 de lixo, disse que é preciso manter para que as pessoas aprendam a separar o lixo, porém devem manter os três dias de coleta
 de lixo normal, senão este se acumula. Pediu que o Prefeito considerasse a indicação dos Vereadores e aplicasse o dinheiro
 que será devolvido pela Câmara para consertar a Rua João Francisco Lopes, conforme lista de assinaturas com apoio dos
 Vereadores. Disse que no lote do Bernardo Donizete no Bairro Mateus, a água está caindo e esburacando o seu lote por causa
 da obra de pavimentação e pediu que desviassem esta água. Num aparte, o Cypriano disse que já estão arrumando o desvio da
 água neste lote e citando apoio da Valéria para pedir uma reunião extraordinária, perguntou qual outro Vereador o apoiaria para
 marcar esta reunião na sexta-feira seguinte, caso o Prefeito enviasse o projeto. A pronunciante pediu ao Presidente que
 colocasse isso em votação no final da reunião, pois o Cypriano estava disposto a pedir o Prefeito para que enviasse o projeto e
 ela queria saber se os vereadores estariam dispostos a votá-lo. O Cypriano disse que o prazo é até dia 28 e se a Câmara não
 votar, os concursados vão dizer que não houve interesse e se fizerem outro concurso, podem passar pessoas de fora. A
 pronunciante disse que tem muitas pessoas deste concurso que estão contratadas e os Vereadores assinaram um requerimento
 pedindo ao Prefeito que fizesse uma lista contendo os cargos necessários. O Cypriano disse que se eles estão trabalhando por



 contrato é porque precisa e perguntou qual Vereador estava disposto a assinar para pedir a reunião extraordinária, tendo o
 Presidente dito que teriam de aguardar o envio do projeto para depois fazer o pedido da reunião. Num aparte, o José Márcio
 disse que isso acontece pelo fato dos Secretários e Chefes de Departamentos não enviarem os requerimentos dos Vereadores
 ao Prefeito, segundo palavras do próprio. A pronunciante pediu que colocassem um poste na Rua Joaquim Fernandes, na altura
 do número 116, na residência do Sr. José Jorge Amâncio que está sem energia em sua casa. Pediu que o Prefeito fizesse um
 convênio no mesmo molde do CISLAV para pagar consultas oftalmológicas, pois tem mais de 200 pessoas na fila e que ela
 entrou em contato com um médico que se disponibilizou e tem nota fiscal. Sobre palavras do José Márcio dando conta que o
 Prefeito não sabe dos pedidos dos Vereadores, disse que há pessoas agindo de má fé, pois são pedidos e projetos importantes.
 O Vereador Joel disse que não adiantaria o Cypriano ir ao Executivo, pois não dá tempo para a Câmara aprovar o projeto. Num
 aparte, o Rogério disse que sempre fez este pedido e questionou como marcariam reunião sem o Executivo enviar o projeto. O
 pronunciante disse que isto sobra para o Vereador burlar a lei e aprovar uma coisa que é de responsabilidade da Prefeitura. O
 Cypriano disse que se tivessem boa vontade daria tempo para aprovar o projeto e chamar os operários. O Joel disse que se
 aprovassem na sexta-feira, o Prefeito sancionaria na segunda-feira e o prazo venceria no domingo. O Cypriano disse que se
 aprovassem não teriam culpa e tem tempo que vêm pedindo isto. O Joel disse que há cinco processos de professores e não
 poderiam determinar nada enquanto não sair a sentença do juiz. O Cypriano disse que os operários não entraram na justiça. O
 Joel disse que se a Câmara aprovar para operários, as professoras podem entrar contra a Câmara. O Cypriano disse que
 segundo informações, as professoras que entraram na justiça não procuraram a diretora para saber se as vagas seriam abertas
 e se os operários não entraram na justiça, o Prefeito poderia enviar o projeto. O pronunciante Indicou ofício à Secretária de
 Educação perguntando sobre o PROEJA que começou com 35 alunos e a Prefeitura pagando uma fortuna e agora tem apenas 2
 alunos assistindo as aulas, bem como a respeito do telecentro da Serra que está fechado a 6 meses, se já foram licitados os
 materiais didáticos para o o próximo ano e ainda se o número de alunos do próximo ano é compatível com o transporte que é
 oferecido, afirmando que a criança tem prioridade. Indicou ofício ao Chefe de Transportes pedindo que quando for ceder
 veículos para qualquer igreja, que antes seja observado se não há compromisso com as crianças. Num aparte, o Marcelo
 acredita que estes gastos com transportes diversos são computados na educação e citou reportagem onde um Prefeito foi
 cassado por isto e não somente neste mandato, fizerem um levantamento sério, dará problemas para muita gente. O
 pronunciante Indicou que a Secretária de Educação viesse a essa casa e falasse da necessidade ou não destas professoras,
 pois segundo consta, as vagas são para cobrir as que estão em outras funções e pela lei, somente pode convocar em caso de
 morte ou desvinculamento da Prefeitura. Finalizou indicando ofício à Chefe de Gabinete para que encaminhasse os ofícios antes
 ao Prefeito para que este depois encaminhasse aos respectivos Secretários. O Presidente disse que o Flávio estará enviando
 relatórios sobre a dengue, pois Ijaci já tem focos. Sobre o Projeto de Lei do parcelamento com o INSS, o valor foi calculado até
 setembro e pediu que fosse analisado com preferência para que o prejuízo não seja maior. O José Márcio disse que os
 servidores comissionados ou efetivos precisam trabalhar com seriedade e consciência para evitar dívidas como esta do INSS,
 bem como o que aconteceu no esgoto do Bairro da Serra. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram
 aprovadas pela unanimidade do Plenário. O projeto de lei n 45 que "autoriza parceria com o CONSEPI - Conselho Comunitário
 de Segurança Pública de Ijaci para fins de gestão do Cineclube - Cine mais Cultura e dá outras providências" foi rejeitado após
 obter 6 (seis) votos contrários dos Vereadores Marcelo, Francisco, Cypriano, Joel, Valeria e José Márcio e 2 (dois) votos em
 abstenção dos Vereadores Rogério e Marco Aurélio e por conseguinte arquivado. TERCEIRA PARTE: convocação para a
 reunião ordinária seguinte no dia 29 de novembro. 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 8 (oito) dias do mês de novembro de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 33ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas,
 Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Após a leitura da ata da reunião anterior, o José Márcio pediu que fosse
 aditado o nome dos Vereadores que não compareceram nas audiências da LOA, afirmando ter feito este pedido. Consultado o
 Plenário, os trabalhos foram suspensos para inserção da lista pedida. No reinicio a ata foi aprovada e assinada, tendo o Rogério
 dito que também deveria constar os nomes dos Vereadores que não participaram nas audiências da LOA nos bairros, ao que o
 José Márcio disse que os vereadores não são obrigados a participarem destas por ser do Executivo. O Joel justificou a ausência
 numa das audiências, vez que viajou para Cubatão/SP para ajudar no transporte de duas crianças, a pedido do Conselho
 Tutelar. Foi observado um minuto de silêncio como homenagem póstuma ao Sr. Osvaldo Vítor de Oliveira, irmão da ex prefeita
 Fia. CORRESPONDENCIAS: Comunicados do Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Assistência Social e Comissão
 Mista de Planos Orçamento Públicos e Fiscalização acerca de liberação de recursos da União para o Município. Ofícios do
 Gabinete: Nº 284 em resposta aos ofícios nº 299 e 309 da Câmara e ofício nº 60 dos Vereadores José Márcio e Francisco e nº
 289 em resposta aos ofícios 310 e 314 da Câmara. INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereador Lisionel: Nº 529 para que seja instalada
 uma lixeira comunitária na estrada de acesso à propriedade dos familiares da Sra. "Lourdes do Wenceslau", nas margens da
 Rodovia MG 335, para servir os moradores da localidade conhecida como Aterro. Nº 530 para instalação de uma guarita no
 ponto de ônibus em frente à Prainha no Bairro Ipiranga. Vereadores José Márcio e Francisco: Nº 531 para que seja feito contato
 com a CEMIG visando reparos e substituição de lâmpadas queimadas na Praça São José de Pedra Negra. Nº 532 reiterando
 pedido para reparos na iluminação do pátio dos veículos da Prefeitura. Nº 533 para que seja providenciado o rebaixamento dos
 lavatórios do prédio escolar do Campo do Milionário que se encontram incompatíveis com a estatura das crianças do ensino
 infantil. Nº 534, a pedido de alguns alunos residentes no Bairro da Serra, que seja reativado o telecentro daquela localidade. Nº
 535, a pedido da Sra. Aparecida de Fátima Batista, reiterando solicitação para encanamento da rede de esgoto de sua casa,



 situada na Rua José de Bastos Neto. INDICAÇÃOES VERBAIS: Vereador Cypriano: Nº 536 solicitando o entupimento e
 posterior pavimentação de alguns buracos na via de saída para Lavras. Nº 537 para que seja feito contato com a Camargo
 Corrêa para entupimento de uma cisterna profunda no terreno que foi de propriedade do Sr. Rui. Nº 538 do Vereador José
 Márcio para que a Administração agilize a nomeação dos servidores nos cargos, cujo aumento foram aprovados pela Câmara.
 Vereador Rogério: Nº 539 reforçando pedidos para melhorias na Praça de Esportes, bem como melhorias no pátio de veículos
 da Prefeitura. Nº 540 para que seja resolvido o problema da água que constantemente escorre na Rua Vigilato Vilas Boas,
 próximo a casa do Sr. "Piano, pai do Jaiminho". Nº 541 para que seja retomada a construção de redutores de velocidade nas
 ruas da cidade, assim que houver uma pausa nas chuvas. Nº 542 solicitando a colocação de manilhas próximo à casa Sr.
 Oliveira no Passa-Três, bem como seja procedida a limpeza das margens da estrada. Vereadores José Márcio e Francisco: Nº
 543 encaminhando ofício ao Sr. Presidente Lula parabenizando-o pelo brilhante trabalho desempenhado durante os oito anos de
 mandato. Nº 544 encaminhando ofício parabenizando a Presidente eleita, Sra. Dilma Rousseff pela vitória nas eleições. Nº 545
 encaminhando ofício ao Vereador Rogério Rodrigues da Silva, Presidente da ABRACAM, levando congratulações pelo seu
 empenho para o sucesso da eleição da Presidente Dilma. Vereadora Valeria: Nº 546 reiterando pedido para que seja estudada a
 possibilidade de reativação do funcionamento 24 horas do posto de saúde. Nº 547 para que sejam realizadas melhorias na
 iluminação da Praça Elias Antônio Filho, principalmente na parte de traz da igreja, bem como na Praça da Bandeira. Nº 548
 reiterando pedido para contratação de um plano de saúde para os Servidores Públicos Municipais. Nº 549, a pedido da Sra. Ana
 Maria que seja retirado um monte de entulho localizado no Beco Sá Donana. Nº 550 reiterando pedido das professoras e
 usuários do ônibus no horário das 12h de Lavras a Ipiranga para que não passe na Camargo Corrêa. Nº 551 reiterando pedido
 para reajuste dos valores de plantão médico conforme disposto na Lei Municipal n.º 822/2005. Vereador Marco Aurélio: Nº 552
 encaminhando expediente para a Camargo Corrêa solicitando que, no mais breve espaço de tempo, seja enviado os dados do
 SINTEGRA dos exercícios de 2008 e 2009 para esta Casa. Nº 553 encaminhando expediente para o Sr. Francisco Carlos Vilas
 Boas parabenizando-o pelo seu novo empreendimento e desejando-lhe muito êxito nos trabalhos. Nº 554 encaminhado
 expediente para o Rvmo. Pe. Nélio parabenizando-o por um ano de trabalho à frente da paróquia Nossa Senhora da Conceição.
 Nº 555 encaminhando ofício aos servidores responsáveis pela vigilância epidemiológica no Município, parabenizando-os pelo
 excelente trabalho que vem desempenhando, principalmente no combate à dengue. REQUERIMENTO Nº 52 dos Vereadores
 Lisionel, Joel, Cypriano, Francisco, Marcelo, Valéria, Marco Aurélio e José Márcio solicitando que o Sr. Prefeito não deixe expirar
 o prazo de validade do último concurso público realizado no Município, sem que sejam convocadas as pessoas aprovadas
 estritamente para os cargos que se fazem necessários. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: para 2ª discussão e votação: Projeto de
 Lei nº 39, 45 e 46 e Projeto de Lei Complementar n 5. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador
 Joel pediu para se retirar da reunião por problemas de saúde. O Vereador José Marcelo citou exoneração de um servidor que
 estava causando problemas com muitas pessoas, sendo que o executivo fez o que era correto para evitar maiores problemas e
 Pediu vistas ao projeto de lei nº 46. O Vereador Cypriano indicou providências para entupimento de um buraco e recapeamento
 do asfalto em frente a casa do Luiz Carlos, pois além de causar estragos nos veículos, torna o tráfego perigoso naquela esquina.
 Disse que no tereno da Camargo Corrêa onde pertencia ao Sr. Rui Borges há uma cisterna e há reclamações, vez que nesta
 pode cair alguma pessoa ou animal e assim indicou que o Prefeito mande ofício para a empresa solicitando que tapem este
 poço, pois está perigoso. O Vereador José Márcio disse que não queria afrontar vereador e nem servidor, mas justifica, pois as
 vezes o erro não está nele e que o intervalo para consertar ata se deu porque na reunião passada o Sr. Presidente não deixou
 ele concluir suas palavras, citando que o povo espera muito dele e pediu cópia da ata da reunião anterior. Mencionou as
 pendencias que o Prefeito tem em relação ao concurso público e que a Câmara aprovou vagas e segundo a Ana Paula, o
 Prefeito não havia baixado a Portaria para efetivá-la e indicou ofício para que olhem com mais carinho para esta parte, pois se
 mandaram o projeto é porque estava precisando do funcionário, no entanto ficam demorando para nomear, o que é um
 desrespeito com a pessoa que fez o concurso. Indicou ofício, juntamente ao Francisco, para o Presidente Lula parabenizando-o
 por estar terminando dois mandatos com sucesso,, bem como para a Presidente eleita Dilma parabenizando-a e desejando que
 ela consiga resolver os problemas da pobreza no país. Indicou ainda ofício para o Vereador Rogério Rodrigues da Silva,
 Presidente da ABRACAM parabenizando-o pelo trabalho em prol da eleição da Presidente Dilma. Reafirmou que juntamente ao
 Francisco levaram o nome da Dilma na cidade e acredita que o país só tem a ganhar, pois nos mandatos do Presidente Lula, as
 famílias de baixa renda melhoraram. Apoiou pedido de vistas do Marcelo ao Projeto de lei nº 46 para analisar melhor, vez que já
 votaram projetos que trouxeram problemas, como no caso do projeto da escolinha de futebol, de onde já está vindo problema e
 esta Casa não quer isso, mas sim ajudar a cidade crescer. Disse que no Bairro da Serra foi procurado por um grupo de alunos
 que pediram para reabrir o telecentro para que eles possam fazer seus trabalhos de escola, citando que os computadores estão
 parados e pagam aluguel de um cômodo fechado, enquanto os alunos vêm nas "lan houses" do Centro para fazer trabalho e
 indicou ofício neste sentido à Secretaria de Educação para providências. Num aparte, a Valéria falou da necessidade de nomear
 um técnico em informática pelo concurso. O pronunciante disse que os computadores não podem ficar parados e as crianças
 precisam para trabalho de escola e finalizou reafirmando que não quer afrontar ninguém, mas sim trabalhar unido a todos. O
 Vereador Rogério mencionou o projeto de lei nº 46, dizendo que se for o local que ele está pensando, também é contra, pois o
 Bairro ficou bem planejado e existem outros locais em Ijaci para implantação deste projeto. Pediu urgência na votação da
 redação final do Projeto de Lei nº 39 e pediu vistas no Projeto de lei Complementar nº 5. Num aparte o Marco Aurélio disse que
 não está alterando nada no Plano Diretor e sim acrescentando regras para os prédios destinados às clinicas médicas,
 laboratórios e farmácias. O pronunciante indicou reparos no campo de futebol e em relação ao pátio de veículos, segundo os
 motoristas, está ruim e o telhado está caindo. Indicou providencias quanto a água que escorre na Rua Vigilato Vilas Boas, perto
 da casa da "mãe do Jaiminho". Pediu a instalação de quebra-molas na entrada da cidade conforme pedido pelo Francisco que
 num aparte disse que a rua da Câmara está muito feia com água empossada, mencionando ainda um buraco em frente a loja do
 "Chico Abreu" onde até colocaram uma árvore, afirmando que fizeram o empréstimo para arrumar essas coisas e até então não
 fizeram nada. O pronunciante pediu a colocação de manilhas na estrada de acesso à propriedade do Sr. Oliveira no Passa-Três.
 Se desculpou com os Vereadores, pois as vezes se exalta, mas deve ser falado e resolvido aqui dentro. Sobre o concurso, disse



 que precisam de vários cargos e não somente professores, citando os cargos de serventes, operários, professor de computação
 e deveriam fazer uma lista do que precisa e chamar e não aceitar pressão por causa de um ou dois. Num aparte, o José Márcio
 disse que se tivesse operário e professores do telecentro, muitas coisas seriam resolvidas. A Vereadora Valéria indicou ofício
 para reparos na iluminação na praça, na parte de trás da igreja citando que as enfermeiras foram atender um paciente e tiveram
 dificuldades em passar no local escuro e dizem que as pessoas chutam o poste e danificam a lâmpada, mas eles poderiam
 estudar um meio para resolver isto, bem como na Praça da Bandeira que está muito escura. Reiterou pedido para adoção de um
 plano de saúde aos servidores e que alguém da administração entre em contato com a UNIMED ou outra empresa para ver o
 que pode ser feito, da mesma forma com as faculdades e ver as propostas para ajudar os alunos e colocar estes convênios no
 orçamento. Indicou, a pedido da Sra. Ana Maria, que fizessem a limpeza do Beco Sá Donana o mais rápido possível. Reiterou
 pedido para a São Cristóvão solicitando, a pedido das professoras e usuários do ônibus do horário das 12 h de Lavras a Ipiranga
 que este não passe na Camargo Corrêa, pois algumas professoras, inclusive da educação infantil, estão chegando com atraso
 todos os dias e segundo informações, o ônibus começou a passar por lá a partir do pedido de três estagiários e a empresa deve
 resolver esta questão que está prejudicando os demais usuários da linha. Parabenizou o servidor Wilis (Linho) que além dos
 serviços de água, está fazendo trabalho de eletricista, pois o da Prefeitura pediu exoneração, bem como o Siqueira que faz um
 excelente trabalho nos serviços de água e conforme o Rogério falou a respeito dos cargos, deve olhar a necessidade, pois tem
 muitos lugares precisando, na biblioteca só tem uma pessoa, além da questão da Ana Paula, cujo projeto foi votado, o Prefeito
 sancionou e não a nomeou. Num aparte o José Márcio disse que a Administração está em situação difícil devido as licenças sem
 remuneração que concede sem antes ver a necessidade do serviço e isto é falta de pulso firme do prefeito. A pronunciante
 reiterou pedido para que os motoristas de ambulâncias sejam incluídos nos plantões, bem como há casos de servidores
 trabalhando nos finais de semana como o Wilis e o Siqueira e se tivessem mais servidores, poderiam revezar nos serviços. O
 Vereador Marco Aurélio disse que chegou ao seu conhecimento que o Município estava perdendo em torno de 300 mil reais por
 mês de arrecadação e no próximo ano a previsão de aumento é de 5 milhões e a despesa do Município cresce 8% ao mês e
 tudo que a Camargo Corrêa solicita no Município é atendida, pois o prefeito é querido deles e diante disto indicou ofício a
 Camargo Corrêa solicitando com urgência o SINTEGRA de 2008 e 2009, citando que o Município já fez este pedido e não foi
 atendido e isso cabe uma CPI, já que eles não podem negar esses documentos e este dinheiro pode melhorar a vida de muita
 gente, citando caso de jovens que não fizeram o ENEM porque não tinham 35 reais para pagar a inscrição, há muitas pessoas
 precisando de casas e outras ajudas e os Vereadores não podem se omitir, mas apurar e com estes documentos poderão ver se
 as denúncias são verdadeiras, afirmando que nunca concordou com esta arrecadação que é pequena diante do porte da
 empresa que repassa 5 milhões para o Estado. Indicou ofício ao Sr. Francisco Carlos Vilas Boas parabenizando-o pelo
 empreendimento, citando que muitas vezes teve que procurar gasolina com pessoas porque no posto não tinha e que a
 concorrência honesta é boa para todos. Indicou ofício ao Pe. Nélio parabenizando-o pelo seu primeiro ano trabalho à frente da
 Paróquia, sendo o mesmo uma pessoa humilde que atende muito bem a todos e é querido de todos. Disse que na reunião
 anterior falou a respeito das dificuldades dos trabalhos dos servidores da vigilância epidemiológica por falta de apoio das
 Secretarias, no tocante a materiais e roupas, mas parece que houve um mal entendido sobre o que foi falado e assim indicou
 ofício aos dois servidores parabenizando-os pelo trabalho, o que pode ser visto pelo fato do Município não ter casos de dengue
 doenças de chagas registrados, pois mesmo diante das dificuldades, têm desenvolvido seus trabalhos. O Rogério disse que
 havia desistido do pedido de vista ao Projeto de Lei Complementar nº 5 e o retornou à pauta. SEGUNDA PARTE: As
 proposições escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O projeto de lei nº 39 que "Estima a receita e fixa
 a despesa do Município de Ijaci/MG para o exercício financeiro de 2011 e dá outras providencias" com as emendas foi aprovado
 em 2ª e 3 discussão e votação pela unanimidade do Plenário, conforme urgência solicitada pelo Rogério na votação da redação
 final. O projeto de lei n 45 que "autoriza parceria com o CONSEPI - Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ijaci para
 fins de gestão do Cineclube - Cine mais Cultura e dá outras providências" foi rejeitado após obter 5 (cinco) votos contrários dos
 Vereadores Marcelo, Francisco, Cypriano, Valeria e José Márcio e 2 (dois) votos em abstenção dos Vereadores Rogério e Marco
 Aurélio. Em relação ao Projeto de Lei Complementar n 5, O Marco Aurélio disse que estava acrescentando que os prédios que
 tiverem destinação de clinicas médicas, laboratórios e farmácias, deverão cumprir o Art. 103. O Marcelo disse que este
 acréscimo já consta em outros artigos do Plano Diretor e que não quer desmerecer o projeto, e a intenção do Marco Aurélio, mas
 o Plano Diretor precisa ser modificado em outras áreas e ao invés de modificar somente um artigo, seria melhor os Vereadores
 estudarem todo o Plano e fazer uma modificação geral. O Marco Aurélio disse que deve prevalecer a opinião coletiva e pediu a
 suspensão da votação do projeto e que sirva de ponto de partida para uma análise geral do Plano Diretor para mais
 modificações. TERCEIRA PARTE: convocação para a reunião ordinária seguinte no dia 22 de novembro, vez que dia 15 seria
 feriado nacional. 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 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 32ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas,
 Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Após correção, a ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos
 Srs. Vereadores. Foi observado um minuto de silêncio como homenagem póstuma à Sra. Zaira Natalina Resende Pádua.
 INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereadores José Márcio e Francisco: Nº 513 para que sejam trocadas as lâmpadas do pátio de
 transportes que estão queimadas e as lâmpadas da Escola Municipal do campo do Milionário. Nº 514, a pedido dos servidores
 da brinquedoteca, seja instalado um quebra-mola, bem como uma faixa de pedestre em frente ao local. Nº 515 da Vereadora



 Valeria para que seja providenciada a desapropriação da faixa de terra, hoje pertencente à empresa Camargo Corrêa Cimentos
 S.A. para restabelecimento da estrada municipal que iniciava na Vila Aparecida até o entroncamento da estrada de acesso à
 localidade de Passa-Três. INDICAÇÃOES VERBAIS: Vereador Marcelo Nº 516 solicitando reparos no telhado do vestiário da
 Praça de Esportes e outros reparos na mesma. Nº 517 para que seja feita a manutenção nas praças da cidade, operação tapa
 buracos e pintura dos meios fios, bem como limpeza dos leitos das estradas rurais, conforme pedido dos usuários. Nº 518
 reiterando pedido para fornecimento dos equipamentos necessários aos servidores da vigilância sanitária e epidemiológica.
 Vereador Marco Aurélio: Nº 519 solicitando a conclusão do Centro Odontológico e que a Secretaria de Saúde apoiasse o
 tratamento de uma criança que ele atendeu em seu consultório e que inspira cuidados. Nº 520 para que sejam executados
 serviços de tapa-buracos na Rua Vigilato Vilas Boas próximo à residência do Sr. Prefeito. Nº 521, em nome da Sra. Ana Maria,
 pede que seja refeita a calçada em frente ao seu bar que foi danificada para abertura de rede de esgoto. Nº 522 para que seja
 agilizado o leilão dos carros sucateados e inservíveis da municipalidade. Nº 523 do Vereador Joel para que a Secretaria
 Municipal de Saúde baixe uma norma visando estipular o horário de café e refeição dos servidores. Vereadora Valeria: Nº 524, a
 pedido de alguns moradores da localidade de Contendas, solicita que seja disponibilizado um veículo para transportar
 aproximadamente sete alunos diretamente às suas residências no retorno para suas casas no horário das 12h. Nº 525
 solicitando que o Sr. Prefeito e Secretários visitem regularmente todos os setores da Prefeitura e procure atender as
 necessidades da população da melhor forma possível. Nº 526, a pedido da Sra. Neuza, filha do "Lé Romão", que sejam feitos
 serviços de patrol e encascalhamento na estrada de acesso a sua propriedade no Passa Três. Vereadores Francisco e José
 Márcio: Nº 527 solicitando que seja designado um servidor para acompanhar os serviços mecânicos dos veículos da
 municipalidade, principalmente quando houver troca de peças. Nº 528 reiterando, a pedido da Sra. "Landinha", reparos na
 pavimentação asfáltica ao final da Rua Joaquim Antônio Ribeiro, nas proximidades da residência dos familiares da Dona Glória.
 TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio às Comissões Permanentes dos Projetos de Leis: Nº 45 que "autoriza parceria
 com o CONSEPI - Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ijaci para fins de gestão do Cineclube - Cine mais Cultura e
 dá outras providências", nº 46 que "Autoriza concessão de Direito Real de Uso de bem imóvel e dá outras providências", nº 47
 que "Institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual e dá
 outras providências", nº 48 que "Autoriza aquisição de cestas natalinas para distribuição gratuita aos servidores públicos
 municipais e dá outras providências" e nº 49 que "Autoriza aporte de recursos para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da
 Microrregião de Lavras e dá outras providências" com emenda modificativa apresentada pelo Vereador Joel. Leitura das
 emendas nº 1 subscrita pelos Vereadores Marcelo, José Márcio, Valéria, Francisco e Joel, nº 2 subscrita pelos Vereadores
 Marcelo, José Márcio, Francisco, Marco Aurélio, Cypriano e Valéria e nº 3 subscrita pelos Vereadores Marcelo, José Márcio,
 Marco Aurélio, Valéria, Joel, Francisco e Cypriano propostas ao Projeto de Lei nº 39 que trata da Lei Orçamentária Anual para
 2011. para 1ª discussão e votação: Projetos de Leis nº 36, 39 e 44. Para 3ª discussão e votação: Projeto de Lei nº 32. SÍNTESE
 DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador José Márcio pediu cópia de todas as diárias de viagens dos
 vereadores e servidores durante o tempo em que ele atuou como Tesoureiro, bem como das que vierem a ser realizadas, já que
 o mandato da Mesa Diretora termina em dezembro e depois pode ficar difícil conseguir esta relação. Pediu que depois da
 palavra franca, se fizesse a leitura das atas das audiências públicas com a relação de quem participou e não participou e quem
 trouxe atestado, pois o Vereador não é obrigado a vir nestas reuniões, mas já que receberam o voto, tem que dar respaldo à
 sociedade. Disse que há várias semanas vêm acontecendo problemas com crianças na linha escolar do Passa-Três, onde,
 segundo palavras do Sr. Jaro, sua nora e seu filho, seus netos estavam sendo mal tratados e se algum Vereador tivesse dúvida,
 deveria procurar o Sr. Jaro, pois o assunto é sério. Disse que juntamente ao Francisco fez ofício pedindo providencias urgentes
 neste sentido ao Conselho Tutelar, Chefe de Transportes, Secretária de Educação e ao Prefeito, porém não obtiveram respostas
 e os familiares das crianças disseram que se não tomassem providências, iriam até a Justiça. Disse que não tem nada contra o
 motorista que faz esta linha e às vezes as pessoas falam que ele sai procurando problema, mas foi procurado na noite anterior
 pelo Sr. Jaro que o chamou até sua casa e as crianças lhe contaram o que aconteceu e parece que há resistência por parte do
 Chefe de Transportes que não quer trocar o servidor e depois o Prefeito é que é processado. Num aparte, o Joel disse que
 nestes casos, deveria ser feita uma denuncia por escrito até mesmo para apresentar à justiça, se for preciso. O pronunciante
 disse que deveria resolver o caso antes que chegasse ao Ministério Público, procedendo à troca do motorista, pois são quatro
 crianças que estão sendo maltratados. Disse que a Câmara aprovou quatro cargos de monitores, porém nesta linha não tem
 nenhum e não quer tomar partido, mas é preciso resolver isto. O Vereador Marcelo disse que esteve na Praça de Esportes e viu
 o descaso da Administração com o patrimônio público, pois o vestiário está descoberto, a madeira do telhado está estragando,
 há vazamentos de água e indicou que se fizessem os reparos necessários. Indicou ofício para conservação das Praças Luiz
 Tings e São José na Pedra Negra, onde o mato está tomando conta dos canteiros; bem como tape os buracos nas ruas e façam
 a pintura dos meios fios para melhorar a aparência da cidade que está muito desleixada, sendo coisas simples de serem feitas.
 Pediu para limpar as estradas rurais, pois o mato está tomando conta do leito e que fizessem esta limpeza também na estrada
 do Ipiranga para melhorar o tráfego. Sobre a vigilância sanitária, disse que os servidores não têm equipamentos de segurança
 para trabalhar e é preciso providências, pois o serviço fica a desejar, não por culpa dos servidores, mas por falta de apoio da
 Secretaria de Saúde. Disse que os serviços de saúde estão precários e houve uma reunião em Varginha, onde o pessoal foi
 cobrado e disseram que Ijaci está deixando a desejar nesta área e o Prefeito, sendo médico, precisa melhorar isto, afirmando
 que existem muitas diárias de viagens, ao passo que muita coisa precisa ser resolvida. Disse que há muita burocracia para
 atender as pessoas e na Assistência Social tiveram até que brigar para resolver problemas de pessoas necessitadas, como a
 casa do Erlei e pediu ao Presidente que encaminhasse suas palavras na ata para o Sr. Prefeito tomar conhecimento das coisas,
 e que o mesmo pedisse aos Secretário e Servidores comissionados que saíssem nas ruas, na zona rural e postos de saúde para
 ver os problemas e que a parte social da Prefeitura deve andar mais. Disse que as cestas básicas são importantes, mas têm
 outras coisas que os funcionários precisam, como um plano de saúde, sendo que algumas coisas melhoraram como no caso das
 obras feitas, mas os veículos estão em péssimas condições e a equipe precisa trabalhar com mais união, senão vai continuar do
 jeito que está e os Vereadores devem mostrar os problemas e ajudar na busca de solução. Mencionou o caso relatado pelo José



 Márcio, dizendo que já sabia disto, sendo que uma afronta a uma criança deixa um pai fora de si e este servidor talvez esteja
 precisando de alguma coisa para melhorar as condições de trabalho, podendo ser veículo cheio ou falta de monitor, pois o
 motorista não dá conta e são coisas pequenas que causam grande tumulto. Disse que há brigas no campo entre crianças e uma
 pessoa que toma conta destas está incentivando as brigas, sendo que a Câmara autorizou repasse para a escolinha de futebol
 para que as crianças sejam treinadas e educadas e não pode acontecer incentivo às brigas. Disse que na quarta-feira anterior
 na reunião com o CDC, o Sr. Cornélio fez uma afronta aos participantes que são voluntários utilizando a expressão "se eles
 queriam pela dor ou pelo amor", sendo que não se conforma com as palavras ditas pelo Cornélio, que não tem moralidade,
 pudor e idoneidade para falar da maneira como falou às pessoas que estavam na que são, na maioria, são voluntários de Ijaci e
 de outras cidades. O Vereador Marco Aurélio mencionou denuncia do José Márcio e afirmou que as crianças devem ser
 incentivadas a irem para escola e um adulto não pode afrontar uma criança e reforçou o pedido junto ao Vereador para
 providências urgentes. Disse que concorda com o que foi falado pelo Marcelo acerca da reunião, pois quem ocupa cargo de
 confiança deve ter educação e tratar bem as pessoas. Disse que não apóia o descaso da Administração com certas coisas, pois
 quer ver a cidade prosperando e apoiou os pedidos feitos pelo Marcelo. Disse que sábado anterior atendeu em seu consultório
 uma criança de cinco anos que estava com dor aguda e o rosto inchado e se deparou com uma situação muito grave, relatando
 o caso e indicando expediente para que o Município no próximo ano termine a construção do centro odontológico para atender
 as crianças. Disse que também estaria passando o nome desta criança para que a Administração a encaminhasse com urgência
 à Faculdade de Lavras que tem o tratamento de pediatria odontológica. Num aparte, o José Márcio disse que esse caso se
 enquadra na situação relatada por ele na reunião anterior, onde muitas casas não possuem lavatórios para os moradores
 escovarem os dentes. O pronunciante indicou ofício para que tapem um buraco decorrente de reparos na rede de esgoto na
 Avenida 31 de dezembro, sendo que o tráfego de caminhões está danificando as casas e que seja estudado um meio de evitar
 que os carros trafeguem em alta velocidade na entrada da cidade até a esquina da loja do Luiz, pois isto traz perigo às crianças.
 Indicou ofício, a pedido da Sra. Ana Maria, para conserto da calçada que foi danificado pelos serviços na rede de esgoto. Quanto
 aos veículos em desuso do Município, indicou que se fizesse um leilão e asfaltasse o pátio, porque estes veículos podem ser
 focos de dengue. Indicou ofício para que o Executivo tome providências quanto às denúncias que foram feitas, pois é
 inadmissível alguém ser desrespeitado aqui dentro e que os Vereadores não podem apoiar este tipo de atitude. O Vereador Joel
 disse que os servidores Cornélio e Adriene não vieram na reunião do CDC como representantes da Prefeitura, mas sim do
 CONSEPI e o Prefeito não os autorizou a falar em nome da Prefeitura. A respeito do leilão dos veículos, disse que na justiça
 havia denuncia de superfaturamento de peças de patrol e da retro em administrações anteriores e que agora foi liberada. Sobre
 a condição dos veículos, disse que será feita revisão geral quando iniciarem as férias escolares. Disse que se a saúde está mal,
 a culpa é dos Vereadores, pois eles têm que fiscalizar o mau funcionário e se sente diferenciado dos Vereadores, pois não fala
 de problemas da saúde na tribuna, mas vai na Secretaria e exige que se atenda a população que paga os salários através dos
 impostos. Parabenizou ao José Márcio por sua preocupação com a criança que é prioridade da Administração, mas reafirmou
 que a denuncia deve ser por escrito. Disse que participou de uma comissão onde uma médica não estava tratando bem as
 pessoas e solicitou a demissão dela e quem não trabalha direito deve se expurgado do serviço público, pois quando o Prefeito,
 Vereador e Servidor tiverem consciência que o povo é que é patrão, farão os serviços com mais qualidade. Disse que tem
 muitos que entram no serviço público só para ganhar salários e no momento se sente constrangido por não fazer muitas viagens
 pela saúde, pois usa medicamentos pesados, mas é preciso fiscalizar mais, exigir e ajudar o Prefeito a governar o Município e
 fazer valer o poder do Vereador. Disse que na semana anterior a farmácia estava fechada as 8h30, pois os servidores estavam
 tomando café e disse que é preciso ter regras para que as pessoas não fiquem esperando e indicou ofício para que normatizem
 os horários de café e refeição dos servidores. Pediu votação em regime de urgência nos projetos de leis 48 e 49. A Vereadora
 Valéria disse que na semana anterior um médico não queria atender uma paciente porque faltavam 15 minutos para terminar o
 plantão, porém ela disse que ele iria atender, o que aconteceu, e assim ela concorda com as palavra do Joel neste sentido.
 Agradeceu ao Prefeito pelo envio do projeto do CISLAV que irá atender as pessoas que estão na fila de consultas de
 oftalmologista e cirurgias. Indicou ofício a pedido de algumas mães de Contendas, para que libere uma kombi para levar em
 torno de sete crianças no horário de meio dia, pois o sol está muito quente e o ônibus dá muita volta até chegar em suas casas e
 por serem crianças da educação infantil, algumas ficam até doentes e as mães já pediram ao Chefe de Transportes, mas não
 obtiveram resposta. Num aparte o José Márcio disse que essas mães já lhe falaram sobre este assunto. A pronunciante pediu
 que o Joel olhasse essa questão, tendo o mesmo dito que iria verificar, mas o problema é a falta de veículo disponível. Disse
 que pediu em novembro de 2009 que o Prefeito e os Secretários visitassem os Departamentos e olhassem o que está
 acontecendo e visitassem as casas, pois nas eleições, ele andou pedindo voto e sabe do que o povo precisa. Disse que
 acontecem coisas dentro da Prefeitura que o Prefeito nem sabe, como no caso deste servidor que está destratando as pessoas
 e é preciso averiguar isto, pois este servidor teve a audácia até de questionar o representante da Camargo Corrêa que está
 trazendo recursos para o Município e um servidor deste tipo não pode ficar, pois está indo contra a Prefeitura, já que a Camargo
 dará cursos de graça para as pessoas. Num aparte, o José Márcio disse que nestas visitas, o Prefeito poderia ir com os
 vereadores que conhecem as necessidades do povo. A pronunciante finalizou, indicando ofício, a pedido da Sra. Neusa do "Lé
 Romão", para serviços de patrol e colocação de cascalho na estrada de acesso à sua propriedade no Passa-Três. O Vereador
 Rogério pediu vistas ao Projeto de Lei nº 36. O Vereador Francisco indicou ofício, a pedido da Sra. "Landinha" que lhe reclamou
 que onde foi feito asfalto pela ex-prefeita, eles abriram para consertar a rede de esgoto e deixaram os buracos que provoca
 muita lama quando chove. Disse que perto do Bar do Ditinho perfuraram a rua para arrumar a rede de esgoto e até então não
 recolocaram o asfalto, o mesmo acontecendo na Vila Aparecida. Disse que o Presidente deveria nomear três Vereadores para
 fiscalizar o pátio, pois o ônibus em que ele trabalha está parado há um mês, levaram para trocar peças e nem sabe se trocou e
 quebrou com ele no campestre por causa de uma embreagem e está parado. Citou pedido do Marco Aurélio ao Chefe de
 Transporte para que mandasse relatório do que aconteceu com o ônibus, ao passo que ele deveria fiscalizar as peças que foram
 trocadas, pois o motor está passando óleo para água e o ônibus roda um mês e quebra e depois falam que a culpa é do
 motorista, porém na licitação, estas firmas porcas fazem um serviço achando que o dinheiro do povo é capim e se não dão



 conta, não deveriam pegar, pois a situação dos veículos está ruim. Num aparte, o José Márcio disse que o Chefe de Transporte
 ou alguém da Prefeitura deveria acompanhar os serviços e ver a garantia, pois não há fiscalização para ver se o serviço foi bem
 feito e disse ao Marco Aurélio que este deveria ir ao pátio e verificar com o Chefe de Transporte como foram feitos os serviços,
 as peças que foram trocadas e se tem a nota fiscal, pois no serviço público as peças que são trocadas sempre são apresentadas
 no setor, mas não tem esta fiscalização e o Prefeito fica muito ausente dos fatos que acontecem. O Marco Aurélio disse que fez
 o pedido, pois quebrou dois ônibus num mesmo dia e o Chefe de Transporte deve mandar o relatório que foi pedido para
 explicar o que de fato aconteceu. O José Márcio pediu o testemunho do Francisco e do Joel sobre a falta de um servidor para
 acompanhar os serviços mecânicos e não está afirmando, mas se colocaram peça que não seja original, a durabilidade do
 serviço é pouca e pediu ao Francisco que indicasse ofício para que uma pessoa fiscalizasse os serviços e mandasse relatório
 para esta Casa, sendo da concordância do mesmo. O pronunciante disse que briga a favor do motorista Juscelino que foi tirado
 da linha escolar, questionando porque ele serviu para trabalhar vinte anos e agora não pode mais, sendo que o mesmo é um
 bom motorista e muito cuidadoso e em conversa com o Prefeito, este lhe disse que não sabia que ele tinha sido tirado da linha
 escolar, tendo o Vereador falado ao Prefeito que ele tem de saber das coisas e por ordem na casa, pois se deixar para os outros
 resolverem os problemas, eles não resolvem. O Marcelo pediu vistas ao projeto de lei nº 44. Sobre a Indicação da Valéria, o Joel
 disse que esteve na Camargo Corrêa e lhe informaram que fecharam a estrada devido à proximidade do depósito de explosivos
 que segundo regulamento do exército tem que estar a 600 metros de distância e o Sr. Ricardo Congro disse que em 60 dias
 farão outra estrada passando pela antiga fazenda do Sr. Gabriel Pinheiro e que não constava no mapa. Após, fez-se a leitura
 das atas das audiências publicas da LOA, tendo o José Márcio pedido um minuto para fazer comentário, ao que o Presidente
 disse que o pedido do José Márcio iria constar em ata e que na reunião seguinte ele poderia comentar, pois se cedesse espaço
 para ele, os outros Vereadores também iriam pedir, tendo o José Márcio dito que estava pedindo pela ordem, como o Marcelo
 sempre pede. Pede cinco minutos de intervalo e ele concede, questionando porque para uns pode e para outros não e assim fica
 difícil trabalhar e com todo respeito ao Presidente e outros Vereadores, o Presidente não deixa concluir seu trabalho. O
 Presidente disse que se tivessem conversado sobre isso antes, teria deixado da mesma forma que permitiu a leitura das atas
 das audiências, a pedido do Vereador e disse aos Vereadores que a partir daquela data, eles teriam 10 minutos para
 pronunciamento e 2 minutos para concluir e não mais. O José Márcio disse que estaria procurando seus direitos, pois o queria
 falar sobre o orçamento de 2011 era coisa séria. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram aprovadas pela
 unanimidade do Plenário. O Projeto de Lei nº 32 que "Fixa normas para edificações do Poder público Municipal e dá outras
 providências" foi rejeitado em 3ª discussão e votação por 7 (sete) votos contrários e 1 (um) voto em abstenção do Vereador
 Marco Aurélio, sendo arquivado. Emendas ao Projeto de Lei nº 39: A nº 3 foi aprovada por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (uma)
 abstenção do Rogério. A nº 2 foi aprovada por 6 (seis) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções do Rogério e Marco Aurélio e a nº
 1 foi aprovada por 6 (seis) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário do Marco Aurélio e 1 (uma) abstenção do Rogério. O projeto
 de lei nº 39 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ijaci/MG para o exercício financeiro de 2011 e dá outras
 providencias" com as emendas foi aprovado em 1ª discussão e votação pela unanimidade do Plenário. O Marcelo disse que o
 orçamento foi feito através de audiências públicas nos Bairros e na Câmara e que o valor para realização de festas foi elevado
 para 300 mil reais, regulada a suplementação da dotação. Quanto à suplementação das demais dotações, sempre disse que
 10% eram suficientes, mas conforme acordo, ficou 20%. O José Márcio disse que juntamente ao Francisco, apoiava as palavras
 do Marcelo e que a Prefeitura deveria simplificar as coisas e a Câmara só votar, mas parece que o Executivo é aqui e não
 precisava dos Vereadores ter viajado para tentar resolver. Disse que orçamento é coisa séria e é triste que nesta Casa, uns
 fazem força para frente e uns fazem força para trás. Disse que quando for votar o orçamento, esta casa deveria ter mais respeito
 e se não fosse importante a presença de todos para discutir o orçamento, não precisaria ter reunião. O Rogério agradeceu ao
 empenho dos servidores e do Presidente que foram a Belo Horizonte e a viagem não foi a toa e na sua opinião, os Vereadores
 também seriam obrigados a irem nas audiências públicas nos Bairros e muitos não foram e quem tem telhado de vidro não deve
 atirar pedra nos outros. O Joel disse que esteve em todas as audiências públicas nos bairros para ouvir os anseios da
 população. Os Projetos de Leis nº 48 que "Autoriza aquisição de cestas natalinas para distribuição gratuita aos servidores
 públicos municipais e dá outras providências" e nº 49 que "Autoriza aporte de recursos para o Consórcio Intermunicipal de
 Saúde da Microrregião de Lavras e dá outras providências" considerada a emenda proposta, foram aprovados em 1ª, 2ª e 3ª
 discussões e votações conforme urgência solicitada pelo Joel. TERCEIRA PARTE: convocação para a reunião ordinária
 seguinte no dia 8 de novembro, vez que no dia 1º seria comemorado o "Dia do Servidor Público" no Município. 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 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 31ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas,
 Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 CORRESPONDENCIAS LIDAS: Ofício nº 257 do Gabinete em resposta aos ofícios 52 e 53 dos Vereadores José Márcio e
 Francisco e ofícios 274, 282 e 287 da Presidência encaminhando ofício nº 46 da Secretaria de Desenvolvimento Social, bem
 como ofícios 1, 2 e 3 da Comissão Especial, Portaria nº 8. Ofício nº 58 da Secretaria de Desenvolvimento Social em resposta ao
 ofício nº 286 desta Casa. Ofício nº 12 da Secretaria de Finanças encaminhando prestação de contas da AMOPEN pertinente ao
 mês de julho de 2010. Ofícios nº 29 do Departamento de Esportes e Lazer agradecendo pela aprovação do projeto de lei do
 sistema único de esportes e nº 30 comunicando a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Esportes. INDICAÇÕES VERBAIS:



 Nº 497 do Vereador Francisco solicitando urgência na liberação da cirurgia do Sr. Carlos, morador do Bairro da Serra. Nº 498
 dos Vereadores Rogério e Marco Aurélio parabenizando o Sr. Prefeito e equipe pelas obras que vêm realizando. Vereador
 Marco Aurélio: Nº 499 solicitando providencias quanto a situação dos serviços da vigilância sanitária no Município, ressaltando a
 falta de equipamentos de proteção individual aos servidores e não realização de algumas campanhas, especialmente da
 dengue. Nº 500 cumprimentando a todos os professores das Escolas Municipais e Escola Estadual pelo seu dia. Nº 501 para
 envio de ofício ao Consórcio AHE Funil reiterando pedido para envio de alguns relatórios a respeito de reparos em algumas
 casas do Bairro Pedra Negra. Nº 502 para que leve suas congratulações a todos os médicos e dentistas que prestam serviços
 no Município pela passagem de seus dias. Vereadora Valeria: Nº 503 reiterando pedido para que seja enviado um projeto de lei
 à esta Casa, visando aumentar o repasse de recursos ao Cislav. Nº 504 reiterando pedido para concessão de auxilio financeiro
 aos estudantes do Município, conforme Lei Municipal n.º 968/2009, citando convênios que outros Municípios têm com faculdades
 e universidades. Nº 505, a pedido do Rosemarcio, que seja feito reparos no asfalto em frente à sua casa que está sendo
 danificada, mesmo sem estar concluída. Vereadores José Márcio e Francisco: Nº 506 parabenizando o Sr. Prefeito e toda equipe
 pelas obras de infraestrutura e pavimentação do Bairro Mateus. Nº 507 para envio de expediente aos Deputados eleitos Luiz
 Fábio Cherem e e Luiz Fernando Faria parabenizando-os pela vitoria nas eleições e desejando profícuo trabalho frente ao
 Legislativo Estadual e Federal. Nº 508 solicitando que as Secretárias de Desenvolvimento Social e Saúde trabalhem junto,
 visitando os bairros da cidade para solucionar problemas, que em muitos casos são simples de se resolverem. Nº 509
 reforçando pedidos para pintura de faixa de pedestre em frente às Escolas Municipais, pois há muitas crianças que atravessam
 as vias nos horários de aulas. Nº 511 para que providencie três pedreiros para atender os casos mais urgentes e de pequeno
 porte na conservação de residencias para as pessoas carentes. Nº 510 do Vereador Lisionel solicitando o corte e a retirada de
 galhos próximo à casa Dona Janice. Nº 512 dos Vereadores Lisionel e José Márcio para que a Administração entre em contato
 com a CEMIG para que seja removido um poste nas proximidades da casa do José Carlos, na Prainha, vez que a estrada está
 muito danificada, dificultando manobras de caminhões e do ônibus escolar. REQUERIMENTO: Nº 51 do Vereador Marco Aurélio
 requisitando do Departamento de Transportes da Prefeitura mais informações de que 02 ônibus da municipalidade teriam sido
 danificados num mesmo dia. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio às Comissões Permanentes do Projeto de Lei
 Ordinária nº 44 que "Dispõe sobre a criação de mais 3 (três) cargos em comissão de Chefe de Departamento e dá outras
 providencias". Leitura da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 43 subscrito por todos os Vereadores. Para 2ª discussão e
 votação: Projeto de Lei Ordinária nº 32. Para 1ª discussão e votação: Projetos de Leis Ordinária nº 43 e Complementar nº 5.
 SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Marcelo pediu vistas ao Projeto de Lei Complementar
 nº 5. O Vereador Francisco disse ser contra ao projeto que cria cargos, pois o Chefe de Transporte está passando aperto por
 falta de motoristas, mas eles disseram que não chamariam os motoristas por serem de fora, no entanto pagaram a inscrição do
 concurso e conforme palavras do José Márcio estão acabando com os veículos e querem criar cargos de R$1.500,00, citando
 que também estão precisando de Operários. Citou pedido de quebra-molas que não foram atendidos a pedido de alguns
 moradores e parece que não atendem por raiva deles e parece que os ofícios são engavetados. Disse que não aprova coisas
 erradas e indicou ofício para que a Secretária de Saúde providencie a cirurgia na perna do Sr. Carlos, morador do Bairro da
 Serra. O Vereador Joel disse que as obras da rede de esgotos do Bairro Serra Verde começaram a ser feitas a partir da rede de
 captação. Disse que acabaram de pavimentar o Bairro Mateus e estarão recapeando a estrada da serra que foi aberta para
 arrumar a rede de esgoto e afirmou ainda que o asfalto é suficiente para fazer os quebra-molas. Disse que o Legislativo
 representa o povo e é necessário que este ajude o Executivo a cumprir os anseios da população na melhoria das condições de
 vida do povo. O Vereador Rogério agradeceu ao Secretário de Desenvolvimento Urbano pelo início das obras no Serra Verde, e
 citou que esteve no Bairro Mateus e as obras de pavimentação foram concluídas e indicou ofício agradecendo a todos os
 servidores que com dedicação estiveram envolvidos nesta obra, contrariando o que muitos falam, dando conta que servidor
 público não faz nada e agradeceu ao Secretário Fábio pela retirada de alguns galhos que estava numa das ruas da Vila
 Aparecida e cabe aos Vereadores ajudar a administrar a cidade. Agradeceu a resposta enviada em relação ao servidor João
 Levi, esclarecendo o fato do mesmo estar ganhando 30% a mais de seu vencimento, um assunto que estava criando polêmica,
 mas a Lei de Defesa Civil lhe garante este direito. O Vereador Marco Aurélio disse que juntamente ao Rogério estaria
 subscrevendo o ofício parabenizando os servidores, afirmando que visitou o Bairro Mateus e pode ver a satisfação dos
 moradores e diante das melhorias noutros bairros, nota-se que este governo está no caminho certo e parabenizou a
 Administração por estas obras. Indicou ofício ao Departamento de Transporte, pois ouviu comentários dando conta que dois
 ônibus foram quebrados num mesmo dia e quer informações do ocorrido, já que de acordo com palavras de vereadores, os
 veículos estão sendo sucateados e quer saber o que está acontecendo. Indicou ofício a Secretaria de Saúde e ao Prefeito para
 que tomem providencias urgentes na vigilância sanitária, pois os servidores não têm uniformes, crachás e botinas e foi falado de
 seringas contaminadas que estão sendo jogadas por pessoas de Lavras no aterro sanitário e os servidores correm risco de
 contaminação, o que já foi comunicado ao Ministério Público e o que está acontecendo é a falta de apoio de outras Secretarias
 para melhor desempenho dos serviços de epidemiologia que é um assunto sério, citando exemplo da dengue e assim é preciso
 intercambio entre a Secretaria de Obras com a epidemiologia, apoio às campanhas de prevenção que não estão sendo feitas,
 sendo que Ijaci é a única cidade que não está cumprindo as metas da DRS que está ameaçando cortar as verbas do Município e
 se isto acontecer, será muito ruim. Citou que não há campanha sobre a doença de chagas e precisam saber sobre os vetores,
 afirmando que é uma área que precisa de total dedicação dos funcionários, já que se coloca funcionários somente para receber
 salários e se tem um trabalhando, tem dois assistindo e assim é preciso providências, pois não se pode brincar com doença que
 é coisa séria, sendo que a dengue hemorrágica pode até matar. Indicou ofício às escolas municipais e à escola estadual
 cumprimentando os professores pela comemoração de seu dia e que trabalham com garra por esse país, mesmo não sendo
 valorizados, bem como ofício a todos os médicos e dentistas do Município, cumprimentando-os pela comemoração de seu dia.
 Indicou ofício ao Consórcio AHE Funil reiterando pedidos de cópias dos relatórios pedidos por ele a respeito de algumas casas
 de Pedra Negra que sofreram danos em suas edificações, citando informações que a casa da Sra. Marlene tem um palmo de
 rachaduras. Disse que defende o diálogo como o melhor caminho para resolver os problemas, mas eles não podem somente



 receber ofício e não responder, e o dia que vieram aqui, só prometeram e quanto ao esgoto, alguém recebeu essa obra de
 maneira irresponsável e o Município paga caro por esse tipo de coisa. A Vereadora Valéria se referiu ao pedido do Francisco no
 caso do Sr. Carlos e disse que há muitas reuniões ela vem pedindo para que mandem um projeto aumentando o repasse do
 Cislav, bem como há mais de 200 consultas oftalmológicas na fila de espera e com o aumento do repasse poderia eliminar todas
 estas consultas, reiterando pedido neste sentido. Reiterou pedido para que seja concedido um plano de saúde aos servidores,
 bem como fosse determinado à Secretária de Educação que fizesse uma visita às faculdades para saber como é feito o
 desconto nas parcelas das mensalidades nos convênios com outras Prefeituras. Disse que visitou as faculdades, mas estas
 informações podem ser passadas somente para o Executivo e que isto seja olhado agora, pois estão discutindo o orçamento.
 Indicou ofício ao Sr. Prefeito, a pedido Rosemárcio, para que tapem um buraco em frente a sua construção que ainda nem foi
 concluída, mas já está com rachaduras, devido aos caminhões que passam pelo local.O Vereador José Márcio indicou ofício
 parabenizando o Prefeito e sua equipe pelas obras de infra estrutura no Bairro Mateus, pois juntamente ao Francisco, reconhece
 as coisas boas que fazem, afirmando ser amigo de toda equipe do Prefeito. Indicou ofício aos Deputados eleitos Fábio Cherem
 que foi majoritário no Município, parabenizando-o pela vitória, bem como o Deputado Federal Luiz Fernando, os quais apoiaram
 e junto ao Francisco e as Associações dos Bairros estarão apresentando projetos para melhoria dos bairros e do Município.
 Indicou ofício às Secretarias de Desenvolvimento Social, Saúde e Obras para que visitem os Bairros para constatar e resolver
 coisas simples como consertos em canos e serviços de pedreiros, pois a dengue não espera, sendo que existem quintais
 alagados por falta de condições financeiras dos moradores e é preciso olhar para os menos favorecidos, pois na época da
 campanha lembram de todo mundo, pois juntamente ao Francisco parabenizam, mas também criticam quando é preciso e
 solicitou resposta neste sentido. Disse que o Prefeito pode se ausentar 14 dias do Município, mas acha que ele está viajando
 demais e deixando as Secretarias e Departamentos com problemas e por isto deveria viajar menos e fiscalizar e acompanhar os
 trabalhos, pois querem criar mais três Departamentos, mas deixa as coisas correrem frouxas. Reafirmou que é preciso visitar as
 pessoas que mais precisam e os agentes de saúde, a enfermeira padrão e os médicos devem visitar e mandar um comunicado
 para a Câmara ou os órgãos competentes e questionou se os agentes, enfermeiras e médicos não falam por medo de perder o
 emprego, pois de acordo com o que está vendo, está havendo muita falha. Indicou a pintura de uma faixa de pedestre para
 embarque e desembarque de alunos, pois o movimento de carros é pequeno, mas não obedecem à monitora e se colocarem a
 faixa de pedestre, estes condutores poderão ser penalizados em caso de acidente. Quanto ao pedido de exame feito pelo
 Francisco e outros relatados pela Valéria, sabe que há pedidos que demoram, mas outros não ficam nem um mês na fila e que
 as urgências devem ser priorizadas, mas os outros pedidos também precisam ser atendidos. Indicou ofício ao Prefeito e
 Secretário de Obras, pois se mantivessem três pedreiros trabalhando desde o inicio de 2009, as condições de muitas casas
 relatadas por ele, estaria melhor. O Sr. Presidente indicou ofício para serviços de patrol na estrada de acesso à propriedade do
 Zé Carlos que é usada para transporte escolar e está muito ruim. Num aparte o José Márcio indicou ofício para que seja tomada
 providencias quanto a um poste próximo a este local que está dificultando a manobra de caminhões e por não ter guarita para
 embarque e desembarque de crianças, este poste oferece perigo e indicou ainda ofício a CEMIG, pois na rua da Câmara, altura
 do número 300, as lâmpadas estão queimadas. O Presidente disse que o poste está num terreno particular, mas irá olhar o que
 pode ser feito. Indicou ofício para que fossem retirados alguns galhos perto da casa da Sra. Janice. SEGUNDA PARTE: As
 proposições verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Projeto de Lei Ordinária nº 32 que "Fixa normas para
 edificações do Poder público Municipal e dá outras providências" foi rejeitado em 2ª discussão e votação por 7 (sete) votos
 contrários e 1 (um) voto em abstenção do Vereador Marco Aurélio que justificou seu voto por ser o autor do projeto, mas
 reconhecia a opinião dos demais Vereadores que o procedimento iria onerar o Município. O Projeto de Lei nº 43 que "Dispõe
 sobre suplementação de dotações do Orçamento do Município de Ijaci para o exercício financeiro de 2010" nos termos da
 emenda modificativa apresentada foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação, conforme
 urgência solicitada pelo Vereador Joel. O Sr. Presidente comunicou que a audiência publica para análise da LOA seria dia 21 as
 19h30, pois estariam visitando o escritório da JMS em Belo Horizonte para esclarecer algumas dúvidas. TERCEIRA PARTE:
 convocação para a reunião ordinária seguinte no dia 25 de outubro. Após a oração final, foi observado um minuto de silencio
 como homenagem póstuma aos Srs. Hilaídio José da Silva, Gabriel Pinheiro e Sra. Rosângela Salustiano, professora da Escola
 Municipal Pe. Emílio Luiz Lunks. O Vereador Joel disse que a Sra. Rosângela foi nomeada e trabalhou somente um mês, depois
 se licenciou por problemas de saúde e não mais retornou ao trabalho, e solicitou envio de condolências à família. 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 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 30ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas,
 Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 CORRESPONDENCIAS LIDAS: Comunicado da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
 Nacional acerca da liberação de recursos do Orçamento da União pagos ao Município de janeiro a agosto. Comunicado da
 Construtora Dharma à Prefeitura para aceite definitivo do loteamento Jardim Planalto. Ofício nº 228 da 3ª Promotoria de Justiça
 da Comarca de Lavras comunicando decisões de processos. INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereadora Valeria: Nº 476 para que a
 Administração providencie um acordo com a diretoria do Clube dos Cem visando a implantação de oficinas de dança, capoeira,
 espaço teatral e atividades similares voltados aos jovens e adolescentes. Nº 477 para que seja providenciado o funcionamento
 da biblioteca municipal. Vereadores José Márcio e Francisco: Nº 478 reiterando pedido para reparos na pavimentação asfáltica



 ao final da Rua Joaquim Antônio Ribeiro. Nº 479 para que seja efetuado o conserto dos limpadores de para-brisas dos ônibus
 escolares placas GPZ 2303 e HMM 4068. Nº 480, a pedido da Sra. Francisca Candida, que seja retirado um monte de entulho
 localizado próximo à construção da residência de seu filho, na Rua Joaquim Antonio Ribeiro esquina com a Rua João
 Evangelista. Nº 481, em nome do Sr. Domingos Fonseca dos Santos, que seja construído urgentemente um quebra-molas em
 frente a sua residência. INDICAÇÕES VERBAIS: Vereador Francisco: Nº 482 solicitando reparos na pavimentação das ruas do
 Bairro Córrego Pintado, vez que os moradores estão reclamando da má qualidade do asfalto. Nº 483 com apoio do Vereador
 Rogério para que sejam trocados os vidros de algumas janelas na Praça de Esportes que estão causando sérios riscos de
 acidente. Vereador José Márcio: Nº 484 manifestando sua insatisfação pela péssima recepção que toda população vem tendo
 quando procura os serviços na Prefeitura. Nº 485, a pedido dos moradores do Bairro da Serra, Ipiranga e também os que
 residem às margens da estrada que dá acesso à Ilha Brasil, para que sejam iniciados os serviços de obra de arte para que o
 asfalto não seja danificado. Vereador Joel: Nº 486 para que seja informando à diretoria da empresa Metal Ar Engenharia que
 esta Casa está à disposição para que a mesma se instale no município, além de parabenizar e agradecer pelos excelentes
 serviços e pela oportunidade de trabalho a diversos cidadãos Ijacienses. Nº 487 parabenizando os servidores Sr. Lucas,
 motorista, e a técnica em enfermagem Sra. Rosângela, pelo excelente trabalho que ambos vêm desempenhando. Vereador
 Marco Aurélio: 488 solicitando da empresa Camargo Corrêa que seja implantado em nosso Município um projeto habitacional
 nos mesmos moldes do que está sendo realizado na cidade de Campinas/SP, conforme reportagem do Jornal Lavras News. Nº
 494 para que seja encaminhado expediente para os candidatos eleitos com votação expressiva no Município parabenizando-o
 pelo êxito nas urnas. Vereador Cypriano: Nº 489 Reiterando pedido para construção de uma fossa séptica para atender os
 moradores do Bairro Novo Horizonte e Beira Linha até que seja construída a rede de esgotamento sanitário nos referidos
 Bairros. Nº 490 solicitando a construção de um quebra-molas ou que seja realizada a pintura de uma faixa de pedestre em frente
 ao prédio da brinquedoteca. Nº 491/2010 do Vereador Rogério solicitando que esta Administração entre em contato com o DER
 para que seja construído um quebra-molas na Rodovia Agnésio Carvalho de Souza, no bairro Novo Horizonte. Nº 492 do
 Vereador Lisionel solicitando que a empresa Química & Minérios tome providências no sentido de evitar a entrada de crianças
 no aterro localizado no Córrego Pintado, como meio de evitar acidentes. Nº 493 da Vereadora Valeria, a pedido de alguns
 moradores do Bairro da Serra, que seja instalado um redutor de velocidade e também a pintura da faixa de pedestres em frente
 a Escola Municipal Maria Luiza da Paixão e reitera pedidos realizados para construção de quebra-molas em outros locais da
 cidade. Nº 495 do Vereador Joel parabenizando os Deputados majoritários em nosso Município. Nº 496 do Vereador Lisionel
 solicitando reparos próximos às residências dos Srs. Cipriano de Souza e "Crico", numa das ruas perpendiculares à Avenida Luiz
 Gonzaga Vilas Boas. REQUERIMENTOS: Vereadores José Márcio e Francisco: Nº 49 requisitando cópias das folhas de diárias
 de todos os veículos da Prefeitura nos últimos 6 (seis) meses. Nº 50, Requerendo, após aprovação do Plenário, que seja feita
 comunicação ao Ilustre representante do Ministério Público com atribuições na Curadoria do Patrimônio Público, de situação
 funcional irregular que vem ocorrendo na Administração Municipal e que consiste na utilização de servidores, sem a necessária
 qualificação, na condução de veículos do Município, o que na eventualidade da ocorrência de um acidente, poderá implicar em
 pesadas indenizações para o ente municipal. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio às Comissões Permanentes do
 Projeto de Lei Ordinária nº: 43 que "Dispõe sobre suplementação de dotações do orçamento do Município de Ijaci para o
 exercício financeiro de 2010" e Projeto de Lei Complementar nº 5 de autoria do Vereador Marco Aurélio em substituição ao
 Projeto de Lei Ordinária nº 33, retirado pelo mesmo, através do ofício nº 5/10. Para 1ª discussão e votação: Projetos de Leis
 ordinárias nº 32, 36, 41 e 42. SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTOS DE VISITANTE: O Sr. Luciano Rodrigues de Carvalho Filho
 disse que iria apresentar as metas do 2º quadrimestre informando que não foi possível reproduzir cópias para que os vereadores
 pudessem acompanhar. O Vereador Marcelo disse que é um absurdo não terem as cópias do relatório para melhor análise e
 perguntou quem é o contador da Prefeitura, sendo respondido que é o Sr. José Miguel, ao que o Vereador disse que nos
 relatórios constava o nome de Rute da Fonseca, sendo dito pelo Sr. Luciano que este foi o relatório do 1º quadrimestre e nos
 demais iria mudar. O vereador Marcelo disse que está cansado de pedir cópias antes das audiências e pedindo licença, se
 retirou da reunião, tendo o Vereador José Márcio dito que é uma falta com esta casa e ficam empurrando coisas goela abaixo
 dos Vereadores e também se retirou, o mesmo acontecendo com o Vereador Francisco. O Vereador Rogério disse que era
 preciso bom senso. O Sr. Luciano disse que mesmo faltando as cópias para os Vereadores, iria passar um resumo do está
 sendo feito pelo Executivo, apontando o gasto 29,87% com a educação e 18,13% com saúde e com pessoal, onde o limite é
 54%, o percentual está em 47,45%, e de acordo com os demonstrativos, nota-se que os recursos estão sendo bem aplicados.
 Disse que foi uma falha não enviar as copias com antecedência e se disponibilizou para voltar a Câmara para mais
 esclarecimentos. O Rogério perguntou sobre o projeto de suplementação que deu entrada nesta Casa, sendo respondido que
 para dar continuidade nas aplicações em saúde, educação e pessoal é necessário este remanejamento de valores de uma
 dotação para outra e não estarão utilizando além do que foi aprovado, pois não está havendo aumento no valor do orçamento. A
 Vereadora Valéria disse que no projeto consta apenas números e quer saber quais as dotações que serão remanejadas, e no
 projeto consta também a expressão "Prefeitura de Itumirim". O Luciano disse que podem descrever a natureza das dotações,
 mas com o relatórios da LRF dá para identificar as dotações. O Rogério disse que a aprovação deste projeto é importante, pois
 há serviços essenciais que podem ser paralisados. O Sr. Presidente disse que farão audiências públicas para analisar o
 orçamento, tendo o Luciano dito que é preciso analisar melhor o orçamento de 2011, para que não haja tanta suplementação.
 SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Francisco indicou reparos na pavimentação das ruas
 do Córrego Pintado, pois segundo reclamações dos moradores, o asfalto está se soltando e ele mesmo tinha falado para o
 Marcelo pedir para que empresa recapeasse, mas a empresa foi embora e agora é preciso tomar providencias neste sentido.
 Indicou ofício para providencias quanto aos vidros quebrados na Praça de Esportes, onde muitas crianças frequentam e pode
 ocorrer acidentes, pois estão aqui para fiscalizar e não aceitam coisas erradas. Disse que junto ao José Márcio são criticados,
 mas na verdade falam o que está acontecendo de errado. O Vereador Marcelo pediu votação em regime de urgência no Projeto
 de Lei nº 42. Sobre a eleição, disse que os ijacienses souberam valorizar os candidatos que trouxeram benefício para a cidade e
 espera que estes votos sejam revertidos para os anseios de todos e conforme palavras do Joel, Ijaci contribui muito para o



 Estado e espera que esses números da urnas tragam benefícios e melhor qualidade de vida para o Município. Se desculpou por
 ter se retirado do Plenário durante a apresentação do relatório de Gestão Fiscal, pois não é a primeira vez que cobra a questão
 das cópias e sobre a ex-funcionária Rute, disse ela saiu da Prefeitura no dia 10 de maio. A Vereadora Valéria apoiou pedido de
 urgência do Marcelo e pediu votação em regime de urgência no Projeto de Lei nº 41. O Vereador José Márcio se desculpou por
 ter se retirado durante a apresentação do relatório de Gestão Fiscal e espera que da próxima vez tragam as cópias para
 conhecimento dos Vereadores, senão irá se retirar novamente, pois se sentiu prejudicado. Sobre o comunicado ao Dr. Dimas
 assinado por ele e o Francisco, disse que através de Portarias, tem muita gente sem habilitação compatível com o veículo que
 está conduzindo, dirige de qualquer jeito, pois é cargo de confiança e depois saem e os carros ficam arrebentados e a culpa cai
 nos motoristas do quadro efetivo e se ele não cuidarem da ferramenta de trabalho, amanhã não terão nada. Disse que os ônibus
 deixado pela ex-prefeita estão todos arrebentados devido a estas Portarias e cansou de alertar o Prefeito sobre isto e parece
 que ele toma atitude somente quando enviam para os órgãos de fiscalização. Reafirmou que é amigo dele, mas do jeito que
 está, ele não tem respeito por esta Casa e é uma vergonha a sucata em que se encontram estes veículos. Apoiou urgência do
 vereador Marcelo ao Projeto de Lei nº 42, pois já passou da hora de chamar essas pessoas e parece que o Prefeito nem lê os
 pedidos que vai para ele. Apoiou pedido do Francisco a respeito do Córrego Pintado, já que a água está invadindo os quintais
 das casas do fim da rua, pois fizeram o asfalto e não se preocuparam em canalizar a água e isso pode até derrubar casas. Disse
 que no papel tem Secretário para tudo, mas a Prefeitura não toma atitude. Indicou ofício ao Prefeito para que melhorem a
 recepção, seja do pátio ou na Prefeitura e que seja da qualidade com que as pessoas os recebiam na campanha, pois a
 recepção é péssima quando as pessoas vão reivindicar alguma coisa. Disse que ele e o Francisco são mal vistos pelos
 servidores comissionados que dizem que são os dois mais enjoados, mas isto é porque mostram as coisas que são erradas e
 apontam a solução e se não executam é porque não querem, pois jeito tem. Disse que se a Prefeitura não tomar atitude a
 respeito do asfalto da estrada da Ilha Brasil, dentro em breve não terá asfalto, pois a chuva está escavando a beira da pista e a
 Prefeitura deve fazer a obra de arte para não ter mais prejuízos, indicando ofício neste sentido a pedido dos moradores que
 agradecem pelo asfalto, mas não pode ficar deste jeito. Disse que os Vereadores que tiveram seus candidatos eleitos devem
 apresentar projetos para melhoria de Ijaci e que nesses dois anos muita obra pode ser realizada através de audiências públicas
 e que ele juntamente ao Francisco têm bons projetos e estarão visitando os deputados que apoiaram. O Vereador Joel indicou
 ofício ao Deputado Domingos Sávio que foi majoritário no Município para que priorize as necessidades de Ijaci que é carente e
 necessita da atenção destes parlamentares que busca seus votos aqui. Indicou ofício ao Sr. Fábio Cherem parabenizando-o
 pela vitória e pelos empregos que dá ao povo daqui. Parabenizou aos eleitores, pois os deputados eleitos foram os que
 prestaram serviço para o Município. Sobre o Projeto de Lei nº 41, disse que a empresa Metal Ar está aqui há 6 anos e tem
 objetivos de investir no Município, contando com 74 funcionários sendo 68 ijacienses e em conversa com o gerente, este lhe
 disse que tem interesse de empregar somente pessoas daqui, pois fica mais em conta para a empresa, além de prepara-los para
 o mercado de trabalho, o que traz benefícios para a cidade. Disse que a empresa tem 27 caminhões e 5 carros de apoio que
 terão suas placas transferidas para Ijaci, o que também gerará impostos e pediu aos Vereadores e ao Secretário de
 Planejamento que apoiem não somente a Metal Ar, mas todas as empresas que investem no Município. Disse que foi procurado
 por um empresário que possui 180 máquinas de costura e caso vier a se instalar no Município empregará diretamente 250
 mulheres e os empresários que têm interesse em investir aqui, tanto a Câmara quanto o Executivo sempre apoia não somente
 pelos impostos, mas principalmente por causa dos empregos que dá dignidade ao cidadão. Num aparte o Marcelo disse que o
 apoio da Câmara e Executivo devem ser no sentido de qualificar os jovens para estas empresas, oferecendo ensino
 profissionalizante para coloca-los no mercado de trabalho, tirando-os das ruas e das drogas. O pronunciante indicou ofício ao
 Diretor da Metal Ar dizendo que a Câmara está a disposição para ajudar a empresa no que for preciso para que ela se
 estabeleça no Município, pois sempre valoriza quem emprega o povo de Ijaci. O Vereador Marco Aurélio indicou ofício ao
 Governador Anastasia, aos Senadores Aécio Neves e Itamar Franco, os Deputado Estaduais Fábio Cherem, Lafaiete Andrade,
 Neider Moreira e Wander Borges e os Deputados Federais Domingos Sávio, Luiz Fernando, Reginaldo Lopes e Dimas Fabiano
 parabenizando-os pelo êxito nas urnas e desejando bom mandato e que Ijaci não seja colocada à esquerda, mas sim nas
 agendas de prioridades nas suas emendas e recursos para o Município. Mencionou reportagem do jornal Lavras News dando
 conta que a Camargo Corrêa irá construir mais de 5 mil casas para família de baixa renda na cidade de Campinas/SP e indicou
 ofício a Camargo Corrêa para que nos mesmos moldes, sejam construídas casas também em Ijaci, já que há uma demanda de
 residências muito grande para as famílias da cidade o que aumentará por causa da construção da nova unidade da fábrica e se
 eles entrarem no empreendimento imobiliário daqui, o valor dos aluguéis serão menos dispendiosos. Citou projeto de sua autoria
 que altera o artigo 103 do Plano Diretor e os prédios que estiverem funcionando como clínicas médicas, laboratórios de análises
 e farmácias deverão possuir rampas e está apresentando esta modificação para beneficiar as pessoas que tem dificuldades de
 se locomover. O Vereador Cypriano reiterou pedido para construção de fossas cépticas no Bairro Novo Horizonte e na rua Beira
 Linha como meio de evitar que os moradores perfurarem os quintais e danifiquem suas casas, além de ser questão de saúde e
 como no Bairro Mateus está sendo construído a rede de esgoto, as pessoas estão lhe reclamando e indicou ofício para que
 estes pedidos sejam abreviados. Num aparte, o Joel indicou ofício a Secretaria de Saúde elogiando os servidores Lucas e
 Rosângela que trabalharam o dia todo e ainda foram a São Paulo levar um paciente em emergência. O pronunciante indicou
 ofício para instalação de um quebra-molas ou uma faixa de pedestre em frente a brinquedoteca como meio de evitar acidentes
 com as crianças que frequentam o local. Apoiou o Projeto de Lei nº 41, pois a empresa gera empregos para as pessoas do
 Município. O Vereador Rogério manifestou apoio ao Sr. Tibúrcio, Gerente da Metal Ar, dizendo que naquilo que depender desta
 Casa, tudo dará certo. Disse que os deputados que apoiou na eleição foram eleitos e estará buscando recursos para o Município
 que sozinho não tem condições de fazer tudo o que precisa, pois existem muitos problemas e é preciso dar as mãos para levar
 Ijaci adiante. Reforçou Indicação para providências quanto aos vidros quebrados na Praça de Esportes para evitar acidentes
 com as crianças. Indicou ofício para instalação de quebra-molas próximo ao Bairro Novo Horizonte. Quanto à rede de esgoto,
 citou aprovação do Projeto Somma e espera que seja feito o mais breve possível como meio de dar sequência as obras no
 Município. A Vereadora Valéria disse que pediu urgência ao projeto de concessão do terreno para a Metal Ar para abreviar os



 trabalhos de instalação da empresa que empregará mais pessoas com a chegada de novos caminhões. Apoiou pedido de
 urgência do Marcelo ao Projeto de lei 42, pois o concurso vence no próximo mês e a pessoa que vai ocupar o cargo é de Ijaci.
 Mencionou indicação para que o Executivo entre em contato com diretoria do Clube do Cem para que em parceria façam
 eventos voltados para os jovens, citando grupo de capoeira, dança e grupo de congado da Serra e outros, sendo que o Clube
 está parado e se deteriorando e a Prefeitura poderia criar projetos e aproveitar aquela estrutura. Disse que a biblioteca está
 fechada e há reclamações de pessoas neste sentido, sendo que as crianças, após o período de aula, poderiam ter atividades de
 leitura. Num aparte, o Joel disse que poderia desapropriar o Clube, pois os sócios não usam e o local está sendo utilizado por
 usuários de drogas. A pronunciante disse que o terreno do clube está cheio de mato e poderiam colocar quadras de peteca para
 atender os jovens e adolescentes. Citou construção do prédio do CRAS que dará oportunidades aos jovens e extensão do pro-
jovem e indicou ofício para instalação de um redutor de velocidade e faixa de pedestre em frente a escola Maria Luiza no Bairro
 da Serra, bem como outros que foram pedidos na Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, Rua Elias Antônio, dentre outros que foram
 pedidos pelos Vereadores. Disse que não se retirou da reunião na apresentação do relatório de Gestão Fiscal, pois o Sr. Luciano
 é um prestador de serviços e o problema não é diretamente com ele e também em respeito a ele não se retirou. Num aparte, o
 Marcelo disse que o fato de ter saído do Plenário não foi em desrespeito ao funcionário, ao que a pronunciante disse que estava
 falando por ela. Num aparte, o Joel disse que em visita ao Promotor, este lhe disse que a Prefeitura está andando nos trilhos e o
 Vereador disse que isso se dá pelo desempenho do Secretário Fábio e acredita que o problema do envio de cópias será sanado.
 Num aparte, o Cypriano citou buraco na rodovia do Ipiranga e indicou ofício ao dono do condomínio para que resolva este
 problema. O Joel disse que a licitação da obra de arte daquele local já está em andamento. A pronunciante perguntou ao Joel a
 respeito dos quebra-molas, sendo respondido que quando for feito o asfalto no Bairro Mateus, o Secretário estará separando um
 pouco do asfalto para fazer os quebra-molas de mais urgência. O José Márcio pediu cópia da ata da última reunião. SEGUNDA
 PARTE: As proposições escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Projeto de Lei Ordinária nº 32 que
 "Fixa normas para edificações do Poder público Municipal e dá outras providências" de autoria do Vereador Marco Aurélio foi
 aprovado em 1ª discussão e votação por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrario, vencido o Vereador Marcelo que
 justificou ser contra, pois a ideia do Vereador é boa, mas aqui não é uma região muito quente e adotar telhado branco irá onerar
 as construções públicas, ao que o Marco Aurélio disse que no projeto não consta ginásios poliesportivos, armazéns e garagens.
 O Vereador Joel pediu vistas ao Projeto de Lei Ordinária nº 36. Os Projetos de Leis Ordinárias nº 41 que "Autoriza concessão de
 Direito Real de uso de bem imóvel e dá outras providencias" e 42 que "Cria Cargos de provimento efetivo e á outras
 providencias" foram aprovados pela unanimidade do Plenário em 1ª, 2ª e 3ª discussões e votações conforme urgências
 solicitadas respectivamente pelos Vereadores Valéria e Marcelo. Após discussão, as audiências para análise da LOA foram
 agendadas para os dias 7, 13 e 20 de outubro, tendo o Vereador José Márcio dito que todos Vereadores deveriam participar,
 pois senão depois irão colocar emendas sem ter participado das audiências. Submetido ao Plenário o cancelamento da reunião
 ordinária seguinte em decorrência do ponto facultativo a ser decretado, foi aprovado por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto
 contrário, vencido o Vereador José Márcio que disse ser contra, pois há problemas para resolver e acham que os vereadores
 trabalham pouco e no mês passado só teve três reuniões e a Câmara não deve ficar acompanhando a Prefeitura. TERCEIRA
 PARTE: convocação para a reunião ordinária seguinte no dia 18 de outubro. 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 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 29ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas,
 Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior, após adendo solicitado pelo Vereador José
 Márcio em seu pronunciamento no9 tocante à votação do Projeto Novo Somma, foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 O Vereador Marco Aurélio disse que não se preocupa com comentários que saírem em relação à sua votação favorável no
 Projeto Somma. CORRESPONDENCIAS LIDAS: Comunicado do FNDE acerca de liberação de recursos para o Município. Ofício
 nº 21 em resposta ao ofício nº 201 – Indicações 235 e 284. Ofícios do Gabinete: Nº 237 enviando balancetes da Prefeitura dos
 meses de março a maio de 2010, prestação de contas da APAE e Associação Esportiva Futuros Craques dos meses de maio e
 junho de 2010. Nº 238 em resposta ao ofício nº 264 - Indicação nº 423 e Requerimento nº 41. Nº 243 em resposta ao ofício nº
 271. Manifesto da Sra. Dircéia da Fonseca de Mendonça reclamando de serviços inerentes à ambulância e distribuição de
 medicamentos no posto de Saúde. Manifesto do Vereador Joel Vitor da Silva defendendo-se no caso da Sra. Dircéia. Ofício nº
 252 encaminhando manifesto do Sr. Gustavo Garcia Cambraia, farmacêutico do Dispensário do Posto de Saúde acerca do caso
 da Sra. Dircéia, conforme ofício nº 51 do Vereador José Márcio com apoio do Francisco e Lisionel. INDICAÇÕES ESCRITAS:
 Vereadores José Márcio Gomes e Francisco: Nº 458 para instalação de uma lixeira no Bairro São Sebastião (Loteamento do
 Miguelzinho). Nº 459 para que seja providenciada junto à CEMIG a instalação de um poste na Rua das Palmeiras, altura do nº
 10, no mesmo Bairro São Sebastião. Nº 460 para que sejam adotadas providencias urgentes em relação ao refluxo de água da
 rede de esgotos na Rua José Martins no Bairro da Serra, nas proximidades do bar do "Ditinho". Nº 461 para que seja reativado
 urgentemente o Telecentro do Bairro da Serra, vez que a Prefeitura continua pagando o aluguel do imóvel a vários meses sem o
 devido retorno para a população. INDICAÇÕES VERBAIS: Vereador Cypriano: Nº 462 reiterando pedido para construção de
 uma fossa céptica para atender os moradores do Bairro Novo Horizonte. Nº 463 solicitando providências para solução do
 problema que vêm ocorrendo no Bairro Serra Verde. Vereadora Valeria: Nº 464 reiterando pedido para envio de um projeto de lei
 para repassar recursos ao Cislav para atendimentos de procedimentos de saúde. Nº 465 reiterando solicitação para elaboração
 do Perfil Profissiográfico Previdenciário, bem como laudo técnico para habilitação ao recebimento de adicional de insalubridade e



 ou periculosidade. Nº 466 solicitando reparos na rede de esgoto e pavimentação da Rua Bernardes dos Santos, bem como seja
 melhorada a entrada da cidade com a conclusão das obras do pórtico. Nº 467 solicitando que passado o período eleitoral, sejam
 reformadas as casas de pessoas que necessitam desta ajuda. Vereador José Márcio: Nº 468 sugerindo que o Sr. Prefeito olhe
 melhor para os cargos importantes da administração e coloque pessoas competentes. Nº 469 apontando problemas em relação
 ao loteamento Portal do Lago. Vereador Rogério: Nº 470 reiterando pedido para colocação de uma lixeira próximo ao pátio onde
 se realiza a festa do peão. Nº 471 reforçando pedido para providencias para solução do problema do esgoto próximo ao bar do
 "Ditinho", bem como reiterando pedidos para envio do processo licitatório, contrato e aditivos referentes às obras de instalação
 de rede de esgotos e pavimentação no Bairro da Serra. Vereador Marco Aurélio: Nº 472 para que seja dado andamento na
 realização da cirurgia da Sra. Zueli, residente na Rua Ametista, Bairro Pedra Negra. Nº 473 para implantação de serviços
 laboratoriais de analises clínicas e aparelho de raio-X. Nº 474 solicitando o término das obras de construção do Centro
 Odontológico. Nº 475 parabenizando a todas as Secretárias da Administração pela comemoração de seu dia. REQUERIMENTO
 Nº 47 dos Vereadores José Márcio e Francisco "solicitando adoção das devidas providências acerca do fato ocorrido com a Sra.
 Dircéia da Fonseca de Mendonça no dia 17 de setembro quando após ter passado por uma cirurgia e colocado uma prótese no
 joelho esquerdo no Hospital do IPSEMG em Belo Horizonte foi transportada para Ijaci deitada no assoalho da ambulância num
 colchonete de academia que foi providenciado pela acompanhante da paciente, pois a maca já estava ocupada com outra
 paciente que havia passado pela mesma cirurgia. No dia 21 de setembro, a filha da Sra. Dircéia procurou o Chefe do
 Departamento de Transportes para pedir um veículo para levá-la ao retorno médico em Belo Horizonte. Como havia outra
 paciente com retorno no mesmo dia e para o mesmo médico, foi dito pelo Sr. Joel que iria ceder apenas um veículo para levar as
 duas pacientes e que ambulância estava limpa e ele mesmo providenciaria um colchão confortável e se a Sra. Dircéia morresse,
 a responsabilidade seria dele. Outro fato se deu em relação aos servidores Gustavo e Marli que alegaram não haver no
 Dispensário do Posto de Saúde o medicamento que a Sra. Dircéia estava precisando de acordo com a receita médica. Diante do
 que foi exposto, esperam que V.Exa. tome providências e que fato semelhantes a estes não voltem a acontecer, já que nossos
 munícipes merecem respeito, ainda mais em se tratando de casos de doenças. Salientam também que todo conteúdo acima
 descrito foi com autorização da paciente Sra. Dircéia e relatado pela sua filha, Sra. Samira que esteve na Câmara na quinta
 feira, dia 23 de setembro, na presença dos Vereadores que abaixo subscrevem e o Sr. Presidente Lisionel e na oportunidade a
 mesma pediu apoio para envio de ofício ao Executivo neste sentido. Acreditam ainda que a falta de veículos para atender a
 estes casos se dá pelo fato de 6 motoristas terem sido remanejados para outros setores, não obstante os diversos alertas neste
 sentido e se possível, que V. Exa. retorne os mesmos para suprir os serviços do Departamento de Transportes". Nº 48 do
 Vereador Marco Aurélio requisitando relação completa das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família no Município,
 bem como os critérios de concessão utilizados pelo referido Programa. PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Nº 30 do Vereador
 Rogério questionando a fundamentação legal da concessão de adicional de 30% nos vencimentos do servidor João Levi.
 TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio às Comissões Permanentes dos Projetos de Leis Ordinárias nº: 41 que "Autoriza
 concessão de Direito Real de uso de bem imóvel e dá outras providencias" e 42 que "Cria Cargos de provimento efetivo e dá
 outras providencias" de autoria do Executivo. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Marcelo
 disse que vários Vereadores, inclusive ele, falaram a respeito da rede de esgoto do Bairro da Serra feito pela empresa Niemeyer
 e tomou conhecimento que perto da casa do Joel o esgoto entupiu. Num aparte, o Joel disse que problema havia sido resolvido
 pela Prefeitura naquele dia. O pronunciante disse que esse problema voltará a se repetir e que a Prefeitura precisa tomar
 cuidado com esta Niemeyer e que e a responsabilidade por este serviço é da empresa. Pediu cópia dos documentos que
 relataram fatos ocorridos com a Sra. Dircéia que é sua cunhada e que precisam ser apurados, pois está havendo muito "disse
 me disse" e estão colocando muito fogo em pouca lenha. Disse que conversou com ela e com a Secretária de Saúde e os
 responsáveis pela farmácia do posto de Saúde e a questão se deu em relação a um remédio de 40 mg e no Posto tinha de 20
 mg, razão alegada para não forneceram o medicamento com a receita apresentada, porém no ofício consta que não havia o
 medicamento. Em conversa com o farmacêutico Gustavo, a Secretária Rósula e a servidora Marli, disse a estes que era só
 fornecer o medicamento de 20 mg e depois a agente de saúde trocava a receita, pois tem conhecimento que este procedimento
 é feito normalmente, já que o medicamento era o mesmo. Disse que é preciso acabar com a burocracia no poder público
 municipal e evitar que pessoas fiquem mendigando medicamentos no Posto de Saúde. Quanto ao fato de ser transportada num
 colchão, disse que não concorda, pois vê muitos carros da Prefeitura rodando a toa e o gasto com diárias de viagens na
 Secretaria de Saúde daria para comprar uma ou duas ambulâncias ou para equipar as atuais com mais uma maca para atender
 casos como este. Sobre a atitude do Vereador Joel, disse que foi com intenção de ajudar e em conversa com a Sra. Dircéia, esta
 reconheceu que ele presta um bom serviço e é estimado por muita gente e se ele falou o que está nos ofícios, o pronunciante
 acredita que pode ter sido em tom de brincadeira, mas não estava presente e por isto não podia falar nada a este respeito e
 assim quer apurar estes fatos que estão causando muita repercussão. O Vereador Cypriano reiterou pedido para construção de
 fossas cépticas no Bairro Novo Horizonte como meio de evitar a perfuração de fossas nos quintais das casas, bem como seja
 resolvida a situação da rede de esgoto do Serra Verde, pois há pessoas ligando o esgoto na rede de água pluvial e o Sr. Jaci,
 morador da Praça Joaquim Corrêa Peniche, reclamou do mau cheiro que pode trazer problemas para a saúde pública. Sobre o
 pedido do Sr. Adão acerca do festival sertanejo, disse que o Prefeito não enviou projeto de lei neste sentido e quando enviar,
 será votado. A Vereadora Valéria indicou ofício reiterando pedido para envio urgente de um projeto de lei para aumento do
 repasse do Cislav como meio de atender as consultas oftalmológicas que está com uma fila de espera enorme, além de outros
 exames, cirurgias e segundo informações, o Prefeito fez o projeto, mas alguém falou para ele que não era necessário. Reiterou
 pedido para elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário, pois há servidores que irão se aposentar e precisam deste
 procedimento. Reiterou pedido para que o Dr. Edmilson verifique a situação dos servidores Antônio Salatiel, Núbia, Gil, Ednei,
 José Geraldo e Arlei que estão dependendo de avaliação para promoção e isto vem de outros mandatos. Indicou ofício para
 instalação de rede de esgoto e asfalto da Rua Bernardo dos Santos, bem como sejam buscados recursos, através de convênios,
 para arrumar a entrada da cidade. Disse que foi impedido o tráfego de carretas na Rua José Messias Vilas Boas, mas pelo fato
 de virarem na Praça Elias Antônio Filho, fizeram um bueiro enorme no local que foi tapado com muafa e com a chuva, o buraco



 ficou pior. Citou visita ao Sr. Celso na Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, que está muito doente e precisando de exames, as
 madeiras e telhas de sua casa estão podres e pediu que depois do período eleitoral, que consertem, não só esta, mas outras
 casas que foram faladas aqui na Câmara. O Vereador José Márcio pediu que se fizesse leitura do requerimento nº 47, após
 mudança de redação, para que os fatos relatados pela Sra. Dircéia e sua filha fossem esclarecidos, pois falam que ele e o
 Francisco ficam trazendo problemas para a Câmara, porém eles não fogem dos fatos quando as pessoas os procuram e todo o
 conteúdo do requerimento é de responsabilidade da Sra. Dircéia e sua filha, citando que o Sr. Presidente ouviu o que foi relatado
 pois estava presente. O Sr. Presidente justificou que não assinou o requerimento como fez no ofício, pois estaria verificando os
 fatos diante do que estava sendo falado pelas duas partes. O pronunciante disse que não está tomando partido, mas somente
 encaminhou os pedidos da maneira como o caso foi relatado pela filha da paciente, porém eles é que vão ver quem está certo
 ou errado. Num aparte, o Marcelo disse que sua sobrinha falou a ele tudo o que falou ao José Márcio e assim ele não está
 inventando nada e por isso pediu cópia dos ofícios. O pronunciante disse que tem dó do Sr. Prefeito, pois ao invés de seus
 funcionários resolverem os problemas, acabam por criar mais. Indicou ofício ao Prefeito para que revise os cargos, senão até o
 final do mandato ficará remendando problemas e tem que colocar gente competente que assume o que faz, pois eles escrevem
 o que querem e não mostram a cara. Disse que existem controvérsias no fato, mas do jeito que está, parece que foi a paciente
 que errou e que se fosse a mãe ou a filha de qualquer pessoa, agiriam da mesma maneira. Indicou ofício aos responsáveis pela
 autorização do loteamento Portal do Lago, informando que no local existem bueiros entupidos causando buracos de mais de um
 metro de profundidade e dois metros de largura e água está tomando conta da metade da pista e quem não conhece o local
 destes buracos pode cair na maninha e morrer afogado e avisa antes que aconteça uma tragédia e para que o dono do
 loteamento tome providências quanto à terra que está escorrendo do loteamento e tomando conta do asfalto, que coloque grama
 para contenção da mesma. Disse que não está aqui para afrontar ninguém e sim trabalhar unido aos vereadores e quando as
 pessoas precisarem de sua ajuda, está à disposição e sabe que é normal discordarem em votações. Por fim, pediu que o órgão
 responsável da Prefeitura mandasse um comunicado a respeito do festival pedido pelo Sr. Adão para evitar o desgaste ocorrido
 na reunião. O Vereador Rogério indicou ofício reiterando pedido para instalação de uma lixeira na Av. 31 de Dezembro, pois os
 cães estão espalhando lixo, bem como sejam tomadas providências quanto à rede de esgotos perto do Bar do "Ditinho" na
 Serra, requisitando cópia da licitação, pois se estiver com prejuízo deve ser olhado pelos Vereadores, bem como para verificar
 quanto foi pago e se foram feitos muitos aditivos conforme estão falando. Pediu informações quanto aos vencimentos do servidor
 João Levi que está recebendo 30% a mais por estar ocupando cargo comissionado, sendo informado pelo José Márcio que na
 Portaria consta 30%, ao que o pronunciante disse na lei aprovada (reforma administrativa), o valor é até 20%, e quer a resposta
 para informar aos servidores que lhe perguntam. O Vereador Marco Aurélio indicou ofício para que a Secretária de Saúde dê
 andamento a um pedido de cirurgia da Zueli que mora na rua Ametista, pois ela necessita urgentemente da mesma. Disse que o
 Município não possui laboratório para exames e nem aparelho de raio-X que pode ser portátil e isto é necessário, pois os
 médicos as vezes não fecham diagnósticos por falta destes aparelhos e mandam os pacientes para Lavras, quando poderia ser
 resolvido aqui e indicou ofício para que o Executivo para que tome essas providências após o período eleitoral, buscando
 convênios para tal. Indicou ofício solicitando envio de relação contendo o nome de todas as famílias contempladas pelo Bolsa
 Família, bem como os critérios utilizados para a capacitação dessas famílias, pois há reclamações neste sentido. Indicou ofício
 para que a Administração faça um planejamento e crie um centro odontológico, pois precisam crescer e oferecer mais tipos de
 trabalhos, afirmando que desde a época em que foi Secretário até agora, pouca coisa mudou e este centro é de suma
 importância para atender as crianças. Disse que 30 de setembro é comemorado o dia da secretária e indicou envio de
 congratulações aos secretários, parabenizando-lhes pelos trabalhos realizados. Disse que em parceria com os demais
 Vereadores gostaria de apresentar um projeto tornando obrigatório a consulta oftalmológica dos alunos da rede de ensino
 público uma vez por ano, pois em conversa com algumas mães, estas lhe disseram da dificuldade do aprendizado das crianças
 e isto pode ser da problemas de visão e que além da consulta, seja fornecido os óculos, não sabendo dizer se isto pode ser
 pago com os recursos da educação, mas o ensino não é somente a professora, há outros fatores que interferem. Sobre o fato
 acontecido com o Joel, disse que já foi Secretário e sabe que às vezes há falta de entendimento, mas ele não teve a intenção de
 prejudicar e quanto ao fornecimento de medicamento, é preciso bom senso por parte dos servidores, pois Ijaci é pequeno e
 todos se conhecem. O Vereador Joel disse que o problema da rede de esgoto do Serra foi resolvido. Sobre o fato ocorrido com a
 ambulância, disse que esteve nas casas das Sras. Dircéia e Vanda, sendo que esta última é mãe do Vereador José Márcio, e
 que ele disse a elas que havia feito a desinfetação da ambulância, pois a pessoa no pós operatório tem grande possibilidade de
 contrair infecção e sugeriu que elas fossem numa única ambulância, pois uma paciente era maior e as duas não cabiam na
 ambulância pequena e que ele providenciaria um colchão que oferecesse conforto a paciente. Disse que depois, mesmo
 liberando duas ambulâncias, a paciente resolveu ir num carro que estava há 40 dias sem ser desinfetado, até porque este
 procedimento é obrigatório somente para ambulância, e assim ela correu o risco de pegar infecção. Disse que está em Ijaci a 35
 anos e que nem prefeito, vereador ou servidor se preocupa tanto com a saúde como ele preocupa e através de seu bom
 relacionamento com o sistema de saúde de São Paulo, conseguiu várias ressonâncias magnéticas, cateterismo e cirurgias
 cardíacas sem ônus para a Prefeitura. Citou caso de uma paciente que ele levou até o Hospital Beneficência Portuguesa em São
 Paulo e a internação não podia ser feitas pelo SUS e custava R$1.800,00, mas com sua intervenção, conseguiu que ela fosse
 internada sem pagar. Disse que numa véspera de Natal uma paciente recebeu alta do mesmo hospital e mesmo cansado, ele foi
 buscá-la juntamente ao Vereador José Márcio, para que ela pudesse passar o Natal com a família. Disse que solicitou de um
 Deputado que liberasse para Ijaci uma ambulância de grande porte para Tratamento Fora do Domicílio e que não é somente em
 Ijaci, mas a saúde no país enfrenta problemas, porém aqui consegue resolver problemas através da Prefeitura e da Câmara,
 sendo que lá fora está difícil e que a demanda pelos serviços de saúde é muito grande. Disse que estão empenhados a
 conseguirem, através do PAC 2, uma ambulância semi UTI para Ijaci e está aqui para fazer o melhor pelo povo e no caso da
 Sra. Dircéia, sua intenção foi de ajudar a paciente. Disse que um cidadão lhe consolou, quando disse que Ijaci perdeu muito com
 a sua operação que o impossibilita de trabalhar normalmente, e que juntamente ao José Márcio e Francisco, muito lutaram pela
 saúde e nunca deixou um paciente a mercê na porta de hospital. Disse que advertiu um médico do Posto de Saúde que não



 queria atender uma pessoa sob a alegação de que o mesmo estava bêbado. Disse que para atender os mais humildes vai onde
 for preciso e não mede esforços e nem palavras e que não é a toa que é chamado de Joel da Saúde, sendo eleito com 80 votos
 sem ter família na cidade, mas sim pessoas amigas. Disse que mesmo infartado, às vezes o guarda do Posto liga para ele de
 madrugada e ele pega a ambulância da Serra e vem socorrer. Sobre o loteamento, disse que não é da Prefeitura, mas particular
 e parabenizou ao Secretário de Obras por não ter aceitado o loteamento Jardim Planalto enquanto não arrumassem e também
 não aceitará este outro até que o loteador encontre uma solução para o problema. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e
 verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. TERCEIRA PARTE: convocação para a reunião ordinária seguinte no
 dia 4 de outubro. 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 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 28ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas,
 Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 CORRESPONDENCIAS LIDAS: Convite para festividades na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Cerâmica. Ofício nº 190 da
 3ª Promotoria de Justiça em resposta ao ofício nº 243 desta Câmara. Comunicado da Construtora Dharma Ltda. acerca da
 recolocação do referido abrigo de ônibus nas proximidades do Jardim Planalto. Ofício nº 231 do Gabinete em resposta ao ofício
 255 desta Câmara. Comunicado do CDC sobre audiência acerca de atividades esportivas no Município. Leitura da homologação
 do Processo Licitatório nº 085 pregão presencial nº 026. INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereadora Valeria: Nº 442 para que sejam
 envidados esforços no sentido de cumprir o pagamento das indenizações das licenças-prêmios a partir do mês de janeiro de
 2011, conforme especificado no ofício nº 183/2010. Nº 443 para instalação de um redutor de velocidade na Av. Luiz Gonzaga
 Vilas Boas. Nº 444 para instalação de um redutor de velocidade na Rua Vigilato Vilas Boas, no entroncamento com a Rua Elias
 Antônio. Nº 445 para que não amontoem lixo em frente aos portões da Rua Joana do Álvaro, bem como seja drenado o acúmulo
 de água próximo ao local. Nº 446 dos Vereadores José Márcio e Francisco para serviços de limpeza nos lotes do Sr. Nivaldo
 Cândido do Carmo. INDICAÇÕES VERBAIS: Vereador Francisco: Nº 447 solicitando a construção de uma cobertura nas
 dependências da escola do campo do Milionário. Nº 448 reiterando pedido feito através da Indicação nº 152 para liberação de
 uma cirurgia para o Flaviano, filho da Sra. Roseni. Vereador Cypriano: Nº 449 agradecendo ao Sr. Prefeito pelo pronto
 atendimento a diversas reivindicações feitas por ele. Nº 450 solicitando que sejam agilizados os serviços de pavimentação
 asfáltica do Bairro Campo Alto. Nº 451 reiterando pedido de instalação de quebra-molas na esquina entre as ruas José Marçal e
 João Corrêa. Vereador Marco Aurélio: Nº 452 solicitando ofício ao DER para adoção de medias para solucionar problemas no
 trevo da Boca da Mata, bem como a reconstrução de abrigo no ponto de ônibus no local. Nº 453 para demarcação do local de
 instalação do abrigo de ônibus nas proximidades do Jardim Planalto. Nº 454 e Nº 455 solicitando dos candidatos ao Governo do
 Estado, Antônio Anastasia e Hélio Costa que nos respectivos planos de governo seja incluída a construção de um anel viário
 neste Município. Nº 456 do Vereador Rogério, a pedido do Sr. Tadeu do "Quinha", que sejam feitos reparos na pavimentação da
 esquina de sua residência, bem como construção de quebra-molas e fiscalização quanto ao tráfego de caminhões carregados.
 Nº 457 da Vereadora Valeria solicitando a possibilidade de ampliação do programa Projovem. REQUERIMENTOS: Vereadora
 Valeria: Nº 45 solicitando a instalação de iluminação pública em um poste na propriedade do Sr. Pedro Antônio de Oliveira, Sítio
 Dois Irmãos, localizado próximo a Rodovia Agnésio Carvalho de Souza e Nº 46 solicitando da Viação São Cristóvão, a pedido
 das professoras e usuários do ônibus do horário das 12h de Lavras para Ipiranga, que este ônibus não passe na Camargo
 Corrêa. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Em pauta para 1ª discussão e votação: Projetos de Leis nº 38 e 40. SÍNTESE DA
 PALAVRA DA SRA. APARECIDA DE FÁTIMA BATISTA: A visitante disse que seu filho foi preso como traficante e pediu aos
 Vereadores que criassem projetos para tirar estas crianças e adolescentes das drogas e dos bares, tal como o Projovem que é
 um excelente projeto. O Vereador Joel disse que é preciso ações dos poderes constituídos para buscar soluções para a
 segurança da cidade, bem como amenizar a questão de droga no Município. A visitante citou abaixo assinado pedindo o
 aumento de efetivo da Polícia Militar e, no entanto não obteve resposta. O Vereador José Márcio citou indicação da semana
 anterior para aumento de efetivo da Polícia e isto se faz urgente para melhorar a segurança da cidade que cresceu e não é a
 mesma de vinte anos atrás. O Vereador Marco Aurélio disse que a droga atinge a todos e assim é preciso investir no esporte e
 ocupar o tempo das crianças e adolescentes, devendo os poderes constituídos se unirem para reduzir o índice que é muito alto
 no Município. A Vereadora Valéria disse que o pessoal do CDC está pedindo ações na área do esporte para ajudar os jovens e
 que o Projovem deve ser ampliado para atender mais pessoas e também o CDC pode colaborar com ideias e mais projetos.
 Presente na reunião, o Delegado de Polícia Civil, Dr. Ailton Pereira disse que veio para pedir o apoio dos Vereadores na
 aprovação do projeto de lei nº 40, pois a funcionária que presta serviços para a Policia Civil já conhece o serviço e tem
 desempenhado bem sua função e aproveitando o assunto, disse que o índice de drogas e criminalidade do Município é alto e as
 Policias Civil e Militar estão tentando desenvolver ações preventivas, pois a repressão não é a ideal, vez que quando o preso é
 libertado, normalmente volta a cometer delitos e retorna para a prisão. Citou apoio da população nas denuncias que muito tem
 ajudado o trabalho da Polícia e em resposta a Sra. Aparecida, disse que os Vereadores podem criar projeto proibindo menores
 nas ruas após as 22 horas, citando que há cidades em que que esta lei deu certo e em outras não, sugerindo que antes se
 reunissem com o Juiz da Infância e Adolescência para adotar as medidas corretas. O Sr. Presidente convidou ao Dr. Ailton e a
 servidora Natali para virem noutra reunião para explicar melhor os trabalhos desenvolvidos. SÍNTESE DOS
 PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Marcelo disse que a questão das drogas é uma preocupação de toda
 população e como foi comentado pela Valéria acerca do CDC, nas reuniões mensais a maior preocupação é em relação à



 criança e o adolescente. Citou publicação de edital através do CMDCA, oferecendo recursos no valor de 180 mil reais
 provenientes do Fundo da Criança e Adolescente - FIA às entidades e serão 6 projetos na ordem de 30 mil reais que devem ser
 apresentados por organizações não governamentais com o objetivo de criar atividades para tirar os jovens das drogas e acredita
 que muita coisa pode ser desenvolvida neste sentido. Fez menção ao orçamento para 2011 com dotação no valor de 89 mil reais
 para atender os trabalhos voltados à criança e adolescente que não é suficiente para arcar nem com as despesas do Conselho
 Tutelar e sem dúvida serão apresentadas emendas, o que mostra a preocupação dos Vereadores com essas questões. Disse
 que lamenta pela situação da Aparecida e que estes projetos poderão ajudar e que haverá também fiscalização quantos a estes
 gastos. O Vereador Joel disse que a Câmara está empenhada em ajudar e disse aos visitantes que quando da eleição para
 conselheiros tutelares, que votem em pessoas que tenham interesse de trabalhar pelas crianças. Sobre o projeto de lei n.º 40,
 disse que não está acrescentando cargo e sim tirando um cargo aprovado para o Fórum e remanejando-o para a Polícia Civil
 que tem uma funcionária já trabalhando a muito tempo e desenvolvendo serviços de qualidade para o Município e assim pediu
 votação em regime de urgência para o mesmo. O Vereador Francisco manifestou apoio ao pedido da Sra. Aparecida. Indicou
 ofício para que façam a cobertura nas dependências da escola em frente à Câmara para as crianças realizarem aulas de
 educação física, pois estão fazendo estas atividades expostas ao sol. Disse que enquanto estiver aqui, será contra projetos de
 financiamentos como o do Somma e que é absurdo fazer empréstimo de 800 mil reais, pois a arrecadação do Município é alta e
 com a ampliação da unidade da Camargo Corrêa, o ICMS dobrará, citando ainda que a Prefeitura já teve muitos prefeitos que
 nunca precisaram de empréstimos para trabalhar. O Vereador Cypriano agradeceu ao Sr. Prefeito por atender os seus pedidos e
 indicou ofício para que o asfalto do Bairro Campo Alto seja feito com mais brevidade, citando que as crianças estão com
 problemas de saúde por causa da poeira e até que seja pavimentado, que sejam aguadas as ruas daquele bairro. Indicou ofício
 para instalação de quebra-molas na Rua José Marçal, esquina com a Rua João Corrêa como meio de evitar acidentes, pois não
 tem nada que indique de quem é a preferência no local. Sobre os problemas de drogas no Município, agradeceu aos policiais e
 ao Dr. Ailton pelos trabalhos desenvolvidos para combater este problema e apoiou aprovação do projeto de lei n.º 40. O
 Vereador José Márcio disse que saiu comentário dando conta que o Francisco e ele são contra a limpeza dos terrenos através
 dos maquinários da Prefeitura, citando que são pessoas que não acompanham seus trabalhos, pois sempre faz esses pedidos e
 espera que esta pessoa que fica de braços cruzados na Prefeitura não atrapalhe quem está trabalhando. Disse que foi falado
 aqui a respeito de economia de combustível, porém esta se explica pelo fato das máquinas estarem paradas enquanto as
 pessoas precisam dos serviços. Disse aos Vereadores que não está aqui para afrontá-los, respeita a todos, mas que tem sua
 opinião política. Num aparte o Francisco indicou ofício à Secretária de Saúde reiterando pedido em favor do Flaviano que há um
 ano e meio espera uma cirurgia no tornozelo. O pronunciante citou resposta do Ministério Público acerca de ofício enviado por
 ele, o Francisco e o Marco Aurélio sobre a retirada do abrigo de ônibus para a implantação do loteamento Jardim Planalto e
 esperava que a Prefeitura indicasse o local para recolocação do mesmo. Disse que os Vereadores sempre terão discórdia na
 votação de projetos, mas devem se unir para resolver problemas sérios como o apresentado pela Sra. Aparecida e citou ofício
 enviado a Administração na semana anterior para ajudar um jovem que manifestou intenção de deixar o vício da droga. O
 Vereador Marco Aurélio citou passagem bíblica onde São Paulo pede que todos rezem pelas pessoas constituídas para
 exercerem cargos de autoridades e diante disto estava ciente de seu voto em favor do Projeto Somma foi correto, pois todos
 sabem que herdaram quase dois milhões de reais em dívidas e há muito o que fazer num Município que está em
 desenvolvimento. Disse que viu a satisfação de vários moradores que sofrem com o problema de água pluvial, pois o projeto
 beneficiará quase trinta ruas e o Município não tinha como arcar com o custo deste projeto e com a linha de credito do governo e
 a emenda do Marcelo, todos se beneficiarão. Num aparte, o Cypriano disse que presenciou os transtornos causados pelas
 chuvas na Avenida e sabe que o próximo prefeito ficará com dívida, mas terá a obra pronta. O pronunciante indicou ofício ao
 DER notificando que no sábado anterior duas carretas quebraram no trevo da Boca da Mata e impediram o trânsito, solicitando
 providencias no sentido de acabar com este problema, citando ainda que os abrigos de ônibus daquele trevo foram retirados e
 nenhuma satisfação foi dada, solicitando que sejam recolocados. Indicou ofício para que o Secretário de Obras demarcasse a
 área para instalação do abrigo de ônibus próximo ao Jardim Planalto e notificasse a empresa responsável. Indicou ofício aos
 candidatos a Governador do Estado, Antônio Anastasia e Hélio Costa para que colocassem em suas respectivas propostas de
 governo, a construção do anel viário de Ijaci, pois a população não suporta danos em suas casas em decorrência do intenso
 tráfego de carretas. Manifestou apoio ao projeto de lei nº 40. Num aparte, o Francisco disse que foi contra a aprovação do
 Projeto Somma porque o Município arrecada muito. O pronunciante disse que foi Secretário por quase quatro meses onde pôde
 notar que o valor da folha de pagamento é alto, há parcelamento de INSS, CEMIG, vários convênios e que o Município está em
 crescimento e não pode esperar por uma obra destas e disse que os moradores da avenida 31 de Dezembro, muitas vezes
 acordam à noite com a casa inundada e que o Vereador deveria se colocar no lugar destas pessoas e pensar no povo. Disse
 que a Sra. Aparecida está passando por problemas que todos podem passar algum dia e devem ser feitas ações concretas
 como a do Proerd que devem ser apoiadas por todos. O Vereador Rogério manifestou apoio a Sra. Aparecida e disse que com o
 desenvolvimento destes projetos, possam melhorar a qualidade de vida dos jovens. Agradeceu a aprovação do Projeto Somma,
 em nome dos moradores da Avenida 31 de Dezembro, pois é uma obra esperada por muitos anos, respeitando os direitos dos
 que Vereadores que não quiseram votar a favor. Sobre o Projeto de lei nº 38, disse que o verificou, bem como a emenda do
 Marcelo e estava devolvendo o projeto para votação. Manifestou-se favorável ao projeto de lei nº 40, pois se trata uma servidora
 de Ijaci que está prestando bons serviços na Delegacia de Policia Civil. Num aparte, o Joel pediu votação em urgência ao
 Projeto de Lei nº 38. O pronunciante indicou, a pedido do Sr. Tadeu que instalassem um quebra-molas e fizessem serviços de
 tapa-buracos na rua em frente a sua casa, na Praça Prefeito Elias Antônio Filho, tendo em vista o tráfego constante de carretas
 e caminhões pesados, e que fosse pedido apoio para a Policia Militar no sentido de multar os carreteiros. Sobre a dívida da
 Prefeitura, quando a prefeita Fia assumiu, encontrou dívidas e veículos sucateados e depois deixaram o mandato com dívidas.
 Sobre o Projeto Somma, vai ser construída uma obra, a dívida será pequena e terão um problema sério resolvido. Num aparte, o
 Marcelo explicou a emenda apresentada ao projeto. O pronunciante disse que estão na democracia e todos tem o direito de
 votar ou não. A Vereadora Valéria fez menção às suas indicações e que seu pedido para instalação de um quebra-mola na



 Avenida Luiz Gonzaga Vilas se deve ao fato de existir uma grande distância entre os já existentes e sugeriu que o quebra-mola
 fosse feito na entrada do loteamento Porto da Pedra, citando acidente de bicicleta com vitima fatal e segundo um morador, há
 acidentes constantes no local. Em relação ao quebra-mola na Rua Elias Antônio Filho, disse que a rua é estreita e perigosa,
 citando que na semana anterior uma criança atravessou na frente de um caminhão que vinha da Serra e quase foi atropelada, o
 que causou muito tumulto no local. Pediu ao Joel que explicasse sobre a parcela que será paga no Projeto Soma, tendo este dito
 que pagam 28 mil reais em parcelamento com a CEMIG, quase 30 mil reais em parcelamento com o INSS e 50 mil reais para a
 empresa Consita e estes parcelamentos estão quase acabando, sendo que a parcela do Somma será em torno de 11 mil reais
 mensais e o serviço será resolvido e não pesará no orçamento do Município. A pronunciante indicou ofício à Secretaria
 responsável pelo Projovem a fim de que o programa fosse ampliado, bem como fosse criado um programa de acompanhamento
 pós-jovem como maneira de ajudar os jovens a entrar no mercado de trabalho. Manifestou apoio ao projeto de Lei nº 40 por se
 tratar de uma pessoa de Ijaci e está trabalhando nesta área. O José Márcio pediu copia da ata da reunião anterior e cópia da ata
 onde os moradores do Serra Verde estiveram presentes e quanto ao Projeto Somma, acredita que terá muita conversa sobre
 isso. Disse ser da opinião do Francisco, pois o Município arrecada muito e assim votou contra, porém não falará mais sobre isso
 e os Vereadores têm direito de terem votado na emenda do Marcelo. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais
 foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Projeto de Lei nº 38 que "Institui o Sistema Municipal de Esportes e dá outras
 providencias" considerada a emenda nº 1, foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação,
 conforme urgência pedida pelo Joel e José Márcio na reunião anterior. O Projeto de Lei nº 40 que "Cria cargo comissionado de
 Assessor Geral para órgãos ou entidades conveniadas e altera redação do § 2º do art. 1º e anexo único da Lei Municipal 1.030
 de 25 de agosto de 2010 e dá outras providencias" foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª, 2ª e 3ª discussão e
 votação, conforme urgência pedida pelo Joel. TERCEIRA PARTE: convocação para a reunião ordinária seguinte no dia 27 de
 setembro. 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 13 (treze) dias do mês de setembro de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 27ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas,
 Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores,
 tendo o Vereador Marco Aurélio dito que acerca da economia no Departamento de Transportes, também houve R$680,00 com
 telefone, ao que o Vereador José Márcio questionou onde foram empregados os recursos desta economia.
 CORRESPONDENCIAS LIDAS: Comunicado do FNDE acerca de liberação de recursos para o Município. Ofício nº 224 do
 Gabinete em resposta aos ofícios 245 da Câmara e 44 dos Vereadores José Márcio e Francisco. Ofício nº 227 do Gabinete
 encaminhando a prestação de contas do exercício de 2009. INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereador Marcelo: Nº 423 para
 instalação de um quebra-molas em frente ao prédio da brinquedoteca na Rua Vigilato Vilas Boas. Nº 424, com o apoio dos
 demais Vereadores, para perfuração de mais um poço artesiano no Bairro da Serra. Nº 425 da Vereadora Valeria reiterando
 pedidos para reajuste dos valores do plantão médico e extensão deste benefício aos motoristas de ambulância. Nº 426 dos
 Vereadores José Márcio e Francisco para colocação de proteções laterais no aterro na Rodovia Olímpio Paixão, nas
 proximidades da propriedade da Sra. Laudelina e no aterro da Lagoa Verde. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 427 do Vereador
 Cypriano reiterando pedido para construção de uma fossa séptica para atender os moradores do Bairro Novo Horizonte, bem
 como a perfuração de um poço artesiano para atender os moradores próximos a Indústria de Cal Santa Helena. Vereador
 Rogério: Nº 428 agradecendo ao Sr. Prefeito pelas obras que vem sendo realizadas no Município, em especial a reforma da
 casa do Sr. Erlei e Nº 429 para construção de um quebra-mola na Avenida 31 de Dezembro, esquina com a Rua José Luiz da
 Costa. Vereador Francisco: Nº 430 para limpeza do córrego próximo à residência do Sr. “Osvaldo do Cilico”, como meio de
 desobstruí-lo. Nº 431 reiterando pedido para construção de quebra-molas na Rua João Francisco Lopes e varrição da mesma
 mais vezes na semana. Vereador Marco Aurélio: Nº 432 para envio de ofício ao Consórcio AHE Funil solicitando informações
 sobre um levantamento que foi realizado junto aos moradores de Pedra Negra para melhorias em algumas residências. Nº 433
 para envio de ofício ao DER requisitando um posicionamento quanto aos redutores de velocidade e um ponto de ônibus na
 Rodovia MG 335. Vereadora Valeria: Nº 434 reiterando pedido para contratação de um plano de saúde para os Servidores
 Públicos Municipais. Nº 435 parabenizando à Secretaria Municipal de Educação e todos servidores envolvidos no planejamento
 das festividades do Dia da Pátria. Nº 436 reiterando pedido para providências quanto aos postes de madeira instalados nas
 calçadas do Bairro da Serra. Nº 437 reiterando pedido para informações sobre quando serão iniciadas as obras na Rua
 Antonieta Ribeiro de Oliveira, no Bairro Serra Verde. Nº 438 apresentando reclamação de um morador do Passa Três, que está
 tendo dificuldades em conseguir caminhões e maquinas da Prefeitura para manutenção das estradas da localidade. Vereador
 José Márcio: Nº 439 do para que a Administração negocie o aumento do efetivo de Policiais Militares no Município e Nº 440
 reiterando pedido para construção de quebra-molas nas ruas Dona Carminda e Joaquim Antônio Ribeiro. Nº 441 do Vereador
 Lisionel solicitando que no Dia da Pátria do próximo ano, as crianças da educação infantil desfilem no início.
 REQUERIMENTOS: Nº 41 do Vereador Marcelo reiterando pedido para envio dos balancetes da Prefeitura, bem como da
 prestação de contas mensais da Apae e Escolinha Futuros Craques. Nº 42/2010 do Vereador José Márcio requisitando relatório
 dos gastos realizados com as festividades do Dia da Pátria. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação da emenda
 modificativa nº 1 subscrita pelos Vereadores José Márcio e Francisco ao Projeto de Lei nº 16. Apresentação da emenda
 modificativa nº 1, subscrita pelo Vereador Marcelo ao Projeto de Lei nº 38. Apresentação dos Projetos de Leis: Nº 39 que “Estima
 a receita e fixa a despesa do Município de Ijaci para o exercício financeiro de 2011 e dá outras providencias” e nº 40 que “Cria



 cargo de Assessor Geral para órgãos ou entidades conveniadas e altera redação do § 2º do art. 1º e anexo único da Lei
 Municipal nº 1.030 de 25 de agosto de 2010 e dá outras providências. SÍNTESE DA PALAVRA DO SECRETÁRIO DE
 DESENVOLVIMENTO URBANO: O Sr. Sebastião Leonardo de Mesquita disse que as obras que estão sendo feitas na cidade
 são conquistas de toda Administração e realizadas através de parceria entre o Governo do Estado e o Prefeito através de
 convênios, citando a pavimentação dos Bairros Córrego Pintado, São Miguel e Rosário, bem como as casas populares e que em
 um ano e meio de mandato, a Administração está fazendo obras que deixavam a desejar no Município e tudo com transparência.
 Pediu apoio dos Vereadores para continuar as obras, sobretudo a canalização da água pluvial na Avenida 31 de Dezembro. Em
 resposta à questionamentos do Vereador Marco Aurélio, disse que o Município está pagando 20% a título de contra partida
 destes convênios e os valores exatos seriam enviados posteriormente; também iriam asfaltar as ruas da Vila Industrial, porém
 antes iriam refazer a rede de esgoto; que já havia sido licitada a compra de tubos e fariam a rede de esgoto e asfalto na Rua
 Beira Linha. O Marco Aurélio pediu que estes serviços também fossem estendidos ao Bairro Novo Horizonte. Em reposta ao
 Vereador Rogério, disse que farão mais 30 casas populares, cuja licitação será feita assim que terminar o período eleitoral. O
 Vereador José Márcio parabenizou a todos pelas obras realizadas, citando que a Administração acordou tarde, pois antes
 desperdiçou muito dinheiro, afirmando que estão com o Prefeito no que for bom para o Município e sabe mostrar onde houve
 desperdício em cada Secretaria que em seus cálculos dá em torno de 600 mil reais nestes 20 meses de mandato. Disse que
 agora este dinheiro está fazendo falta e esperava que os Secretários trabalhassem com juízo e não desperdiçassem dinheiro da
 população, vez que a Administração poderia estar bem melhor. O Secretário disse que Ijaci tem 47 anos de emancipação e se
 fosse contado todo dinheiro desperdiçado, daria para fazer outra cidade, mas estava falando sobre as obras que Administração
 vem fazendo e disse que a continuidade das mesmas estava nas mãos dos Vereadores. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS
 DOS VEREADORES: O Vereador Marcelo justificou a emenda apresentada ao projeto de lei 38 que era para também dar
 oportunidade de funcionamento a equipes de futebol que não quisessem participar dos projetos de esportes da Prefeitura. Sobre
 a emenda do José Márcio e Francisco ao Projeto de Lei nº 16, disse que a intenção de amortizar 70% da dívida neste mandato é
 válida, mas é um percentual alto. Quanto à indicação para perfurar o poço artesiano para atender os Bairros da Serra e
 adjacentes é porque está faltando água, mas é da opinião do Joel que se não tomarem uma atitude, colocando o tratamento da
 água e esgoto para empresa capacitada ou criar um sistema de tratamento no Município, em pouco tempo terão problemas
 sérios. Disse que no Bairro da Serra está havendo um problema sério de pessoas que ligam esgoto na rede de água pluvial e é
 preciso que o Executivo tome providências. Citou as obras de pavimentação nos bairros, mas as redes de água e esgoto talvez
 não estejam a contento e concorda com as palavras do José Márcio, quando disse que depois vão ter que quebrar tudo e o
 dinheiro que agora está sendo bem gasto, depois ficará mal gasto, citando o asfalto da Serra que está sendo quebrado, mas
 para arrumar, precisariam fazer tudo novamente. Citou conversa com o Prefeito onde mencionou a burocracia em certos setores
 da Prefeitura e demoram para liberar certidões simples, o que causa revolta dos empresários, comerciantes e cidadãos. Disse
 ao Secretário de Desenvolvimento Urbano que é preciso verificar a questão de alguns servidores da Prefeitura que não
 trabalham. Mencionou as muitas reclamações quanto a burocracia para liberar exames e espera que com a troca da Secretária
 de Saúde, haja mais agilidade na liberação dos mesmos e que ela cobre melhor atendimento por parte dos médicos, bem como
 resolva o problema dos plantões. Quanto às obras referidas pelo Secretário, espera que não fique somente nestas. O Vereador
 Cypriano reiterou pedido para construção de fossas cépticas no Bairro Novo Horizonte, bem como a perfuração de um poço
 artesiano para atender os moradores próximos à Industria de Cal Santa Helena, pois a água que eles usam tem muito barro e
 este poço também servirá para as empresas próximas à localidade, bem como o Distrito Industrial. Disse que o Projeto de Lei nº
 38 deveria ser votado em regime de urgência, pois se trata de esporte para atender aos jovens e quanto ao Projeto de Lei nº 16,
 disse que não era contra, pois quando chove algumas ruas ficam inundadas. Sabe que o financiamento será pago pelo outro
 prefeito, mas também ele não terá que fazer esta obra, pedindo o apoio para aprovação do referido Projeto. O Vereador Rogério
 parabenizou o Prefeito pelas obras e indicou ofício agradecendo pelo inicio da reforma da casa do Erlei. Disse que é preciso dar
 sequência às obras de canalização das águas Pluviais, pois isto se arrasta a vários mandatos e como dito pelo Cypriano, o outro
 prefeito não terá que fazer esta obra. Sobre a emenda do José Márcio e Francisco, disse que em reunião entre os Vereadores
 foi dito que não poderia apresentar emendas ao projeto, afirmando que a emenda é boa, mas pagar 70% do total de 800 mil
 reais neste mandato é difícil. Num aparte, o Marcelo disse que se caso conseguirem o financiamento, o Município teria 24 meses
 para pagar 70% em valores fixos, o que causará transtornos nas contas e na sua opinião, o ideal seria de 40% no mandato. O
 pronunciante disse que quando chove, a água entra nas lojas e casas, arrasta bicicletas, motos e pode acontecer uma fatalidade
 e assim eles não poderiam deixar passar esta oportunidade para que aos trabalhos tenham sequência. Disse que quando
 assumiram a Prefeitura encontraram dívidas e no final também deixaram e queria colocar emenda para amortizar não somente
 70%, mas 100% neste mandato, porém em conversa com o Assessor Jurídico, este disse que não poderia colocar emenda,
 reconhece que deixará dívida, mas o pior é pegar dívida sem problemas solucionados, pedindo aos Vereadores que pensassem
 sobre isto e votassem a favor do Projeto. Indicou ofício para colocação de um quebra-molas perto de sua casa com a inversão
 de uma depressão em lombada. O Vereador Francisco defendeu a emenda que foi proposta ao Projeto Novo Somma, citando
 conversas dando conta que o José Márcio e ele são contra o pagamento das licenças-prêmios, porém este Projeto não é para
 pagamento de licenças-prêmios, mas para construção de rede de água pluvial e está falando isto para depois não jogarem as
 pessoas contra o José Márcio e ele. Parabenizou ao Secretário de Obras pela pavimentação no Bairro Córrego Pintado,
 afirmando que os moradores estão satisfeitos. Indicou ofício, a pedido do Sr. “Osvaldo do Cilico” para que requisitem do
 Consórcio AHE Funil a limpeza do córrego antes do período chuvoso, pois a manilha não suporta o volume de água. Reiterou
 ofício solicitando a instalação de quebra-molas perto da sua casa e perto da casa do Sr. Agostinho como meio de evitar
 acidentes com veículos que passam em alta velocidade, bem como varressem a Rua da Câmara pelo menos três vezes por
 semana. Num aparte, o Cypriano disse já conversou com o Prefeito sobre a limpeza do bueiro próximo à residência do Sr.
 Osvaldo e ele ficou de arrumar, bem como também a rede de esgoto daquele local. O pronunciante disse que se estão pedindo
 é porque o pessoal está precisando e quando pedem, alguns não gostam, mas estão aqui para fiscalizar pelo bem de todos. O
 Vereador Joel disse não estar preocupado com quem irá pagar o financiamento do Somma e nem qual será o próximo prefeito,



 pois os políticos às vezes só pensam em se reeleger, mas ele está pensando em trabalhar pelo desenvolvimento de Ijaci. Disse
 que no próximo ano Ijaci pode enfrentar problemas sérios por falta de água e esgoto escorrendo nas ruas e se o próximo prefeito
 tiver de pagar um milhão, isto é problema dele, pois quem vai pagar é a Prefeitura e assim o vereador não tem que se preocupar
 com o dinheiro do empréstimo, mas sim fiscalizar onde será gasto. Pediu aos Vereadores que se preocupassem com a cidade e
 ajudassem a Administração, pois não adianta ficar somente criticando a Administração, usando da tribuna ou na rua e não achar
 alternativa para melhorar a cidade, citando que há vereador que não tem coragem de tirar 10 reais do bolso para ajudar Ijaci
 como ele fez. Num aparte, o Rogério parabenizou o Joel pela iniciativa de tirar cópia da certidão que comprovava que o terreno
 onde foram construídas casas populares era do Município. Mencionou a intenção do dono da empresa Metal Ar em ajudar Ijaci
 com a expansão do número de funcionários e dentre estes, a maioria será do Município. Disse que respeita a opinião de todos e
 o dia que vereador desrespeitar sua opinião, de alguma forma tomará providências e pediu votação em regime de urgência no
 Projeto de Lei nº 16. O Vereador Marco Aurélio parabenizou os educandários, professores e alunos pela apresentação na festa
 do Dia da Pátria, em especial as crianças do Proerd, solicitando apoio desta Casa a este programa que visa tirar os jovens da
 droga e sugeriu que na festa do próximo ano sejam disponibilizados brinquedos para as crianças. Reiterou indicação ao
 Consórcio AHE Funil para que enviem o relatório do levantamento feito em relação às casas de Pedra Negra, pois até agora
 nada foi feito e está chegando o período chuvoso, o que aumenta a cobrança dos moradores e aí será preciso tomar medidas
 mais sérias, pois não veio aqui para brincar e vai começar a bater pesado. Em relação ao projeto Somma, disse que pagar 70%
 nesse mandato descapitaliza o Município e se trata de uma obra que prefeitos não gostam de fazer, pois fica debaixo da terra,
 no entanto é de suma importância para o Município e moradores. Disse que há muitos pedidos desta Casa para pagamento das
 férias-prêmios e foi combinado que com o financiamento da obra, o Prefeito poderá parcelar as férias-prêmios e sugeriu a
 doação de tickets de refeição aos servidores. Disse que poderia começar a pagar este empréstimo neste governo, cujas
 prestações são em ordem decrescente, mas não tem como deixar o Município apertado, pois neste caso não precisaria de
 empréstimo. Num aparte, o Joel disse que 800 mil reais é pouco para um Município do porte de Ijaci, pois a ex-prefeita Fia
 pagou 4 milhões em dívidas e não abalou com isto. O pronunciante citou matéria publicada na Tribuna de Lavras, onde os
 organizadores da festa da cerveja em Lavras fizeram o projeto de segurança tal qual foi aprovado por esta casa e isto mostra
 que estão aqui para trabalhar e que o diálogo tem prevalecido. Citou visita do funcionário do DER, a seu pedido para vistoriar
 colocação de um ponto de ônibus no acesso ao Sítio Charco Grande e dois quebra-molas no Novo Horizonte, porém não
 obtiveram resposta e indicou ofício para saber se eles têm definição e data para realizar estas obras, pois estas se fazem
 urgentes. A Vereadora Valéria reiterou pedido de um plano de saúde para os servidores e parabenizou a todos pelos trabalhos
 com as crianças na festa do Dia da Pátria, citando que há professores que fazem projetos com as crianças, mas não ganham a
 mais por isto e este trabalho tem que ser elogiado. Sobre as férias-prêmios, o Prefeito disse aos Vereadores e Servidores que se
 saísse o projeto Somma, ele iria pagá-las e mencionou a situação da Rua José Evaristo de Oliveira que fica alagada conforme
 relatório fotográfico, bem como o Bairro Novo Horizonte que também precisa ser arrumado. Comentou resposta e laudo do
 engenheiro em relação a casa da Sra. Fernanda, conforme seu pedido e assim ela realmente precisa de ajuda, bem como outras
 casas que também estão nesta situação. Reiterou pedido de informações a respeito de postes de madeira que foram colocados
 no Bairro da Serra com intuito de levar internet a uma empresa e estão enfeiando a avenida principal e que o empresário poderia
 conseguir o sinal direto da torre, como fez o dono do prédio de onde começaram a colocar os postes. Indicou ofício pedindo
 informações sobre data da licitação para as obras do Serra Verde, sendo respondida que seria no dia seguinte, ao que ela disse
 que queria a resposta para mostrar aos moradores. Indicou ofício sugerindo uma agenda para atender ao pedido de máquinas e
 caminhões por parte dos moradores para que tenham ciência da data de atendimento, citando reclamações neste sentido feitas
 por um morador do Passa-Três. Num aparte, o Joel disse que teve um morador que pediu meia hora de máquina e queria mais
 três horas e que no período eleitoral não podem fornecer. A pronunciante disse não ter conhecimento deste caso e está falando
 sobre manutenção de estradas que não têm nada a ver com período eleitoral, ao que o Joel disse que tem andado nas estradas
 rurais e estão boas. A Vereadora disse que este morador já pediu serviços de caminhão e não foi atendido e que ela estava
 pedindo para as estradas em geral e não casos particulares como relatado pelo Joel. O Vereador José Márcio indicou ofício para
 que a Administração solicite o aumento do efetivo da Policia Militar, pois a cidade está crescendo com condomínios, comércio e
 empresas e pelos moradores foi cobrado que a segurança está pouca. Num aparte, o Marco Aurélio apoiou o pedido e disse que
 esta necessidade deve ser mostrada ao Secretário de Segurança, citando ainda a construção de uma nova unidade da Camargo
 Corrêa. O pronunciante falou da indicação para colocação de proteções laterais em alguns pontos da estrada do Ipiranga a Ilha
 Brasil, citando acidentes deste tipo acontecidos no Município com vítimas fatais por falta desta proteção e alerta o Prefeito, pois
 muitas pessoas que trabalham naquela localidade já pediram e esta obra se faz urgente, devido ao tráfego em alta velocidade
 por alguns motoristas, além das curvas e o fato do local também ser rota de linha escolar. Reiterou os diversos pedidos para
 instalação de quebra-molas nas Ruas Joaquim Antônio Ribeiro e Dona Carminda, pois os moradores estão pedindo, devido ao
 tráfego em alta velocidade de alguns motoristas. Sobre o Projeto Somma, junto ao Francisco apresentou emenda, pois desde o
 ano passado vem alertando o Prefeito quanto ao desperdício de dinheiro, agradecendo as obras realizadas através de
 convênios, mas disse não ser justo deixar dívida alta para outra administração. Disse não ser contra a administração, mas deve-
se trabalhar sério e evitar desperdício, pois um dia o dinheiro fará falta e é favorável ao projeto com sua emenda, pedindo o apoio
 dos demais Vereadores. Mencionou comentários que as obras serão feitas no período de chuva, o que pode dificultar e até
 derrubar casas. Pediu urgência ao Projeto de lei nº 38 e requisitou relação dos gastos com as festividades do Dia da Pátria, pois
 a Câmara aprovou recursos e houve pouca coisa, não teve nada de diferente para justificar o valor que foi liberado. Num aparte,
 o Joel disse que não foi gasto este dinheiro, pois não tiveram tempo para fazer a licitação e restam 12 mil reais na dotação,
 tendo o pronunciante dito que mesmo assim deve ser explicado oficialmente como foram gastos. O Presidente indicou ofício
 para que no próximo ano, as crianças da educação infantil sejam as primeiras a se apresentarem para evitar exposição ao sol. A
 pedido do Vereador Marcelo, a reunião foi suspensa por dez minutos para apresentação e explanação aos Vereadores da
 emenda modificativa nº 2, subscrita pelo mesmo ao Projeto de Lei nº 16. No reinício o Vereador Marcelo disse que a emenda do
 José Márcio e Francisco estabelece que a atual administração pague 70% do valor da dívida, mas o prazo continua o mesmo, ao



 passo que sua emenda reduz o prazo de pagamento de 15 para 11 anos, o prazo de carência de 36 meses foi reduzido para 6
 meses e o prazo de amortização será em 126 meses e não 180 meses e com isso haverá em torno de 30% de amortização
 nesse mandato, pedindo o apoio dos Vereadores à emenda. O Vereador José Márcio disse que juntamente ao Francisco não
 abriria mão emenda nº 1, pois não concorda com isto, reconhecendo que todos podem apresentar emendas, mas o Marcelo teve
 seu período de vista e não fez nada, deixando para apresentar a emenda na ultima hora. SEGUNDA PARTE: As proposições
 escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. Nos termos regimentais, a emenda modificativa nº 2 proposta
 ao Projeto de lei nº 16 foi aprovada após obter 5 (cinco) votos favoráveis dos Vereadores Marcelo, Rogério, Cypriano, Joel e
 Marco Aurélio; 2 (dois) votos contrários dos Vereadores Francisco e José Márcio e 1 (uma) abstenção da Vereadora Valéria. O
 José Márcio reafirmou que o Marcelo teve seu tempo para apresentar emenda quando pediu vistas e parece estar de marcação
 com ele, disse ser amigo de todos, mas deve falar a realidade. O Marco Aurélio disse que o que estava sendo votado é o
 interesse do Município e não deveriam colocar outros interesses na frente dos interesses do povo. A emenda modificativa nº 1
 proposta ao mesmo Projeto foi rejeitada após obter 2 (dois) votos a favor dos Vereadores Francisco e José Márcio; 4 (quatro)
 votos contrários dos Vereadores Rogério, Cypriano, Joel e Marco Aurélio e 2 (duas) abstenções dos Vereadores Marcelo e
 Valéria. O pedido de votação do projeto em regime de urgência feito pelo Joel foi aprovado por 6 (seis) votos favoráveis e 2
 (dois) votos contrários, vencidos os Vereadores José Márcio e Francisco. O Projeto de Lei nº 16 que “Autoriza o Município a
 contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG operações de crédito com outorga de garantias e dá
 outras providencias” considerada a emenda modificativa nº 2, foi aprovado em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação após obter 6 (seis)
 votos favoráveis e 2 (dois) votos contrários, vencidos os Vereadores José Márcio e Francisco. O José Márcio disse que se o
 Prefeito tivesse juízo e respeito ao dinheiro público, agora teria mais de 600 mil reais para fazer obras e tem os papéis que
 comprova e se o Prefeito e os Secretários quiserem, ele mostra e se o Prefeito e os Secretários que já saíram tivessem
 seriedade e ouvissem ele e o Francisco, teriam evitado dois processos e o Município estaria com mais de 600 mil reais em mãos
 para fazer as obras do Projeto Somma. O Vereador Rogério pediu vistas ao Projeto de Lei nº 38. TERCEIRA PARTE:
 convocação para a reunião ordinária seguinte no dia 20 de setembro. 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 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 26ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco
 Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 CORRESPONDENCIAS LIDAS: Mensagem encaminhada pelo Bispo da Diocese de São João Del Rei. Dom Célio de Oliveira
 Goulart. INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereadores José Márcio e Francisco: Nº 411 para que seja adotado um plano de saúde para
 os servidores públicos municipais. Nº 412 para liberação do pagamento do exame da Sra. Maria Aparecida da Silva. Nº 413, em
 nome da Sra. Maria Aparecida da Silva, reforçando pedidos para instalação de quebra-molas na esquina entre as ruas José
 Marçal e João Corrêa. Nº 414 reiterando pedidos para instalação de quebra molas na Rua Joaquim Antônio Ribeiro.
 INDICAÇÕES VERBAIS: Vereador José Márcio: Nº 415 requisitando relação de todos os gastos realizados na educação, bem
 como o planejamento previsto para o restante deste ano. Nº 416 para realização de uma campanha de conscientização junto a
 população quanto aos problemas ocasionados pela ligação do escoamento das águas das chuvas nas redes de esgotos da
 cidade. Vereadora Valeria: Nº 417 para aguamento das ruas na Vila Industrial e Ipiranga. Nº 418 reiterando pedido para
 concessão de auxilio financeiro aos estudantes do Município, conforme Lei Municipal n.º 968 de 2009. Nº 419 reiterando pedido
 para envio de projeto aumentando repasse ao CISLAV como forma de atender a grande demanda de exames. Vereador Marco
 Aurélio: Nº 420 para que seja encaminhado ofício à Prefeitura Municipal de Bom Sucesso parabenizando a toda população pela
 passagem do aniversário daquele Município. Nº 421 parabenizando o Servidor Luiz Antônio de Oliveira, Chefe do Departamento
 de Transporte, pela lisura e dedicação com que vem desempenhando suas funções. Nº 422 parabenizando o Sr. Prefeito pelo
 envio do Projeto de Lei que cria o Conselho do FUNDEB, ressaltando a importância do mesmo. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS:
 Para 2ª discussão e votação: Projetos de Leis nº 34, 35, 37. Para deliberação do Plenário: Projeto de Lei nº 38. O prazo para
 parecer ao projeto de lei nº 36 seria prolongado para melhor análise. O Vereador Marcelo pediu vistas ao Projeto de Lei nº 38. O
 Vereador Rogério pediu votação em regime de urgência das redações finais dos Projetos de Leis nº 34, 35 e 37. SÍNTESE DA
 PALAVRA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: o Sr. Fábio Mesquita de Almeida colocou-se à disposição,
 tendo o Vereador José Márcio dito que já passaram vários Secretários e desde 2009 vem fazendo pedidos em relação à rede de
 esgotos do Bairro Serra Verde, porém se não fossem dar conta do serviço não deveriam ter mexido, pois a Rua Antonieta
 Ribeiro de Oliveira está sem a metade do asfalto, tendo o Secretário dito que o problema vem de outros mandatos e a licitação
 para a aquisição dos tubos estava marcada para a sexta-feira anterior, porém não apareceu nenhuma empresa e assim foi
 aberta nova licitação e estes tubos também serão instalados na Rua Beira Linha na Vila Industrial e a intenção é atender
 também ao Bairro Novo Horizonte, resolvendo os problemas gradativamente e assim que terminarem a rede de esgoto e
 pavimentação do Bairro Mateus, deslocarão o pessoal para o Bairro Serra Verde. O José Márcio disse que sua intenção é ajudar
 a Administração, mas é mal interpretado por algumas pessoas e esperava que em 30 dias pudessem dar uma solução e que se
 não tivesse jeito de arrumar, deveria ser feita outra rede de esgoto. O Vereador Marco Aurélio disse que segundo relatos dos
 moradores na reunião, haviam três casas em que o problema era mais sério, tendo o secretário dito que estão estudando meios
 de resolver toda a rede que está condenada e em relação às três casas, a situação será resolvida com a ligação no interceptor.
 Em resposta ao Vereador Marcelo, o Secretário disse que pela topografia do terreno, o caído da rede vai para o Córrego
 Pintado, porém a rede foi feita para o lado contrário e quando foram consertar, a terra começou a desmoronar causando risco
 aos servidores, pois a profundidade é muito grande e o volume de terra achata os tubos e a intenção agora é fazer uma rede
 mais rasa e de acordo com a topografia, com caído para os interceptores dos córregos Pirampum e Pintado, o que também



 resolverá problemas de ruas adjacentes. O Marcelo disse que o tráfego de caminhões e carretas está prejudicando as ruas da
 cidade, citando trevo do Bairro Jardim Planalto, as placas de proibição foram tiradas e a Prefeitura deve estudar um meio de tirar
 o fluxo destes veículos das ruas da cidade e se for preciso, deve-se tomar medidas drásticas ou até chamar o pessoal da
 Camargo Corrêa. O Secretário disse que estão estudando uma maneira de evitar o tráfego das carretas na cidade, porém isto
 pode trazer transtornos para algumas empresas no Município. O Vereador Joel parabenizou ao Secretário e os servidores da
 Prefeitura que trabalharam no conserto da rede de esgoto, mas acredita que o correto é fazer outra. Parabenizou ainda pela
 realização de audiências públicas para elaboração do orçamento de 2011, o que nunca havia sido feito. Sobre o trânsito de
 carretas, o Código de Posturas dispõe que o Prefeito é quem determina acerca do trânsito no Município, mas quando os
 motoristas são multados, eles recorrem e ganham e assim é preciso se reunir com os diretores da Camargo Corrêa para
 buscarem recursos para fazer um desvio, pois com a previsão da mineradora em Bom Sucesso, este tráfego aumentará ainda
 mais. O Presidente pediu cópia das licitações para aquisição de tubos e quando houver o vencedor, que informem a Câmara
 para repassarem aos moradores do Serra Verde. O Secretário disse que já foram atendidos vários pedidos dos Vereadores e na
 medida do possível estará atendendo a todos. Respondendo à Vereadora Valéria na questão da nomeação da Sra. Ana Paula
 que estava trabalhando em regime de contrato, o Secretário disse que a Secretária de Educação já havia feito a solicitação para
 a criação da vaga e estava sob a análise do Assessor Jurídico. Na questão da Secretária de Meio Ambiente ter falado para a
 mãe da Ana Paula que os moradores do Bairro Serra Verde podiam jogar a rede de esgoto na rede de água pluvial, disse que
 estaria se informando sobre isto e se caso foi feito, iria procurar saber os motivos. O Vereador Rogério parabenizou pela
 realização das audiências e em relação à rede de esgotos, comentou que até na casa da mãe do Secretário houve retorno de
 dejetos, tendo o Fábio dito que o crescimento de Ijaci não foi previsto, mas a situação seria resolvida. O José Márcio pediu ao
 Secretário que ajudasse na questão da Indicação da Sra. Maria Aparecida da Silva, vez que além do problema de saúde que
 estava paralisando um lado do corpo, ela não fez uma perícia no INSS por falta deste exame, tendo o Secretário dito que estaria
 ajudando. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Joel disse que a estrutura das redes de
 água e esgoto da cidade está se defasando e com o aumento das construções, se a Prefeitura não enviar um projeto para uma
 empresa cuidar da água e esgoto, em dois anos a cidade entrará em caos, pois não conhece nenhuma Prefeitura do porte de
 Ijaci que toma conta destes serviços e acredita que o próximo Prefeito não conseguirá mantê-los. Disse que o eucalipto da
 Serrapilheira foi cortado e agradeceu aos Secretários por terem feito esse serviço. Quanto à ligação de rede de esgoto na rede
 de água pluvial como dito pela Valéria, disse que se foi feita, não é somente porque alguém autorizou, pois a pessoa tem que ter
 consciência de que vai fazer algo ilegal. O Vereador José Márcio indicou ofício requisitando relação dos gastos com a
 manutenção do ensino desde o início do ano, bem como os gastos planejados até o final do ano, pois acredita que os 25% com
 a educação não estão sendo bem gastos e que a manutenção dos veículos da educação não foi feita do jeito que devia e não
 passam numa vistoria caso for realizada. Citou a compra de carteiras e equipamentos para a escola do campo do Milionário para
 o curso da noite e sabe que foi com o dinheiro da Secretaria de Administração, mas seria bom se o Prefeito enviasse as
 informações para a Câmara, pois isto é sinal de transparência. Pediu cópia da ata da última reunião. Disse que durante estes 20
 meses de mandato teve muitas polêmicas, mas há coisas resolvidas e se o mandato terminasse naquela data, estaria com a
 consciência tranquila de seus trabalhos, palavras e atitudes e respeita a opinião dos Vereadores e não quer difamar nenhum
 deles, mas quando faz comentários sobre votação, não é com a intenção de prejudicar e acredita que em suas palavras não há
 falta de decoro parlamentar, pois respeita as leis e quer trabalhar unido com os demais. Disse que iria pedir urgência no Projeto
 de Lei nº 38, mas o Marcelo pediu vistas para fazer algumas correções e que este projeto é bom para o Município, pois os jovens
 precisam de pessoas capacitadas para trabalhar com eles. Sobre o problema da rede de esgoto, há pessoas canalizam as
 águas das chuvas na rede de esgotos, o que provoca retorno de dejetos nas casas e coloca em risco o funcionamento das
 bombas, indicando ofício para que tomem atitudes, orientando as pessoas a começar pelas escolas e pedindo os fiscais para
 olharem essas questões. Desculpou-se com os Vereadores pelo seu jeito de trabalhar e não quer fazer afronta para ninguém e
 perguntou ao Presidente se haveria reunião dia 6 de setembro, sendo respondido que não porque o Prefeito iria decretar ponto
 facultativo, tendo o pronunciante pedido cópia do decreto. A Vereadora Valéria agradeceu à Secretaria de Obras pelos serviços
 de tapa-buracos na rua do servidor Willis e reiterou pedidos para aguar as ruas da Vila Industrial e Ipiranga como meio de
 minimizar doenças respiratórias, devido à grande quantidade de poeira causada pelas obras que estão sendo feitas, pedindo
 agilidade nesta indicação. Sobre a ordem da Secretaria de Meio Ambiente ao morador para jogar a rede de esgoto na rede de
 água pluvial, deu a entender para o morador que a Prefeitura não faria nada para resolver, mas o Secretário Fábio ficou de olhar
 esta questão e esclarecer o assunto. Reiterou indicação para concessão do auxílio financeiro aos estudantes conforme lei
 aprovada, afirmando que ela visitou duas faculdades que tem convênios com outras Prefeituras, onde lhe informaram que o
 convênio é feito diretamente com as Prefeituras e os descontos são de 10 a 15 %, dependendo do curso e indicou que o Prefeito
 fizesse visita a estas faculdades para olhar o que pode ser feito pelos estudantes daqui. Reiterou pedido para aumento do
 repasse do CISLAV para atender mais exames à população, pois este repasse, além dos exames, cobre outras despesas,
 citando o ônibus como exemplo e o outro projeto atenderia as consultas oftalmológicas, vez que fila está com 207 pessoas, além
 de exames de ultrasson, neurológicos e outros. O Vereador Joel disse que dois carreteiros da Camargo Corrêa foram atendidos
 no Posto de Saúde e elogiaram o atendimento. O Vereador Marcelo justificou a abstenção ao projeto que concede servidores ao
 Fórum e não foi a favor e nem contra porque teve seus motivos e como foi dito, ele não está aqui para administrar por Lavras ou
 outro lugar e esperava que a Prefeitura cedesse somente dois funcionários como foi conversado. Num aparte, o Joel disse que o
 Secretário Fábio determinou que fosse cedido somente dois funcionários. O pronunciante disse que esteve na Prefeitura para
 ver a questão de um empresário que estava precisando de duas certidões para o loteamento e esperava que fosse resolvido.
 Disse que em conversa com uma pessoa, esta lhe disse sobre comentário de que ele havia sido a favor do projeto para ceder
 funcionários para o Fórum e esclareceu que quando assumiu o cargo prometeu cumprir a Lei Orgânica, o regimento Interno e as
 Constituições estadual e federal e que cada Vereador tem sua opinião e questionar voto ou sair falando como alguém votou é
 sinal de fraqueza, pois ele teve seus argumentos para votar em abstenção. Disse que os Vereadores têm todo direito de justificar
 seu voto, mas não o direito de sair lá fora e falar que outro votou prejudicando o Município e é preciso, dentro da ética, respeitar



 e aceitar as opiniões, cumprir o Regimento Interno e espera não ser questionado por uma manifestação ou seu voto. O Vereador
 Joel disse que presenciou rebeliões em presídios, o que deixa cidades sem segurança e quando votou a favor do projeto,
 pensou na segurança da cidade, pois da maneira que a Juíza desativou a cadeia de Ijaci, ela tem poder para reativá-la e assim é
 melhor arcar com a cessão destes funcionários ao Fórum. O Vereador Marco Aurélio agradeceu a resposta enviada pelo Bispo e
 espera que em breve ele visite Ijaci. Agradeceu pelo envio de convite para o projeto “Goletrando” que é de suma importância
 para as crianças e é preciso a participação dos poderes constituídos. Mencionou convite enviado pelo Prefeito de Bom Sucesso
 e indicou ofício parabenizando e desejando prosperidade àquele Município. Parabenizou o Chefe do Departamento de
 Transportes da Prefeitura pelos trabalhos que vem desenvolvendo com humildade e disponibilidade em servir o povo, afirmando
 que o mesmo está fazendo economia em torno de R$9.600,00 em combustíveis por mês. Disse que durante esses 20 meses de
 mandato pôde ver alguns avanços, tais como a Pavimentação dos Bairros Córrego Pintado e Nossa Senhora do Rosário,
 inauguração do prédio do PSF do centro, casas populares, conclusão do prédio escolar do campo do Milionário e com este
 desenvolvimento, o povo será beneficiado. Indicou ofício à Prefeitura parabenizando pelo envio do projeto acerca do Conselho
 do FUNDEB que dará mais transparência a todos os trabalhos e a aprovação do mesmo ajudará na educação. Sobre o CISLAV
 conforme dito pela Valéria, o Município deve fazer um levantamento de todos os exames que são necessários e fazer uma
 licitação, pois o valor ficará mais baixo que o CISLAV. Sobre a questão da oftalmologia, estará apresentando um projeto com
 intuito de atender principalmente as crianças que apresentam dificuldades no aprendizado por não enxergar devidamente.
 SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. Os Projetos de Leis nº 34
 que “dispõe sobre a criação de Comissão Especial de Segurança de Eventos Públicos, fixa suas atribuições e dá outras
 providências” de autoria do Vereador Marco Aurélio. Nº 35 que “Altera redação do art. 2º da Lei 908 de 12 de março de 2007 e
 dá outras providencias” de autoria do Executivo e nº 37 que “Autoriza Concessão de Direito Real de Uso de bem imóvel e dá
 outras providências” de autoria do Vereador Marcelo foram aprovados pela unanimidade do Plenário em 2ª e 3ª discussões e
 votações, conforme urgência pedida pelo Vereador Rogério. TERCEIRA PARTE: convocação para a reunião ordinária seguinte
 no dia 13 de setembro, vez que no dia 06 de setembro, a reunião seria cancelada nos termos do § 1º do art. 83 do Regimento
 Interno em decorrência do ponto facultativo nas repartições públicas municipais que seria decretado. 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 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 25ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas,
 Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 CORRESPONDENCIAS LIDAS: Ofício n.º 202 do Gabinete em resposta à parte do ofício 240, 236 e ofícios dos Vereadores.
 Ofício nº 208 do Gabinete informando sobre o não comparecimento do Secretário Fábio à reunião devido a audiência pública
 para elaboração do orçamento de 2011. INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereadores José Márcio e Francisco: Nº 393 para que seja
 restabelecida a pintura original da parede e uma das janelas do prédio do Centro de Integração Educacional e quando
 emprestarem o recinto para realização de algum evento, seja exigido um termo de responsabilidade da pessoa que o requerer.
 Nº 394, retificando a Indicação nº 381 solicitando que seja construída uma cesta elevada para depósito de lixo na Avenida 31 de
 Dezembro, fora do alcance dos cães. Nº 395 para que sejam efetuados reparos no mata-burro existente na estrada do Tanque,
 nas proximidades da propriedade do Sr. Mateus. Nº 396, m nome dos Srs. Mazico, Fábio Botelho e Gabriel Pinheiro, seja
 efetuada a limpeza do mata-burro ao lado da "árvore pereira", vez que o gado está invadindo a divisa, vindo até a cidade. Nº 397
 do Vereador Rogério para que seja instalada uma cesta para depósito de lixo na Avenida 31 de Dezembro, ao lado do portão do
 terreno onde se realiza a festa do peão. Nº 398 do Vereador Lisionel para que sejam refeitos os dizeres "PARE" existentes em
 algumas esquinas, indicando a preferência, sejam pintadas as faixas de pedestres, em especial nas proximidades das escolas,
 bem como sejam sinalizados e pintados os quebra molas das ruas da cidade. Nº 399 da Vereadora Valeria para que seja
 informado qual providência será tomada em relação a jovem Fernanda Francisca de Andrade, moradora da Vila Industrial, já que
 está grávida, morando somente com seus irmãos menores de idade e precisando urgentemente de auxílio, especialmente a
 reforma de sua casa. Nº 400 do Vereador Joel para que o Anfiteatro da Escola Municipal seja utilizado somente para eventos
 voltados aos alunos da rede municipal e estadual de educação como forma de evitar que seja danificado. INDICAÇÕES
 VERBAIS: Nº 401 do Vereador Rogério reiterando pedido para reforma da casa do Erlei que corre risco de desabar. Vereador
 Marco Aurélio: Nº 402 solicitando da Viação São Cristóvão que conste em todos ônibus da linha Lavras/Macaia e
 Lavras/Ipiranga, a placa "Via Ijaci". Nº 403 reiterando pedidos realizados através das Indicações nº 241, 308 e 346 para envio de
 informações sobre o Conselho do FUNDEB, repasses do mesmo e relação dos servidores da Secretaria de Educação com
 respectivos vencimentos. Nº 404 para envio de expediente ao Consórcio AHE Funil para que as pendências daquele Bairro
 sejam resolvidas e não fiquem somente nos levantamentos e promessas. Nº 405 do Vereador José Márcio para que seja
 urgentemente resolvida a nomeação pelo concurso da servidora Ana Paula que está trabalhando em regime de contrato. Nº
 406/2010 dos Vereadores José Márcio e Valeria reiterando pedido para que seja aguado pelo menos duas vezes por semana o
 trecho de estrada entre a Prainha e o alambique no Bairro Ipiranga. Nº 407 do Vereador Francisco reclamando que uma pessoa
 levou sua filha que está com pedra nos rins no posto de saúde e a Secretária disse a esta pessoa para pagar R$160,00 para ser
 atendida em consultório particular. Vereador Cypriano: Nº 408 para fechamento de um terreno em frente à residência do Sr.
 Antonio Vidor, fez que alguns motoristas estão efetuando manobras dentro do mesmo. Nº 409 para que seja retirado o entulho
 que foi jogado no terreno da Prefeitura na Rua São João. Nº 410 da Vereadora Valeria reiterando pela quarta vez solicitação
 para elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), bem como laudo técnico para habilitação ao recebimento de
 adicional de insalubridade e ou periculosidade para alguns servidores. REQUERIMENTOS: Nº 40 do Vereador Marcelo
 requisitando as prestações de contas das entidades que recebem subvenções da Prefeitura. PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Nº



 28/2010 dos Vereadores José Márcio e Francisco, requisitando informações sobre alguns tópicos acerca dos cursos
 profissionalizantes ministrados pela escola da cidade de Machado/MG no prédio escolar do campo do Milionários. Nº 29 da
 Vereadora Valeria questionando o porquê da instalação de alguns postes de madeira na calçada da rua principal do Bairro da
 Serra, bem como quem autorizou tal instalação. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Para deliberação do Plenário: Projetos de Leis
 nº 16, 31, 32, 33, 34, 35, 37 e Projeto de Resolução nº 2 . De acordo com a Resolução nº 3 da Mesa Diretora, o projeto de Lei nº
 30 seria levado à 3ª discussão e votação em deferimento ao Recurso nº 1 impetrado pelo Vereador Joel. SÍNTESE DOS
 PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Joel pediu atenção quanto ao Projeto de lei nº 30 e assim tirar a
 responsabilidade do Município, pois é melhor pagar dois funcionários no fórum do que ter que pagar 4 ou 5 no Município para
 atender a estes serviços. Citou parecer favorável ao seu recurso, citando que na questão da segurança pública existe a parte do
 Estado, do Município e do Governo Federal, só que o Município tem sido solidário a varias coisas que mesmo não são de sua
 responsabilidade, são para o bom atendimento da população. O Vereador Rogério disse que indicou a colocação das lixeiras em
 vários pontos da Avenida 31 de Dezembro, pois os cães espalham os lixos pela via. Reforçou pedido para a reforma da casa do
 Erlei, pois a reforma se faz urgente, conforme constatou em uma visita no local. Pediu vistas aos Projetos de Leis 32 e 33 e
 votação em regime de urgência ao Projeto de Lei 31, citando o bom senso em reduzir para 15 mil a suplementação do referido
 projeto, pois a cidade não pode ficar sem festas nestas datas comemorativas. O Vereador Marco Aurélio indicou ofício a
 empresa São Cristóvão para que coloque nos itinerários das linhas de ônibus "Lavras a Ipiranga" e "Lavras a Macaia" uma placa
 indicativa "Via Ijaci", pois alguns trabalhadores de fora lhe reclamaram que ficaram 3 horas no ponto por não saber que todas as
 linhas passam por Ijaci. Sugeriu à Mesa Diretora que apresente um projeto para que num consenso coloque nome de uma
 pessoa que se destacou no Legislativo ao Plenário da Câmara para constar em todos os documentos e que isto seja feito por
 ocasião do aniversário desta Casa. Sobre o projeto de lei 34, citou matéria do jornal Lavras News onde consta a importância do
 conselho de segurança que em Lavras é obrigatório, pedindo apoio na sua aprovação para que o povo seja protegido nos
 eventos que participam, principalmente a festa de peão. Citou importância do projeto do FUNDEB a fim de que o Conselho seja
 atuante e fiscalize, mencionando ofício feito em março para que enviasse informações sobre o Conselho e o gasto com o
 FUNDEB, mas até aquela data não foi respondido, reiterando indicação neste sentido. Disse que foi sancionada uma Lei pelo
 Governo Federal a respeito do DNA, onde quem se recusar a fazer o exame, será considerada o pai da criança e quer saber
 quem é o autor dessa lei e parabenizá-lo, porque existem muitas crianças passando fome por causa da covardia de homens que
 não assumem suas responsabilidades. Disse ao Presidente que foram votados no ano passado, projetos concedendo título de
 honra ao mérito e cidadania honorária e que poderia marcar uma data para a entrega dos mesmos, sugerindo que fosse na data
 de aniversário desta Casa. Indicou ofício ao consórcio AHE funil, pois seus funcionários estão fazendo levantamento nas casas
 da Pedra Negra conforme foi pedido por ele, questões de escrituras e outros problemas, e os moradores estão ansiosos que as
 pendências sejam sanadas e que não fiquem somente nas promessas. O Vereador José Márcio alertou o Sr. Prefeito quanto às
 indicações dos Vereadores que não são atendidas e nem respondidas citando que a Ana Paula está trabalhando em regime de
 contrato sendo que é a próxima na lista do concurso que vai vencer no fim do ano e se está trabalhando por contrato é porque o
 serviço é necessário, indicando que se possível mandassem resposta até a reunião seguinte. Sobre o Projeto de Lei nº 30, disse
 que desde a primeira reunião foi contra, respeita todos do Fórum, só que os Vereadores não podem deixar a cidade às traças,
 pois não tem servidor de mão-de-obra barata para atender as necessidades do Município. Citou que há vários problemas na
 linha escolar como foi relatado em vários ofícios, na linha do Francisco o ônibus está lotado e em tempo de cair numa ponte por
 falta de manutenção da mesma, as estradas rurais não tem cascalho e nem saída de água e isso é reivindicado a ele
 constantemente pelos sitiantes que precisam transportar o leite e não arrumam por falta de funcionários, há caminhões parados
 no pátio, as ferramentas no canto e as estradas cheias de mato e assim não é justo abandonar a cidade e atender o Fórum
 sendo que isso é responsabilidade do Estado e não sabe o porquê de todos não votarem contra este projeto questionando como
 irão nas casas pedirem votos, sendo que na hora que precisaram, eles cruzam os braços e se esse projeto for aprovado é uma
 vergonha, sabe que o voto é livre e respeita cada um, conforme o art. 29 da LOM, mas por respeito ao eleitor que confiou o voto,
 devem primeiro cuidar da cidade, citando abandono dos mata-burros, buracos para todo lado, saída de água entupida, excesso
 de mato, passeios precisando de reformas e para isto não tem mão-de-obra. Disse que os quebra-molas que foram feitos na Vila
 Aparecida não têm sinalização e os usuários estão reclamando. Disse que sempre faz reivindicações em benefício de todos e se
 o Prefeito não cumpre, ele fez sua parte e não quer decepcionar nenhum dos que nele confiou. O Vereador Francisco pediu
 vistas ao Projeto de Lei nº 16. Disse que estão pedindo funcionários para o Fórum, ao passo que a Ana Paula está trabalhando
 por contrato, sendo que foi aprovada no concurso e se manifestou contra a cessão destas pessoas para trabalharem no Fórum,
 a menos que fossem de Ijaci. Indicou ofício a Secretária de Saúde informando-lhe sobre a reclamação de uma senhora que
 levou sua filha com pedra nos rins e para ser atendida teve de pagar a consulta de 160 reais, sendo que tem médico no posto e
 pediu explicação sobre isto e se a Secretária puder, que viesse explicar o que aconteceu. A Vereadora Valéria referindo-se a
 Ana Paula, disse que já foi pedido pelos Vereadores, ela mesma já pediu, só não sebe explicar o porquê de travarem isto, pois
 ela passou no concurso, mas está trabalhando por contrato e tem desempenhado bem seu trabalho e sua indignação é que para
 aprovar vagas para pessoas que nem se conhece, eles mandam projetos e não olham para as pessoas daqui e igual ao caso da
 Ana Paula, existem outros cargos como os de operários, sendo que também isto já foi pedido. Sobre a casa do Erlei, eles não
 arrumam e isto é coisa de calamidade pública, tem que dar atenção e não é por causa do período eleitoral que eles têm que
 deixar a casa cair na cabeça da pessoa. Citou pedido para arrumar a casa da Fernanda, que segundo ela, foi uma pessoa olhar
 e disse que a casa não precisa de reforma, no entanto a casa está quase caindo e quando chove, molha mais dentro da casa do
 que de fora. Disse que são coisas que acontecem e vão indignando e estão igualando a Câmara com a Prefeitura e isto não
 pode acontecer já que os Vereadores pedem o que o povo precisa, mas na Prefeitura eles cruzam os braços e é preciso
 seriedade do Prefeito em resolver estas coisas. Citou o projeto do CISLAV para atender a demanda da saúde que já foi pedido
 por ela e não enviaram, como no caso das consultas oftalmológicas e que devem ajudar quem é daqui. Disse que não obteve
 resposta quanto ao Perfil Profissional Profissiográfico e há funcionários que vão se aposentar. Citou que segundo palavras de
 um advogado, o Vereador não precisa de resposta, no entanto eles precisam que os Vereadores votem os projetos que eles



 interessam e isto não é coisa pessoal com o Sr. Prefeito e eles têm obrigação com o povo e podem contar os projetos que são
 para favorecer o povo, questionando como pedirão votos. Num aparte, o José Márcio mencionou indicação para aguar a rua por
 onde passa o ônibus escolar no Bairro Ipiranga pelo menos umas duas vezes por semana. A pronunciante disse que isso é uma
 das coisas que chega na Câmara, e que as pessoas votaram no Prefeito por causa de seu carisma, mas há pessoas que o
 seguram quando quer fazer as coisas e reforçou indicação para aguar a estrada do Ipiranga, bem como a Vila Industrial, citando
 ainda que colocaram postes nas ruas do Bairro da Serra perto de passeios e pediu informações neste sentido. O Vereador
 Marcelo requisitou as prestações de contas das entidades que recebem subvenção da Prefeitura, pois o envio está atrasado. O
 Vereador Cypriano citou reclamação dos moradores da Rua José Marçal, pois há um terreno vazio em frente a casa do Sr.
 Antônio Vidor onde os carros estão manobrando em alta velocidade e assim pediu que o Executivo procure o proprietário para
 fechar a frente deste terreno e evitar acidentes, principalmente com crianças. Indicou a limpeza do terreno da Prefeitura na Rua
 São João, onde jogam lixo e está causando mau cheiro. Sobre o projeto que concede funcionário ao Fórum, disse que Ijaci
 pertence à Comarca de Lavras e que precisam dos serviços da justiça e se manifestou favorável ao projeto. SEGUNDA PARTE:
 As proposições escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. Conforme decisão, o Projeto de Lei nº 30 que
 "Homologa os termos do convênio de cooperação nº 228/2009 firmado pelo Município com o Tribunal de Justiça do Estado de
 Minas Gerais e dá outras providências" foi foi levado à 3ª discussão e votação a aprovado após obter 4 (quatro) votos favoráveis
 dos Vereadores Rogério, Cipriano, Joel e Marco Aurélio, 3 (três) votos contrários dos Vereadores Francisco, Valéria e José
 Márcio. O Vereador Marcelo se absteve. Desta forma o referido projeto foi levado à discussão e votação em sua redação final,
 sendo aprovada pelo mesmo resultado da 3ª discussão e votação. O Vereador Marco Aurélio justificou seu voto favorável, pois
 existem várias parcerias entre o município e o Estado, citando também os convênios que o Estado destinou para asfaltar as ruas
 da cidade e que existem aproximadamente 30 presos e 250 processos na Comarca que precisam ser resolvidos e o fato das
 pessoas que passaram no concurso é uma coisa, mas também não podem penalizar as famílias que tem seus entes
 encarcerados, além de outros serviços da Comarca, como a Justiça Eleitoral. O Vereador José Márcio disse isso é uma tapa na
 cara da sociedade e todos sabem que a Prefeitura não é obrigada a ceder estes funcionários, questionando o porquê de não
 olharem para o caso da Ana Paula que é uma simples civil. Disse que respeita os magistrados e funcionários do Fórum, mas é
 preciso cuidar da cidade e espera que os assistentes se lembrem desta votação quando alguém pedir voto. Disse que fica triste
 com a situação, mas não se desanima, senão o lado ruim toma conta. Disse que de acordo com o art. 29 da LOM, o voto é livre,
 mas tem que alertar o eleitor para não enganar com as propostas, pois quando uma pessoa vota é porque espera seriedade e
 tomou um tapa na cara junto com cada cidadão. Disse que aqui estão sendo legislativo por Lavras e não por Ijaci, estão
 trabalhando por Lavras e esquecendo-se da cidade e se o Prefeito quer fazer média, que faça com seu dinheiro e não o do povo.
 A Vereadora Valéria disse que foi aprovado auxílios financeiros para estudantes, há pessoas que se formaram em direito na
 cidade e há mais pessoas estudando direito e questionou os motivos de não mandarem projeto para ajudá-los, mas sim para
 desconhecidos, enquanto as coisas do Município ficam para trás. O Vereador Rogério disse que em relação aos servidores que
 estão esperando vagas no concurso, já foi pedido, só não acha certo Vereador questionar voto de outro, pois este é livre e não
 tem nada a ver a Prefeitura chamar servidor e ceder servidor para o fórum, pois como explicado pelo assessor jurídico, todos
 dependem do fórum, já foi eleito por quatro mandatos seguidos e isso não faz ninguém perder eleição, depende do carisma do
 candidato e pediu ao Presidente que os artigos do Regimento sejam cumpridos e qualquer Vereador que questionar o seu voto,
 ele estará entrando com ação, pois isso está ficando vergonhoso. O Vereador José Márcio disse que não estava falando do voto,
 mas sim sua opinião, e sabe que de acordo com o art. 29, o voto é livre. O Sr. Presidente disse ao José Márcio que cada
 vereador tem o direito do seu voto. O Projeto de Lei nº 31 que "Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao orçamento do
 Município de Ijaci para 2010 e dá outras providencias" foi aprovado em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação pela unanimidade do
 Plenário, conforme pedido pelo Vereador Rogério. O Vereador Marcelo disse ter sido a favor em consideração a negociação dos
 Vereadores. O Vereador José Márcio disse que juntamente ao Vereador Francisco negociaram com o Vereador Joel, devolveu o
 projeto e foi favorável ao mesmo para que o Município dê andamento nas inaugurações e de sua parte não dificulta os trabalhos
 e queria deixar claro que não é complicado como dizem, vez que por causa de sua opinião, sempre é perseguido. O Projeto de
 Lei nº 34 que "dispõe sobre a criação de Comissão Especial de Segurança de Eventos Públicos, fixa suas atribuições e dá
 outras providências" foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª discussão e votação. O Projeto de Lei nº 35 que "Altera
 redação do art. 2º da Lei 908 de 12 de março de 2007 e dá outras providencias" foi aprovado pela unanimidade do Plenário em
 1ª discussão e votação, considerada a emenda do Vereador Joel. O Projeto de Lei nº 37 que "Autoriza Concessão de Direito
 Real de Uso de bem imóvel e dá outras providências" foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª discussão e votação, o
 Projeto de Resolução nº 2 que "Aprova as contas do Município – Gestão 2008 – e dá outras providências" foi aprovado pela
 unanimidade do Plenário em discussão única conforme disposto no parágrafo único do art. 137 do Regimento Interno. O
 Vereador Cypriano disse que em relação às palavras do José Márcio, para as pessoas que passaram no concurso e estão
 esperando as vagas, já foi feito pedido por ele e quanto a crítica por causa da votação, disse que Ijaci pertence à Comarca de
 Lavras e depende de lá e por isso foi favorável e do jeito que o José Márcio está fazendo, ele quer ver o Município na pior, pois
 somente fica brigando. O José Márcio questionou ao Cypriano quem está contra o Prefeito. O Vereador Francisco disse que
 seria favorável ao projeto se chamassem as pessoas concursadas, como no caso da Ana Paula. O Sr. Presidente disse que
 doravante cada Vereador tem 5 minutos para justificar seu voto e não deve baixar o nível, pedindo que respeitassem o
 Regimento para não ser preciso chamar a atenção. TERCEIRA PARTE: convocação para a reunião ordinária seguinte no dia
 30de agosto. 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 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 24ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas,
 Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 CORRESPONDENCIAS LIDAS: Ofício n.º 195 do Gabinete em resposta aos ofícios 208, 213 e 225 da Câmara e ofícios dos
 Vereadores Ofício nº 02 do Departamento de Gestão Patrimonial em resposta ao ofício nº 228 ( ofício nº 34 e Indicação 363)
 Ofício n.º 196 do Gabinete em resposta aos ofícios n.º 226 e 232. Ofício do Gabinete n.º 199 informando datas para audiências
 públicas na elaboração do orçamento de 2011. INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereadores José Márcio e Francisco: Nº 376 em
 nome de alguns moradores do lado direito da Rua José Alípio de Carvalho, que ao invés de construir meio-fio e calçada em
 frente às suas casas, que apenas concretem o local, vez que o alicerce das referidas casas está abaixo do nível do asfalto. Nº
 377 para construção de um campo de futebol socyte nos Bairros Vila Industrial e Ipiranga, conforme pedido de alguns
 moradores. Nº 378 para reparos na pavimentação asfáltica ao final da Rua Joaquim Antônio Ribeiro devido a um problema na
 rede mestre de água. Nº 379 para providencias referentes à pavimentação no Córrego Pintado, onde nas proximidades da
 residência do Sr. Jose Gertrudes, o ângulo da curva está muito fechado e quando da colocação de meio fios, os caminhões não
 terão como virar na esquina. Nº 380 em nome dos moradores da Rua Antonieta Ribeiro de Oliveira, solicitou conclusão da obra
 de reparos na rede de esgoto e recolocação do asfalto no local, bem como providencias quanto a um cano de água estourado
 que está umedecendo a rua. Nº 381 em nome dos moradores da Avenida 31 de Dezembro, que seja pedido aos proprietários de
 bares, lanchonetes e até mesmo alguns moradores para não depositarem os sacos de lixo à noite, vez que os cães estão
 espalhando os dejetos ao longo da via. Nº 382 para que seja a Secretária de Saúde libere urgentemente uma ressonância
 magnética em favor do Sr. Hiroshi Kawano que está com consulta marcada para o dia 25 de agosto. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº
 383 do Vereador Lisionel com apoio dos demais Vereadores para providencias urgentes acerca do pedido dos moradores da
 Rua Antonieta Ribeiro de Oliveira, no Bairro Serra Verde. Vereador Marco Aurélio: Nº 384 para que a Prefeitura apoie os
 trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na realização do Censo deste ano. Nº 386 congratulando-se com o novo Bispo
 Diocesano, Dom Frei Célio de Oliveira Goulart. Nº 387 parabenizando a Administração pela contratação de uma nutricionista
 para as escolas municipais, pedindo mais informações a respeito. Nº 385 da Vereadora Valeria reiterando pedido para que seja
 colocada em prática a Lei Municipal nº 968 de 6 de junho de 2009 que institui Programa de Apoio Financeiro a Estudantes de
 Nivel Técnico e Superior. Nº 388 do Vereador Francisco para colocação de tampas nos pv's da rede de esgoto nas obras de
 pavimentação do Córrego Pintado. Nº 389 do Vereador Marcelo solicitando a construção de um quebra-molas na Avenida 31 de
 dezembro no cruzamento com a Rua José Marçal, pois a depressão da pista que existia foi aterrada. Vereador Rogério: Nº 390
 solicitando a sinalização dos quebra-molas que foram construídos nas ruas da cidade. Nº 391 reforçando pedido para envio de
 Projeto de Lei aumentando repasse ao CISLAV para atender a grande demanda de exames. Nº 392 do Vereador José Márcio
 advertindo que caso não seja resolvido o problema do esgoto na Rua Antonieta Ribeiro de Oliveira até o final deste mês, irá
 levar tal fato ao conhecimento do Ministério Público e da imprensa. REQUERIMENTOS: Nº 38 do Vereador Marcelo requisitando
 cópia do projeto básico e planilha de serviços descritos na Cláusula Primeira do contrato n.º 138/2010 firmado entre o Município
 e a empresa Qualy Engenharia e Serviços Ltda. Nº 39 do Vereador Rogério reiterando requisição de envio de cópia à Câmara do
 processo licitatório para fornecimento de peças e serviços mecânicos aos veículos da Prefeitura. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS:
 Para 3ª discussão e votação: Projeto de Lei Complementar nº 3. Recurso nº 1 impetrado pelo Vereador Joel acerca do
 encerramento do trâmite do Projeto de Lei nº 30. Para 1ª discussão e votação: Projeto de Lei nº 31. Apresentação de emenda
 modificativa nº 1 ao Projeto de Lei nº 35. SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: A Sra. Juliana Lopes Rosa da
 Silva reclamou que o pessoal da Prefeitura estourou o asfalto para reparos na rede de esgotos na Rua Antonieta Ribeiro de
 Oliveira e até hoje não arrumou e os moradores, em especial as crianças, estão expostas à poeira, solicitando que eles arrumem
 ou coloquem o asfalto novamente. O Vereador José Márcio disse que o Secretário de Planejamento veio à Câmara e prometeu
 arrumar, mas não deram conta do serviço e a situação piorou e propôs convocar o Secretário para vir na reunião e explicar o
 fato e se for preciso, juntamente aos moradores, chamará a imprensa. A visitante disse que o esgoto continua voltando para as
 casas da rua da frente e alguns moradores perfuraram fossas. O Vereador Marcelo disse que na época alertou o pessoal da
 Prefeitura para não receber a obra da maneira que foi feita e com o crescimento do Bairro, não estão dando conta da questão do
 esgoto. Em resposta ao mesmo Vereador, a visitante respondeu que o esgoto volta nas casas do lado esquerdo e o mau cheiro
 voltam nas casas do lado direito. A visitante disse que também precisa de um quebra mola nesta rua para evitar carros com
 muita velocidade. O Vereador Marco Aurélio disse que o Secretário de Obras tem de tomar providencias urgentes indicando
 ofício neste sentido. A Vereadora Valéria disse que esse assunto foi pedido por ela desde fevereiro e em março, o Fábio disse
 na reunião que esperaria um tempo para ver se o esgoto não voltaria nas casas e assim recolocariam o asfalto e que segundo
 informações, a Secretária de Meio Ambiente autorizou a ligação do esgoto diretamente na rede de água pluvial. Disse também
 que segundo o Fábio, se não desse certo, eles abririam a rua até o terreno do Sr. Chico Abreu, mas até agora estão aguardando
 resposta. A visitante disse que as obras estavam danificando muros e passeios e devido à profundidade da rede de esgoto não
 tem como recuperá-la. O Presidente disse que enviaria ofício ao engenheiro Hélio César e ao Secretário de Obras para que dê
 solução a este problema. O José Márcio disse que se até o dia 30 de agosto não tiver um posicionamento a respeito, irá chamar
 a imprensa. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Marco Aurélio indicou ofício para que a
 Prefeitura preste apoio aos recenseadores para que sejam bem recebidos nas casas, pois através do censo é que são liberados
 os recursos para a saúde, educação, Assistência Social e outros no Município. Agradeceu aos servidores desta Casa por
 contribuírem para que os vereadores desenvolvam seus trabalhos, citando visita do funcionário Leonardo do DER que veio para
 olhar as solicitações de quebra molas na rodovia, bem como a sinalização do trevo da boca da mata e o ponto de ônibus
 próximo ao Sítio Charco Grande e foi acompanhado pelo servidor Nelson e espera que estes pedidos sejam atendidos. Indicou
 ofício ao novo Bispo de São João Del Rei, parabenizando-o pela posse e que ele tenha êxito em sua caminhada, aguardando
 uma visita em nosso Município e que ele coloque em suas orações todas as famílias ijacienses. Disse estar satisfeito com a
 resposta da Prefeitura em relação ao atendimento do Assessor Jurídico para as pessoas que não têm condições de arcar com



 serviços advocatícios. Citou matéria na Tribuna de Lavras, onde consta a contratação de nutricionista e indicou ofício
 questionando como será este trabalho que é de grande importância para as crianças, gerando um cardápio saudável e economia
 para o Município. A Vereadora Valéria disse que em fevereiro indicaram a instalação de quebra mola na Rua Um que dá acesso
 ao Bairro Serra Verde e não obtiveram resposta e assim a Prefeitura está inadimplente com esta Casa. Citou pedido para a
 liberação de recursos para consultas oftalmológicas, pois existem mais de 200 pessoas na fila e disseram que enviariam um
 projeto para aumentar o repasse ao CISLAV, mas este projeto não deu entrada e os Vereadores estão de acordo, sendo que a
 notícia do envio foi confirmada pelo Rogério e o José Márcio. A pronunciante disse que fizeram vários pedidos para arrumarem a
 iluminação das praças da cidade e ruas do Bairro da Serra e no entanto não obtiveram respostas. Disse que a Lei 968 de 2009
 que dá apoio aos estudantes de nível técnico e superior não foi colocada em prática e quando questionam, dizem que os
 pedidos foram encaminhados às respectivas secretarias. Citou caso de uma menina que precisa de cirurgia no dedo do pé e não
 teve resposta, e se caso o José Márcio chamar a EPTV, ela irá mostrar todos os seus pedidos aprovados na Câmara, pedindo
 ao Presidente que olhe as indicações dos Vereadores junto ao Prefeito e mostre que a indignação é geral. Num aparte, o
 Marcelo disse quando procurava a Prefeitura, eles diziam que resolveria na semana seguinte e até hoje nada foi resolvido e ele
 mesmo já pagou faculdade para alguns alunos, sendo que isto foi deixado no orçamento. A pronunciante disse que no projeto
 existe uma maneira de atender todos os estudantes e que os Vereadores precisam acompanhar isto. Num aparte, o José Márcio
 disse que há secretários que assumem o cargo, mas não mandam, estão lá somente para assinar e receber. A pronunciante
 disse que diante destes problemas, a Câmara fica injustiçada por causa da Prefeitura e coisas que não são do interesse do povo
 eles mandam, citando o projeto de convênio com o Fórum, pois se não conseguem arrumar a cidade, não deve arrumar
 emprego para quem nem se conhece. O Vereador Francisco mencionou os problemas apontados pela visitante Juliana e quando
 assumiram a Prefeitura, o asfalto já havia sido colocado pela Fia e se eles não dariam conta do serviço, não deveriam ter mexido
 e acredita que vai passar o mandato e eles não conseguirão arrumar e juntamente ao José Márcio iria chamar o Prefeito para
 verificar a situação daquela rua que há cinco meses está desta maneira. Indicou ofício para providencias no asfalto do Córrego
 Pintando que foi colocando em cima da tampa da rede de esgoto. Num aparte, o Rogério disse que o serviço nem foi terminado
 e já tem problemas. O pronunciante disse que informou ao servidor Marcelo que o asfalto estava se soltando e ele não tomou
 providências e caso não for recapeado, irá chamá-lo aqui para explicar. O Vereador Marcelo mencionou visitas às obras de
 asfalto e água pluvial e o problema do asfalto do Córrego Pintado dito pelo Francisco já tinha sido alertado e os membros da
 Comissão apresentarão um relatório com as coisas que não estão de acordo, citando que na Rua José Marçal e adjacentes
 banharam a rua há mais ou menos 15 dias e até então não colocaram asfalto e a rua ajuntou poeira, além do entupimento das
 caixas coletoras das águas pluviais. Indicou ofício para colocação de quebra mola na Rua José Marçal na esquina com a
 Avenida 31 de Dezembro. Sobre o esgoto do Bairro Serra Verde, acredita que primeiro terão que arrumar o esgoto da Rua
 Lindolfo de Paula Ribeiro para dar escoamento ao esgoto do Bairro Serre Verde e isto vem se arrastando de outros mandatos e
 disse para os visitantes participarem da audiência pública que a Prefeitura irá fazer na Pedra Negra e mostrar as reivindicações
 do Bairro. Quanto ao censo, disse que o Executivo pode auxiliar, principalmente na zona rural onde os agentes não sabem a
 localização das casas e também deveriam divulgar na rádio, pois o Município pode perder muito se o censo não for feito em
 todas as casas. Disse que recebeu copia do contrato entre a Prefeitura e a empresa Qualy Engenharia Ltda. e quando estes
 serviços eram prestados pela Cherem, o valor era entre 38 e 40 mil reais mensais e achavam caro, no entanto o valor pago a
 esta empresa é de R$49.748,00 por mês e assim ao invés de diminuírem, aumentaram os gastos e a cidade está jogada às
 traças. O Vereador Rogério disse em relação ao Bairro Serra Verde que quando fizeram a rede de esgotos não quiseram
 desapropriar certas pessoas e o que pode ser feito agora é uma nova rede. Sobre a Rua José Marçal na esquina com a avenida
 31 de Dezembro, a empresa jogou óleo e não asfaltou e está ajuntando muita poeira, pedindo providencias para que isto seja
 resolvido. Sobre o pedido do Hiroshi, disse que seu beneficio do INSS foi suspenso e ele precisa deste exame e já tem um
 pedido na Promotoria neste sentido e a Secretaria de Saúde ficou de enviar um projeto de lei para aumentar o repasse ao
 CISLAV e assim ficaria fácil de se resolver. Sobre seu pedido, responderam que ele poderia verificar o processo licitatório na
 Prefeitura, mas sua solicitação foi para que eles enviassem cópia do processo para a Câmara. Sobre o contrato com a empresa
 Qualy, eles deveriam abrir licitação para conseguir um valor menor, afirmando não estar de acordo com este contrato. Sobre os
 quebra molas que colocaram em algumas ruas da cidade, disse que não não foram sinalizados, o que pode causar acidente.
 Quanto ao Projeto de Lei nº 30, acredita que se deve fazer uma terceira votação. Finalizou reiterando pedido para envio do
 projeto de aumento de repasse para o CISLAV. O Vereador José Márcio pediu vistas ao projeto de lei nº 31, pois já foi votada
 uma matéria neste sentido. Sobre o recurso do Vereador Joel pedindo uma 3ª votação para o projeto de lei nº 30, disse que
 respeita o pedido do Vereador e se houver mais esta votação, será contra e fará o que puder para que o mesmo não passe,
 citando os diversos problemas do Município relatados na reunião por falta de mão de obra e não é justo ceder funcionários para
 o Fórum e em conversa com os Assessores Jurídicos da Prefeitura e da Câmara, estes disseram que o Município não tem
 obrigação em ceder tais funcionários. Disse que o pessoal está cobrando a recolocação do abrigo de ônibus ao lado do Jardim
 Planalto, mas sempre informa que o Vereador Marco Aurélio estava cuidando do caso e lhe perguntou se foi tomada alguma,
 como dito em reuniões passadas, tendo o Marco Aurélio dito que durante a semana iria fazer uma representação na Promotoria,
 pois se uma pessoa danificar um bem público, será penalizado por isto e o mesmo acontece com o abrigo que foi retirado pela
 Construtora Dharma, tendo o pronunciante dito que também assinaria esta representação, pois o período chuvoso está
 chegando e os usuários ficarão expostos no tempo. Sobre o Bairro Serra Verde, disse que é amigo de todos os Secretários e
 funcionários da Prefeitura, mas não se pode confundir, porque se a pessoa não tem capacidade para tocar um serviço, não
 deveria pegar, pois tem mais de seis mil habitantes na cidade que espera uma resposta da Administração e dos Vereadores e
 pediu que convocasse o Secretário Fábio para comparecer na reunião seguinte para explicar a questão e se até dia 30 de
 agosto não tiver nenhuma resposta, irá trazer a televisão para reportar esta situação e outras existentes, pois o que foi gasto
 com a tentativa de resolver o problema quase que dava para fazer a metade de outra rede. Mencionou problemas com a limpeza
 da rua da Câmara, quando fez um ofício de urgência, já que estavam amontoando o lixo de onde os moradores estavam tirando,
 mas o problemas foi resolvido rapidamente e agora estão fazendo os serviços com mais frequência e assim só trabalham



 quando empurrados. Disse que o valor pago a empresa Qualy é alto e a Prefeitura cede o trator e um funcionário, enquanto o
 serviço da Prefeitura fica parado. Num aparte, o Marcelo questionou sobre a utilização do trator pela Qualy, tendo o pronunciante
 dito que é para a retirada do entulho conforme visto por ele e o Francisco e fica triste porque Ibituruna tem arrecadação menor e
 é uma cidade modelo. O Vereador Joel chamou atenção a respeito da petição do Juiz que solicita que a Prefeitura de Ijaci
 patrocine dois ou três funcionários para o Fórum da Comarca de Lavras, argumentando que os vereadores votaram subvenção
 para a APAE tirando as crianças com necessidades especiais da responsabilidade do Município, votaram fornecimento de
 combustíveis para a Policia Militar tirando a responsabilidade da Prefeitura em circular com uma viatura pelas ruas da cidade e
 votaram subvenção para a Polícia Civil e desta forma assume muitas coisas que é de responsabilidade do Estado que tem sido
 omisso em certos trabalhos que são usados pela população e tem conhecimento que o Poder Judiciário está abarrotado de
 processos de pensão alimentícia e processos cíveis porque o Estado não fornece funcionários para as Comarcas
 desenvolverem os trabalhos e os juizes darem seus pareceres para que os problemas sejam resolvidos, citando caso específico
 de quatro crianças de nossa cidade que há um ano e meio não recebem pensão alimentícia. Citou que tem cidadão que tem um
 processo cível contra o INSS, ou o cidadão que está com seu divórcio para sair, ou o sistema carcerário que está abarrotado
 porque não tem funcionários que faça com que os processos chegem até os magistrados para darem a sentença.. Disse que
 Ijaci tem hoje aproximadamente 18 presos que ainda não saíram porque o Estado não fornece funcionários para que o
 magistrado libere o preso que às vezes já cumpriu sua pena. Disse que é de seu conhecimento que a Juíza desativou duas
 celas em Ijaci, mas tinha um convênio na Administração passada fornecimento de funcionários ao Fórum e se os Vereadores
 rejeitarem este projeto, a justiça poderá reativar estas duas celas e o Município terá que assumir certas responsabilidades com
 estes presos e assim o mais conveniente seria fornecer funcionários ao Fórum e tirar a responsabilidade do Município. Disse que
 impetrou este recurso em decorrência no empate entre a 1ª e 2ª votação do projeto de lei e se manifestou a favor da aprovação
 do projeto, pedindo aos Vereadores que analisem o recurso, bem como o projeto e procurem ver o benefício que trará para o
 Município. Num aparte, o Marcelo disse que saiu comentário que o projeto foi rejeitado, mas ele tem que voltar para a 3ª
 discussão e votação, porém citou que o Município está sobrecarregado e questões de segurança é dever do Estado e em que
 pese as pressões, o Município precisa colaborar, tem a cessão de um, eles querem três, então que sejam cedidos dois
 funcionários, observando pedidos anteriores para que coloquem pelo menos uma pessoa de Ijaci que tem curso e condições
 para trabalhar no Fórum, sugerindo ao Vereador Joel que leve esta posição à Juíza, tendo o pronunciante dito que o Município já
 presta serviços que é dever do Estado e quanto à colocação de uma pessoa do Município, a Juíza alegou que precisa ter
 pessoas de confiança do seu lado, porque existem processos que correm em segredo de justiça e o pronunciante reiterou
 pedido que os Vereadores examinassem e aprovassem este projeto para fornecimento de funcionários ao Fórum e retirassem a
 responsabilidade dos Vereadores e do Município. O Vereador Cypriano reforçou pedido dos moradores do Bairro Serra Verde
 que estão certos em reclamar do mau cheiro da rede de esgoto ou do refluxo de dejetos para dentro das casas e pediu que o
 Secretário de Obras faça uma visita ao lugar e busque uma solução, citando que isto já foi pedido pela câmara. Disse que as
 caixas que foram colocadas na Rua José Marçal, esquina com a 31 de Dezembro são de blocos ao passo que deveriam ser de
 ferragens e concreto para ficarem mais reforçada e ainda estão cheias de pedras e terra e isso pode entupir a rede de água
 pluvial e precisam limpa-las antes do período chuvoso. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram aprovadas
 pela unanimidade do Plenário. O Projeto de Lei Complementar nº 3 que "Cria cargos de provimento efetivo para o PSF
 (Programa Saúde da Família) e Vigilância em Saúde e dá outras providencias" foi aprovado em 3ª discussão e votação em sua
 redação final, após obter 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto em abstenção da Vereadora Valéria. TERCEIRA PARTE:
 convocação para a reunião ordinária seguinte no dia 23 de agosto. 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 09 (nove) dias do mês de agosto de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 23ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco
 Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereadores José Márcio Gomes e Francisco: Nº 362 para corte de duas árvores localizadas ao lado
 da construção do prédio para a farmácia básica. Nº 363 pedindo informações sobre quais bens patrimônios do Município estão
 cadastrados sob os n.º 00171 e 00172, bem como se todo o patrimônio do Município encontra-se devidamente cadastrados e
 identificados com plaquetas. Nº 364 do Vereador Lisionel para substituição das lâmpadas da Praça do Bairro da Serra.
 INDICAÇÕES VERBAIS: Vereador Cypriano: Nº 365 para construção de um quebra-mola na Avenida 31 de Dezembro, próximo
 ao restaurante Cabral, bem como no cruzamento das Ruas João Corrêa com José Marçal. Nº 366 para serviços de tapa buracos
 na Rua José Marçal, próximo a casa de ração do Sr. Luiz. Vereador Marco Aurélio: Nº 367 para reparos na estrada de acesso à
 residência do Sr." Zezé Gama", na saída para a Serra, próximo ao condomínio Porto da Pedra. Nº 368 cientificando o Prefeito
 sobre denuncias de que o carro da vigilância epidemiológica está sendo utilizado para outros fins e reiterando pedidos para
 fornecimento de uniformes e crachás de identificação para os servidores desta área. Nº 369 para fornecimento de todos os
 medicamentos que o Sr. "Dico" necessita para seu tratamento, bem como seja prestada assistência médica para a Sra. Irani
 Miranda, que está com problemas de saúde. Vereadora Valeria: Nº 370, para colocação de cascalho perto das propriedades da
 Sra. Neuza, Sr. Tião Borges e Sr. Zizico, localizados no Passa Três, sendo que neste último também é necessária a
 recuperação e uma ponte que serve de passagem para o caminhão de leite. Nº 371agradecendo à Secretária Municipal de
 Saúde e equipe pelas cirurgias de cataratas que foram realizadas. Nº 372 reiterando pedido para envio de projeto para liberar
 consultas oftalmológicas. Nº 373 dos Vereadores Valeria e José Márcio para nomeação das serventes escolares que estão



 trabalhando no regime de contrato, antes do término da vigência do concurso público. Nº 374 do Vereador Francisco para
 compra e troca dos pneus do ônibus escolar em que trabalha. REQUERIMENTOS: Nº 37 do Vereador Rogério requisitando
 cópia do processo licitatório para fornecimento de peças e serviços mecânicos aos veículos da Prefeitura. PEDIDO DE
 INFORMAÇÕES: Nº 27 dos Vereadores José Márcio e Francisco acerca do deferimento, ou não, do requerimento impetrado
 pelo Sr. Geraldo Maciel em agosto de 2009 acerca da concessão de uma área de terreno no Distrito Industrial para instalação de
 uma oficina mecânica, lavador e borracharia. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Para 2ª discussão e votação: Projeto de Lei
 Complementar nº 3 e Projeto de Lei Ordinária nº 30. Ofício nº 194 do Gabinete encaminhando novo substitutivo ao projeto de lei
 nº 29. Ofício nº 192 do Gabinete solicitando retirada do Projeto de Lei Complementar nº 4 que "Altera anexo único da Lei
 Complementar 1021/2010 e dá outras providencias". Apresentação dos Projetos de Leis nº: 32 que Fixa normas para edificações
 do Poder público Municipal", nº 33 que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de rampa de acesso para deficientes físicos em prédios
 públicos, farmácias, clínicas e laboratórios e dá outras providencias" e nº 34 que "Dispõe sobre a criação de Comissão Especial
 de Segurança de Eventos Públicos, fixa suas atribuições e dá outras providências" estes três de autoria do Vereador Marco
 Aurélio e nº 35 que "Altera redação do art. 2º da Lei 908 de 12 de março de 2007 e dá outras providencias" SÍNTESE DO
 PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: O visitante Geraldo Maciel solicitou um terreno no Distrito Industrial para instalação de
 uma oficina mecânica, borracharia e lavador e pediu a colaboração dos Vereadores neste sentido. A Vereadora Valéria
 manifestou apoio ao pedido do visitante e acredita que a instalação da oficina gerará empregos. O Vereador Marco Aurélio
 mencionou propostas de empresas para se instalarem naquela área que não se concretizaram, mas acredita na seriedade do
 visitante. O Vereador José Márcio manifestou apoio afirmando que a ampliação da fábrica de cimento gerará mais fluxo de
 caminhões e as Secretarias de Obras e Meio Ambiente podem atrasar o andamento da instalação. O vereador Joel disse ao
 visitante para fazer um croqui e encaminhar à Câmara para fazer um Projeto de Lei neste sentido. O Vereador Rogério
 manifestou apoio ao visitante. O Vereador Marcelo disse que no ano passado foi aprovado um projeto para a empresa Sidersa e
 eles não vieram e apontou dificuldades em relação à energia elétrica, questões ambientais e água, mas não vê problemas
 quanto à aprovação deste Projeto. O Sr. presidente disse que a Câmara está à disposição para ajudar o visitante. SÍNTESE
 DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Cypriano manifestou apoio ao Geraldo e quanto à questão da
 água, poderá ser feito um posto artesiano que também beneficiará as famílias que moram perto do Distrito. Indicou a instalação
 de quebra-mola na Avenida 31 de Dezembro e reiterou pedido para colocação de quebra-molas na esquina da Rua João Correia
 com José Marçal, pois já houve acidente neste local. Pediu para tapar um buraco na Rua José Marçal próximo à casa de ração
 do Sr. Luiz, bem como em outras ruas da cidade antes do período chuvoso, e pediu ainda a reforma das calçadas da Rua José
 Marçal e espera o atendimento a estes pedidos para favorecer a população. O Vereador Marco Aurélio reiterou pedido para
 sinalização do trevo da Boca da Mata, pois existem cinco saídas e isto faz com que alguns motoristas se percam. Indicou pedido
 para serviços de patrol na estrada de acesso à propriedade do Sr. "Zezé Gama". Mencionou denúncias dando conta que o carro
 da vigilância epidemiológica está sendo usado para outros fins, ao passo que os servidores estão carregando caixas de veneno,
 remédios e outros materiais nas mãos e indicou ofício cientificando o Prefeito sobre este fato, senão o Município poderá ficar
 sem o veículo que não pode sequer dar carona, pois transporta veneno e se o fato ocorrer novamente irá denunciar ao Ministério
 Público e na DRS de Varginha. Citou também a necessidade de uniformes e crachás para os servidores da vigilância
 epidemiológica que às vezes são mal recebidos por não serem identificados. Disse que existem reclamações que os veículos
 estão indo superlotados para Belo Horizonte e a ambulância transporta caroneiros e sugeriu que administração alugue veículos
 para atender a população. Num aparte o vereador Joel disse que na ambulância pode transportar 8 pessoas e é equipada para
 estas viagens. O pronunciante disse que é preciso tratar as pessoas com mais carinho, citando reclamações anteriores sobre a
 demora em buscar os pacientes nos hospitais, enquanto outras pessoas fazem compras. Solicitou fornecimento de pomadas e
 medicamentos na íntegra e não pelas metades, citando caso do Sr. "Dico" e mencionando projeto pedindo dinheiro para
 realização de festas, o que é uma incoerência. Disse que votaram dez mil reais para realização de exames e a sra. Irani Miranda
 necessita de atendimento urgente e que a Secretaria de Saúde tem que cuidar de povo, pois o Município arrecada mais de um
 milhão por mês, dizendo ainda que se cuida de uma pessoa não somente com dinheiro, mas também com atenção, carinho e
 educação. Solicitou que seus pedidos fossem atendidos na íntegra e fez menção ao projeto de lei que trata do Conselho do
 FUNDEB que é para valorizar os profissionais do ensino. Finalizou mencionando os projetos de sua autoria, afirmando que estão
 abertos à discussão e emendas. A Vereadora Valéria questionou se o projeto de cessão de terreno ao Sr. Geraldo poderia ser
 de autoria da Câmara, sendo respondido pelo Marcelo que sim, ao que a Vereadora disse que diante da manifestação favorável
 de todos os Vereadores, o projeto seria uma forma mais rápida para resolver a questão. Indicou reparos na estrada de acesso a
 propriedade da Sra. Neusa que está precisando de cascalho, bem como na propriedade do Sr. Tião Borges, Disse que há uma
 ponte na propriedade do Sr. Zizico no Passa Três que está caindo e quando chove fica inundada e o acesso à casa do mesmo é
 difícil. Agradeceu a Secretária de Saúde e sua equipe pela realização das cirurgias de cataratas que foram liberadas e todos
 estão satisfeitos. Indicou ofício para envio de um projeto de lei para pagamento de consultas oftalmológicas, pois existem mais
 de 200 pessoas na fila de espera e o SUS libera somente 9 consultas por mês, incluindo as urgências, afirmando que os
 oculistas que às vezes atendem consultas em Ijaci se interessam somente em vender óculos. Indicou ofício para regularização
 dos cargos das serventes escolares que estão trabalhando por contrato, solicitando que sejam nomeados pelo concurso que tem
 validade até novembro deste ano e se existe o contrato, é porque precisa do serviço e quando elaboram projetos para criação de
 cargos, eles pensam em pessoas que não são do Município ou em política, afirmando ser a favor da valorização das pessoas do
 Município. O Vereador Francisco disse ao Geraldo que ele podia contar com seu apoio para a instalação da oficina. Disse que
 achou um absurdo uma peça de caminhão no valor de R$1.020,00 encontrado no balancete pelo Marcelo. Reclamou por não
 atenderem seus pedidos para instalação de quebra molas e deveriam aproveitar a empresa do asfalto para colocá-los, citando
 ainda que não se deve colocar terra para tapar buracos como fizeram, pois a Prefeitura arrecada um milhão e duzentos por mês.
 indicou ofício ao chefe de transporte para comprar seis pneus para o veículo em que trabalha, pois os atuais estão em péssimo e
 este veículo transporta crianças. Apoiou o pedido de vistas ao Projeto Somma pelo Vereador José Márcio, já que o Município
 tem boa arrecadação e foram eleitos para ajudar o Prefeito nas coisas certas. O Vereador Joel parabenizou ao Cléber pela



 realização da festa no Bairro da Serra, pediu votação em regime de urgência no projeto de lei n.º 29 e pediu licença para se
 retirar, pois não estava se sentido bem. O Vereador Marcelo disse que no balancete tem uma nota da empresa Empmaq
 Comércio de Pelas Ltda. de Varginha referente à compra de peças para o caminhão 1113 placa GLX3024 e dentre estas, há um
 semi eixo no valor de R$1.023,80 sendo o empenho liquidado pelo Elvis, autorizado pelo Marcelo e a ordem de pagamento feita
 pelo José Augusto e a Controladora Interna Maria Cristina, salientando que o preço de um semi eixo de marca conhecida no
 mercado para caminhão deste tipo é em torno de 300 reais. Disse que a compra do semi eixo foi feita por licitação e esta
 empresa foi alvo de reclamação no mandato passado e caso essa nota chegar ao Ministério Público, dará um grande problema e
 a obrigação do Vereador é verificar estas questões como no caso da nota dos equipamentos de informática, afirmando que fala
 baseado em documentos. Sobre o Projeto de Lei do Marco Aurélio acerca de segurança nos eventos públicos, disse que foi uma
 boa ideia, pois há eventos onde as pessoas se machucam. Quanto ao Projeto de Lei nº 33, há uma obrigatoriedade contida no
 Plano Diretor acerca das edificações e cabe a Secretaria de Obras fiscalizar. Quanto ao veiculo da vigilância sanitária, disse que
 já foi denunciado em Varginha e conversado na Prefeitura e isso uma questão séria, pois este veículo carrega veneno, remédios
 e vacinas e o Chefe do Departamento não recebe insalubridade, que é um direito, sendo que na Prefeitura tinha um laudo neste
 sentido que sumiu. Num aparte o Marco Aurélio disse que o pessoal de Lavras jogou seringas no aterro sanitário e a Secretaria
 de Saúde recolheu tais seringas e o carro usado depois transportou doentes para Lavras. Num aparte o José Márcio disse que
 foi ao aterro juntamente com o Flávio e viram as seringas e aconselhou que a Secretária de Saúde fizesse um boletim de
 ocorrência, pois não sabiam da procedência, já que o município paga a empresa Pró-Ambiental para recolher este material nos
 postos de saúde, ao que o pronunciante finalizou reafirmando que isto é uma coisa séria. O Vereador José Márcio falou da
 Indicação acerca do prédio da Farmácia que está no lugar errado, pois é uma área de risco, tem duas árvores perto da
 construção que poderão entupir as calhas com folhas e quando chover, provocará infiltrações e risco de perda dos
 medicamentos e acredita que haverá resistência da Secretária de Meio Ambiente em liberar o corte das árvores, mas se
 acontecer perda de medicamentos, irá ao Ministério Público em Belo Horizonte, questionando se é preciso o Vereador e o
 Prefeito trabalhar pelos Secretários. Mencionou que se tivessem tomado providencias sobre o asfalto colocado sobre o barro na
 rodovia do Ipiranga, não precisariam refazer o serviço, como será necessário. Indicou ofício para envio do Projeto de Lei para
 criação de cargos que estão sendo ocupados por pessoas através de contrato, sobretudo das serventes escolares. Sobre as
 notas fiscais apresentadas pelo Marcelo, disse que um garfo de embreagem do ônibus que custava 40 reais, na nota constou
 mais de 400 reais e isto através de licitação e quando se pede vista em projeto do interesse dele, fala que o Vereador não quer
 deixar a cidade andar, porém se ele quiser que a cidade ande, deve atender os pedidos dos Vereadores que são feitos para
 melhorar o Município. Disse que pode contar nos dedos os Secretários e Chefes que ajudam e respeitam o Prefeito, pois em
 conversa, este lhe falou que há pessoas querendo puxar o tapete. Disse que manteria seu voto contra o projeto de Lei nº 30
 pelos motivos que explicou na reunião anterior. Disse que do total da arrecadação, acredita que uns 300 mil reais são bem
 gastos e o restante se perde e do jeito que está a Administração, no final vai sair muita gente rica ou alguém preso,
 questionando onde estão aplicando a arrecadação, tendo em vista as obras mal feitas e a escola do campo do Milionário não
 tem uma entrada decente. O Vereador Rogério requisitou cópia do processo licitatório vencido pela empresa de Varginha para
 ser analisada. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Projeto
 de Lei Complementar nº 3 que "Cria cargos de provimento efetivo para o PSF (Programa Saúde da Família) e Vigilância em
 Saúde e dá outras providencias" foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 2ª discussão e votação considerando-se a
 alteração no vencimento do cargo de médico, tendo o Vereador Marcelo dito que espera que quando da realização do concurso,
 sejam respeitados os direitos adquiridos dos servidores do PSF. O projeto de Lei Ordinária nº 29 que "Dispõe sobre
 suplementação de dotações do orçamento do Município para o exercício de 2010 E dá outras providencias" foi aprovado pela
 unanimidade do Plenário em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação, conforme urgência pedida pelo Joel. O Vereador José Márcio disse
 seu voto era favorável, mas quando finalizar o contrato com a JMS, não devem renová-lo e que o Prefeito trabalhe com os
 funcionários que tem. O Projeto de Lei Ordinária nº 30 que "Homologa os termos do convênio de cooperação nº 228/2009
 firmado pelo Município com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e dá outras providências" foi rejeitado após obter
 01 (um) voto favorável do Vereador Marco Aurélio, 4 (quatro) votos contrários dos Vereadores Marcelo, Francisco, Valéria e José
 Márcio e 2 (duas) abstenções dos Vereadores Rogério e Cypriano. TERCEIRA PARTE: convocação para a reunião ordinária
 seguinte no dia 16 de agosto. 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 02 (dois) dias do mês de agosto de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 22ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco
 Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício n.º 189 do Gabinete
 encaminhando balancetes da Prefeitura referentes a janeiro e fevereiro de 2010. Ofício nº 833 da Secretaria de Estado de
 Desenvolvimento Regional e Política Urbana comunicando liberação do convênio nº 195 firmado com o Município. INDICAÇÕES
 ESCRITAS: Vereador José Márcio: Nº 337, a pedido do Sr. Brás Guilherme Geraldi, seja retirado urgentemente um monte de
 entulho que foi depositado na esquina da rua de sua casa há mais de 40 dias, não obstante o mesmo ter pedido a dois
 servidores da Prefeitura. Nº 338 para a reativação dos serviços de recolhimento de entulhos acumulados nas ruas da cidade. Nº
 339 solicitando a construção de passeios ao longo de todas as vias públicas e reparos naqueles já existentes como meio de
 facilitar para os idosos. Nº 340 para que seja determinado à nova empresa que presta serviços de limpeza das ruas e coleta de
 lixo doméstico que faça os serviços com mais eficiência. Nº 34 para que sejam fiscalizado e cobrado melhorias nos serviços de



 pavimentação da Vila Nossa Senhora da Conceição e Córrego Pintado. Vereador Joel: Nº 342 para que seja cobrado mais
 pontualidade e eficiência da ginecologista que presta serviços no Posto de Saúde do Bairro da Serra, devido à reclamações
 neste sentido. Nº 343 reforçando pedido para que os profissionais da saúde fiquem mais atentos aos atendimentos e socorros
 médicos, pois casos de óbito por negligência e ou omissão recairão sobre a Secretaria de Saúde e a Administração.
 INDICAÇÕES VERBAIS: Vereador Marco Aurélio: Nº 344 reiterando pedido ao DER/MG para instalação de um ponto de ônibus
 na entrada do Sítio Charco Grande e reforçando indicação do Francisco acerca de redutores de velocidade próximo ao Bairro
 Novo Horizonte. Nº 345 para que seja feita a ligação de rede de esgoto no loteamento do Sr. José Marcos Pinto. Nº 346
 reiterando pedido de informações sobre o funcionamento do Conselho do FUNDEB e funcionamento da Secretaria de Educação.
 Nº 347 para que sejam envidados esforços no sentido de reformar as casas de pessoas carentes. Vereador Francisco: Nº 348
 para que seja adquirido asfalto para tapar os buracos da Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas que liga Ijaci à Serra antes do
 período chuvoso. Nº 349 para instalação de quebra-molas na via principal do Córrego Pintado. Nº 350 reiterando pedido para
 liberação da cirurgia do Sr. Paulo Rodrigues de Souza, pois o caso é de urgência. Nº 351 reiterando pedido para poda de
 árvores na estrada do Tanque, perto da propriedade do Sr. Samuel que está atrapalhando o tráfego de veículos escolares. Nº
 352 dos Vereadores Valeria e Marcelo para regularização das obras na Rua José Marçal e adjacências, pois a demora por parte
 das empreiteiras está aborrecendo os moradores. Vereadora Valeria: Nº 353 reiterando pedido para aguar as ruas da Vila
 Industrial. Nº 354 para que sejam estendidos os serviços de pavimentação à Rua Bernardo dos Santos. Nº 355 reiterando pedido
 para construção de quebra-molas na Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas. Nº 356 para que sejam solicitadas informações acerca
 da proibição de reformas de casas e auxílios no período eleitoral. Nº 357 para que seja analisada a possibilidade de reajuste dos
 valores do plantão médico e retorno do plantão 24 horas no posto de saúde. Nº 358 do Vereador Rogério para retirada de
 entulhos numa rua no Bairro Jardim Planalto. Vereador Cypriano: Nº 359 para que seja alterado o sentido das traves de um
 mata-burro localizado próximo a propriedade do Sr. "Mazico" e outro próximo à propriedade do Sr. "Vagão". Nº 360 agradecendo
 pelos serviços de pavimentação que estão sendo realizados no Bairro Córrego Pintado e nº 361 do Vereador José Marcio para a
 poda de galhos que estão atrapalhando o trânsito de veículos no Bairro Ipiranga. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Projeto de Lei
 Complementar nº 3: Leitura do ofício nº 187 do Gabinete contendo parecer do Centro de Apoio às Promotorias de Defesa do
 Patrimônio Público acerca da necessidade de realização de concurso público para cargos do PSF e ofício nº 190 do Gabinete
 propondo alteração no vencimento do cargo de médico, constante no referido projeto. Leitura do Projeto de Lei Complementar nº
 4 que "Altera anexo único da Lei Complementar 1021/2010 e dá outras providencias". Projeto de Lei nº 16 em pauta para
 deliberação do Plenário. Pedido de substitutivo enviado pelo Executivo ao Projeto de Lei nº 29. Emenda nº 1 proposta pelo
 Vereador Joel ao Projeto de Lei nº 30 e Leitura do Projeto de Lei nº 31 que "Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao
 orçamento do Município de Ijaci para 2010 e dá outras providencias". SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: O Sr.
 Bernardo Donizeti Gomes (Didi) disse que a casa do Sr. Erlei Peniche está quase caindo e veio pedir providências para que não
 aconteça um acidente, tendo o Vereador José Márcio dito que a Câmara já fez vários pedidos neste sentido para a
 Administração e acredita que a Assistência Social está deixando a desejar, sendo que há outras casas para reformar a pedido
 da justiça e que ainda não foram feitas e se acontecer uma fatalidade na casa do Erlei será uma vergonha. A Vereadora Valéria
 disse que o Erlei é portador de necessidades especiais com dificuldade de locomoção. O Sr. Presidente disse que encaminhará
 o pedido, mas acredita que durante o período eleitoral não tem como fazer estas obras e assim que terminar este período
 acredita que poderá ser feito. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Marco Aurélio reiterou
 indicação ao DER para que tomem providências quanto a um ponto de ônibus perto do Sítio Charco Grande, pois quem desce
 no ponto acima tem que caminhar um longo trecho pelo asfalto e no local já aconteceu um acidente. Fez menção ao pedido do
 Francisco sobre a instalação de quebra-molas no Bairro Novo Horizonte e não obteve resposta, mas na mesma rodovia próximo
 a Lavras foram colocados dois quebra-molas e isto mostra o descaso com o povo de Ijaci, indicando ofício ao DER neste
 sentido, questionando se as famílias de Ijaci são menos importantes. Num aparte o José Márcio pediu que fosse acrescentada a
 instalação de quebra-molas na rodovia perto do Sr. Cláudio por causa de um ponto de comércio que ali está sendo construído. O
 pronunciante indicou a ligação de rede de esgoto no loteamento do Sr. José Marcos que fez todos os projetos exigidos pela
 Prefeitura, já tem uma moradora nele residindo e o loteamento está gerando cerca de 80 empregos. Parabenizou os
 organizadores do encontro de folia de reis no Bairro da Serra. Reiterou pedido de informações sobre o FUNDEB para a
 Secretaria de Educação e informação sobre o Conselho, pois não obteve resposta. Quanto à solicitação do Sr. Didi, disse que
 isto mostra o descaso de alguns setores da Prefeitura, pois a casa do Sr. Erlei está quase caindo, citando ainda a casa do Sr.
 "Zico Café". Disse que faltam 42 meses para o fim do mandato e se reformarem duas casas por mês, no final do mandato serão
 84 casas reformadas, o que resolveria o problema. Num aparte, o José Márcio perguntou ao pronunciante sobre a questão do
 abrigo de ônibus que foi retirado quando da construção do loteamento Jardim Planalto, sendo respondido que estará
 aguardando uma resposta num prazo de 15 dias e caso não for resolvido, irá procurar o Ministério Público. O Vereador
 Francisco indicou ofício para que comprem asfalto para tapar os buracos da rodovia Ijaci a Serra, bem como colocar quebra-
molas na rua da Câmara e nas ruas do Córrego Pintado na descida próximo a casa do Sr. José Gertrudes. Reiterou pedido à
 Secretária de Saúde para liberar uma cirurgia do Sr. Paulo Rodrigues, pois é urgente. Reforçou pedido do Sr. Didi, pois tem um
 ano que vem fazendo este pedido e acredita que passando o período eleitoral eles possam fazer. Reiterou pedido para a
 Secretária de Meio Ambiente para que esta libere a poda das árvores na estrada do Tanque, pois os galhos estão danificando o
 ônibus escolar que recentemente foi reformado. O Vereador Marcelo disse que a empresa responsável pela pavimentação do
 Bairro do Rosário foi embora e isto vem provocando reclamações dos comerciantes que não estão suportando a poeira, dizendo
 ainda que é preciso colocar um redutor de velocidade na esquina da Rua José Marçal. Citou que achou no balancete da
 Prefeitura uma nota de compra de 28 computadores, 4 notebooks e 2 maquinas digitais fotográficas e indicou ofício a Secretária
 de Educação questionando onde foram colocados estes computadores, já que há comentários que estes notebooks não estão
 na escola e quer esclarecimentos, pois foram comprados com recursos da educação. Pediu vistas ao projeto de lei nº 29 que
 trata das suplementações no orçamento, pois tem algumas dúvidas e na próxima reunião estará devolvendo para votação. Sobre
 o projeto da reforma administrativa, disse que do jeito que vai, em pouco tempo voltará ao que era antes. A Vereadora Valéria



 pediu para aguar a rua da Câmara que possui escola, dá acesso à Prefeitura e quando chove leva água e lama para o cento da
 cidade. Sobre a Rua José Marçal, disse que um servidor da Prefeitura ao atender um morador, misturou política alegando que
 este não tinha votado e isto não pode acontecer, porque a política acabou em outubro e quem ganhou é obrigado a fazer os
 serviços para todos. Disse ainda que além da poeira no local, uma pessoa caiu num buraco e assim precisam agilizar os
 serviços e não deixar de colocar os quebra-molas. Pediu para aguarem a rua da Vila Industrial que está com muita poeira, bem
 como a pavimentação da Rua Bernardo dos Santos, conforme pedido dos moradores, além da instalação de quebra mola na
 Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, pois fez este pedido há cinco meses e nestes dias aconteceu uma fatalidade no local e se
 houvesse quebra molas poderia ter amenizado a situação, citando ainda o fato de existir muitas crianças no local e os quebra-
molas se fazem urgentes. Sobre o pedido do Sr. Didi, a Câmara já fez muitos ofícios, a Assistência Social já fotografou e eles
 sabem da necessidade não somente dele, mas de outras pessoas e se deve olhar se existe uma brecha na lei, pois até outubro
 muita coisa pode acontecer e as pessoas não podem esperar. Num aparte, o Marcelo citou o caso do Sr. Vitor que foi atendido
 pela empresa e funcionários em que ele trabalha e que a parte social da Prefeitura está muito burocrática e o Município é
 obrigado a cuidar destes casos. A pronunciante mencionou pedido do Marco Aurélio sobre a reforma da casa do Sr. "Zico Café",
 bem como a casa da Sra. Zilá que porta necessidades especiais. Indicou ofício ao Prefeito para que reajuste os valores dos
 plantões médicos, o que não acontece desde 2007 e às vezes não se consegue médicos devido a estes valores, bem como seja
 estudada a possibilidade de retornar com o plantão médico 24 horas. O Vereador Rogério indicou a retirada de entulhos numa
 rua do Jardim Planalto. Sobre a Dra. Ana Cláudia, citou reclamações de pessoas da Serra e indicou ofício à Secretária de Saúde
 para saber se a médica está cumprindo horário. Quanto aos caminhões que estão trafegando a todo tempo dentro da cidade,
 disse que na Administração passada foi proibido e agora retornaram e a cidade não tem estrutura para isto. Disse que o projeto
 Somma é bom para o Município e para os servidores da Prefeitura, pois assim poderão negociar o pagamento das licenças-
prêmios. O Vereador Cypriano reforçou pedido do Francisco em relação aos serviços de tapa-buracos não somente da avenida
 da Serra, mas em outros locais, como em frente a oficina do "Zuca" e deveriam aproveitar a estiagem para estas obras. Pediu
 votação em regime de urgência no projeto de lei nº 16 para que sejam abreviados os serviços de canalização das águas pluviais.
 Reiterou pedido para instalação de lixeira na rodovia em frente à propriedade do Sr. Cláudio. Pediu também a troca de mata-
burros próximo à propriedade do Sr. "Mazico" e outro no Capivari perto do terreno do Sr. "Vagão", pois os existentes não são
 apropriados para passagem de motos. Agradeceu ao Prefeito pelas obras de pavimentação no Córrego Pintado e Bairro Nossa
 Senhora da Conceição. Apoiou pedido do visitante em relação da casa do Sr. Erlei. O Vereador José Márcio disse que meses
 atrás falou da indicação a respeito do asfalto no Ipiranga que estava sendo colocado sobre o barro e o Prefeito e o Secretário de
 Obras não tomaram atitude e que naquela data havia tirado fotos de trechos com várias rachaduras. Citou que na obra de
 pavimentação ao lado do campo do Milionários está nascendo grama e está dando ciência aos Vereadores, senão depois a
 empresa vai embora e será preciso capinar em cima do asfalto. Disse que não é engenheiro, mas do jeito que estão fazendo, o
 asfalto do Córrego Pintado não ficará bom, questionando como fizeram a base para esse asfalto. Disse que naquele dia
 fotografou vários entulhos na cidade e se até a reunião seguinte, a Prefeitura não tomar atitude sobre este lixo, ele mesmo
 tomará, citando que até na rua onde mora o Vereador Cypriano há entulhos e que as pessoas o procurou para falar que os
 entulhos estão há mais de 40 dias na cidade e que na Administração passada eram retirados duas vezes por semana. Disse que
 o valor dos serviços de limpeza urbana passou de trinta e poucos mil para cinquenta mil e o problema aumentou e parece que o
 dinheiro do povo é capim, pois há um monte de projetos na Câmara aumentando mais despesas. Pediu vistas ao projeto de lei
 nº 16, já que tem muito gasto e pouco retorno e que a Administração só sabe gastar e não se vê um benefício, citando
 reclamações na Vila Industrial e Serra sobre os serviços de limpeza. Citou comentário do Marco Aurélio acerca do quebra mola
 na Rodovia em Lavras e disse que aqui só têm pessoas para receber salários, afirmando que é amigo de todos, porém não
 podem deixar a situação como está. Disse que os produtores rurais e sitiantes estão indignados com a Administração que não
 faz a manutenção das estradas, enquanto os caminhões ficam parados no pátio, o que não acontecia na Administração
 passada, quando trabalhavam até tarde fazendo a manutenção das estradas. Indicou ofício para corte dos galhos de árvores
 que estão tampando a estrada do Ipiranga, citando que naquele dia, um destes galhos derrubou o retrovisor do ônibus em que
 ele trabalha, fato que assustou as crianças que ficam com medo de quebrar algum vidro e propôs que ao invés de aumentar três
 cargos de Chefes de Departamentos e aumentar vencimentos, que nomeassem pessoas para trabalharem na manutenção
 destas estradas, reclamando que não mandam respostas e quando faz indicação não é por querer, mas é porque as pessoas
 estão sendo prejudicadas como no caso da reforma da casa do Erlei. Disse que tiveram 15 dias de férias e não fizeram as obras
 na escola do Bairro da Serra conforme pedido indicado por ele e a Secretaria de Educação tem dinheiro e na folha de
 pagamento tem pedreiro para esta área. O Sr. Presidente disse que segundo palavras do Secretário Fábio, eles não receberão
 as obras enquanto não estiverem totalmente regularizadas, tendo o José Márcio dito que na rua ao lado do campo, a grama está
 invadindo o asfalto. O Vereador Marcelo disse que os Vereadores precisam fiscalizar todas estas obras e elaborar um relatório
 mesmo que seja simples, pois se estas depois apresentarem problemas, a Câmara terá como tomar alguma providência em
 relação às empresas ou sobre quem recebeu as obras. Em relação ao pedido do Vereador Marcelo sobre os equipamentos de
 informática, o Vereador Joel pediu que o nomeasse para fiscalizar onde estão sendo usados e se realmente estão nos serviços
 da Educação, ao que o Vereador Marcelo se dispôs a acompanhá-lo nesta fiscalização, ficando decidido pela formação de uma
 Comissão Especial para este fim, incluindo-se ainda a Vereadora Valéria. Diante da discussão sobre a formação da Comissão
 para verificação das obras, foram nomeados os Vereadores Marcelo, Francisco e Cypriano. O Vereador Marcelo pediu que o Sr.
 Presidente autorizasse o servidor Nelson para ir na Prefeitura e verificar as dotações constantes no projeto de lei nº 29.
 SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Projeto de Lei
 Complementar nº 3 que "Cria cargos de provimento efetivo para o PSF (Programa Saúde da Família) e Vigilância em Saúde e dá
 outras providencias" foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª discussão e votação considerando-se a alteração no
 vencimento do cargo de médico. O Projeto de Lei Ordinária nº 30 que "Homologa os termos do convênio de cooperação nº
 228/2009 firmado pelo Município com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e dá outras providências" considerada a
 emenda nº 1 foi aprovado após obter 07 (seis) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido o Vereador José Márcio que



 justificou que não é contra ceder servidores para o Fórum, mas primeiro deveriam cuidar de nossa cidade que está jogada às
 traças, tem mais de 40 dias que não retiram os entulhos das ruas, falta manutenção nas estradas, citando ainda a situação da
 reforma da casa do Erlei e desta forma, a Administração não está cuidando de nossos cidadãos e primeiro é preciso cuidar de
 nossa casa para depois cuidar do vizinho. TERCEIRA PARTE: convocação para a reunião ordinária seguinte no dia 09 de
 agosto. 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 12 (doze) dias do mês de julho de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 21ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco
 Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Vereadores.
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicados da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e FNS acerca de
 liberação de recursos para o Município; Oficios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano em resposta aos ofícios n.º
 25 e 28/2010 do Vereador José Márcio; Ofício n.º 61/2010 da Diretoria das Escolas Municipais convidando para formatura do
 PROERD; Ofício CAHEF-070/2010 do Consórcio AHE Funil em resposta ao ofício n.º 209/2010 desta Câmara; Informativo do
 TCE/MG sobre realização da Semana Orçamentária; Ofício n.º 22/2010 da Organização Mãe dos Frutos fazendo convite e
 solicitando apoio; Ofício n.º 179/2010 do Gabinete do Prefeito em resposta aos ofícios n.º 202 e 203/2010; Ofício nº 008/2010 da
 Associação de Moradores da Pedra Negra encaminhando prestação de contas de convênio firmado com a Prefeitura Municipal.
 INDICAÇÕES ESCRITAS: n.º 318 da Vereadora Valéria solicitando que sejam tomadas providências para realização de uma
 cirurgia da filha da Sra. Delma, moradora da Rodovia Agnésio Carvalho de Souza, devido a um problema que a mesma possui
 no 2º dedo do pé. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Projeto de Lei nº 24 em pauta para 2ª discussão e votação. Projeto de Lei nº
 16 em pauta para 1º discussão e votação nos termos de substitutivo ao art. 1º proposto pelo Executivo. O Vereador José
 Marcelo pediu vistas ao Projeto de Lei n.º 16/2010. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: Pela ordem
 fizeram uso da palavra os Vereadores Joel, Marco Aurelio, Luiz Rogério, José Marcio, Francisco, Cypriano, José Marcelo e
 Valéria, ficando decido que posteriormente serão constadas em anexo a esta ata as proposições verbais apresentadas durante
 os respectivos pronunciamentos. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade do
 Plenário. O Projeto de Lei Ordinária nº 24 que “Dispõe sobre abertura de credito especial no orçamento do Município de Ijaci
 para 2010 e dá outras providências” foi rejeitado em sua 2ª discussão e votação após obter 06 (seis) votos contrários e 2 (duas)
 abstenções dos vereadores Cypriano e Marco Aurélio. Em seguida foi dado um intervalo de 05 minutos para transcrição da ata
 da presente reunião. TERCEIRA PARTE: convocação para a reunião ordinária seguinte no dia 02 de agosto. 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. ANEXO: Indicação Nº 318/2010 do Vereador Valeria Aparecida Fabri Ribeiro: Que sejam tomadas providências
 para realização de uma cirurgia da filha da Sra. Delma, moradora da Rodovia Agnésio Carvalho de Souza, devido a um
 problema que a mesma possui no 2º dedo do pé. Salienta que a criança começará a estudar no próximo ano, o que pode causar
 constrangimento à mesma devido ao seu problema. Indicação Nº 319/2010 do Vereador Marco Aurelio Fraga: Seja reiterado
 pedido para reconstrução do ponto de ônibus que existia frente ao loteamento Jardim Planalto, já que os moradores do local
 estão reclamando devido a falta deste. Salienta que a algum tempo fez tal pedido, não obtendo resposta e, caso não haja uma
 solução deste problema até o início do mês de agosto, estará enviando denuncia a promotoria para averiguar as
 responsabilidade sobre este fato. Indicação Nº 320/2010 do Vereador Marco Aurelio Fraga: Seja encaminhado ofício ao Sr.
 Prefeito e Secretário de Obras solicitando, a pedido dos moradores que residem próximo ao cemitério municipal, que seja
 procedido o alteamento dos muros laterais e em frente, da mesma forma que foi realizado na parte de trás do referido cemitério.
 Indicação Nº 321/2010 do Vereador Marco Aurelio Fraga: Seja encaminhado ofício à agência regional dos correios em Varginha
 solicitando informações já que, segundo moradores do Bairro da Serra, neste Município de Ijaci, as correspondências estão
 sendo entregues a estes com até 10 dias de atraso, ocasionando inclusive multas pelo atraso no pagamento de boletos e faturas
 e, caso seja necessário, que seja designado mais um funcionário para realizar as entregas de correspondências. Indicação Nº
 322/2010 do Vereador Marco Aurelio Fraga: Reitera pedido para que seja solucionado o problema que vem ocorrendo em uma
 rua no bairro da Serra, próximo à residência do Sr. Tadeu, onde está ocorrendo uma grande poça de água, sendo que os
 moradores estão alarmados pela possibilidade de proliferação do mosquito da dengue, dado o volume de água que fica parada
 no local. Indicação Nº 323/2010 do Vereador Marco Aurelio Fraga: Seja encaminhado ofício ao Sr. Prefeito e à Secretaria de
 Assistência Social agradecendo pela dedicação na resolução do problema da Sra. Rosangela, com a locação de uma residência
 até que seja construída uma casa para a referida senhora. Indicação Nº 324/2010 dos Vereadores Marco Aurelio Fraga, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro: A pedido dos moradores da Vila Industrial, solicita que a equipe de varrição vá ao bairro para proceder
 a limpeza das ruas, solicitando ainda que seja feito o aguamento das ruas como forma de diminuir o volume de poeira, tendo a
 Vereadora Valéria reforçado tal pedido citando que, com as obras que vem sendo realizadas no local, os recém nascidos estão
 sofrendo ainda mais devido a grande quantidade de pó proveniente destas obras. Indicação Nº 325/2010 do Vereador Marco
 Aurelio Fraga: Seja enviado ofício à Secretária de Saúde solicitando providencias em relação a um médico do PSF do Centro
 que trabalha somente das 8h as 11h quando deveria prestar serviços durante todo o dia. Disse que há outro profissional que
 cumpre seu horário e que todos tem que ser tratados da mesma forma. Salienta que quem está perdendo com esta prática é
 população e, caso tal fato seja confirmado, trata-se de apropriação indevida do dinheiro publico pois se está pagando um
 servidor que não está cumprindo com sua carga horária. Indicação Nº 326/2010 do Vereador Luiz Rogério Vilas Boas: Envio de
 ofício ao Sr. Prefeito solicitando a irrigação da Praça da Matriz, já que em períodos de grande estiagem, se tal serviço não for



 realizado, a grama acaba morrendo, o que prejudica a estética da referida praça. Indicação Nº 327/2010 do Vereador Luiz
 Rogério Vilas Boas: Envio de ofício parabenizando o Sr. Prefeito e toda equipe pelas obras que estão sendo realizados e
 também pelos convênios conseguidos junto aos Governos Estadual e Federal. Indicação Nº 328/2010 dos Vereadores Cypriano
 Antonio Caetano, José Marcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes: Envio de ofício ao Sr. Prefeito solicitando que sejam
 terminadas o mais rápido possivel as obras de construção da residência da Sra. Eliane, já que a mesma informou que o local
 onde reside foi solicitado pelo proprietário que lhe deu o prazo de 30 dias para desocupar o imóvel. Disse que tal obra foi
 determinada pela Justiça porém a mesma está sem pedreiro trabalhando no local. Pede ainda que seja dada uma resposta
 urgentemente a esta Câmara ou diretamente à Sra. Eliane sobre as providências que serão tomadas para resolução do
 problema. Indicação Nº 329/2010 do Vereador José Marcio Gomes: Seja encaminhado ofício ao Sr. Prefeito pedindo
 providencias na resolução do problema da rede de esgotos proximo a residência do Sr. Geraldo Benvindo, já que foram
 realizadas obras no local, porém continua vazando, prejudicando os vizinhos. Indicação Nº 330/2010 do Vereador José Marcio
 Gomes: Seja encaminhado ofício a Secretaria de Meio Ambiente e ao Sr. Prefeito solicitando, a pedido de vários moradores da
 zona rural do Município, a poda das árvores às margens das estradas vicinais, vez que estas estão prejudicado o tráfego de
 caminhões que transportam gado, o que está acarretando prejuízo àqueles que necessitam de tal comercialização. Indicação Nº
 331/2010 do Vereador José Marcio Gomes: Reitera pedido para providencias na normalização do atendimento na farmácia da
 prefeitura, já que segundo reclamações que recebeu, a mesma está fechando as 15h. Segundo informações, o servidor que
 trabalha no local é comissionado, tendo vários pedidos para que volte a funcionar no horário normal. Solicita ainda que sejam
 encaminhadas a esta Câmara explicações sobre o fato. Indicação Nº 332/2010 do Vereador José Marcio Gomes: Sempre que
 for solicitado esclarecimento aos Secretários Municipais, que estes prestem as informações o mais rápido possível para que seja
 respondido à população, se possível comparecendo a câmara para isto. Indicação Nº 333/2010 do Vereador Francisco Bernardo
 de Mesquita: Seja encaminhado ofício ao Sr. Prefeito agradecendo, em nome dos moradores do bairro Córrego Pintado, pela
 pavimentação das vias do referido bairro, dizendo que a muito tempo tal obra era aguardada e que os moradores já estavam
 cansados de “comer poeira”. Indicação Nº 334/2010 do Vereador Francisco Bernardo de Mesquita: Seja encaminhado ofício ao
 Sr. Prefeito e Secretário de Obras solicitando a reforma de um mata-burro na comunidade do Tanque, próximo a propriedade do
 Sr. Mateus. Indicação Nº 335/2010 do Vereador Cypriano Antonio Caetano: Envio de ofício ao Sr. Prefeito parabenizando pelas
 obras de pavimentação que estão sendo realizadas na cidade. Indicação Nº 336/2010 do Vereador Valeria Aparecida Fabri
 Ribeiro: A pedido da Sra. Madalena Moretti, moradora do bairro da Serra, solicita a possibilidade de relocação de um ponto de
 ônibus que segundo ela está localizado dentro de sua propriedade, em frente a entrada do bairro Mateus. Segundo a moradora,
 o referido ponto de ônibus está dificultando a venda do terreno, para o qual qual a mesma já haveria conseguido um comprador.

Aos 05 (cinco) dias do mês de julho de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 20ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco
 Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma à Sra. Maria
 Nazaré da Silva e Sr. Jair Ferreira. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS
 RECEBIDAS: Comunicados do FNDE, Secretaria Nacional de Assistência Social e FNS acerca de liberação de recursos para o
 Município. INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereadores José Márcio Gomes e Francisco: Nº 295 para que seja realizada a instalação
 de postes no Beco Sá Donana. Nº 296 para encascalhamento próximo nas entradas dos mata-burros. Nº 297 para fornecimento
 de EPI, adicional de insalubridade e vacina para servidores da Prefeitura em especial os que trabalham com esgotamento
 sanitério. Nº 298 para que sejam concluídas as obras de reforma na Escola Municipal Maria Luiza da Paixão, aproveitando o
 período de férias escolares de julho para estes serviços. Nº 299para que seja disponibilizado um veículo para moradores idosos
 residentes na Vila Nossa Senhora da Conceição e Córrego Pintado que são cadastrados no PSF da Serra, e tendo número
 suficiente no bairro da Serra para manter o PSF funcionando, estes moradores sejam remanejados para o PSF de Ijaci. Nº 301
 reiterando pedido constante na Indicação nº 180, para reativação dos serviços de plantão médico 24 horas no Posto de Saúde
 do Município, citando falecimento da Sra. Maria Nazaré da Silva. INDICAÇÕES VERBAIS:Nº 300 do Vereador Francisco para
 que a SEMDEMAT providencie a poda de 02 árvores localizadas próximo a propriedade do Sr. Samuel, na comunidade do
 Tanque. Vereador Marco Aurelio: Nº 302para envio de relação de todas as áreas institucionais do Município com sua localização
 e tamanho. Nº 303 para que seja providenciado um leilão dos carros sucateados e com o valor arrecadado, seja procedida a
 cobertura e calçamento do pátio dos veículos. Nº 304 pedindo, em nome de alguns moradores da comunidade de Passa-Três,
 que sejam efetuados reparos na ponte do Ribeirão Santa Cruz. Nº 305 pedindo informações a respeito da programação para
 realização das semanas "Saúde para Todos em Ijaci" conforme Lei nº 1.012 de 22/04/2010. Nº 306 pedindo informações sobre a
 veracidade da notícia que uma firma teria procurado a Prefeitura e não foi atendida, salientando que empresas desta natureza
 aumentam arrecadação do Município. Nº 307 para que seja designado um dos três advogados da Prefeitura para desempenhar
 os trabalhos no Núcleo de Assistência Jurídica e caso já esteja funcionando que encaminhe informações sobre seu
 funcionamento. Nº 308 reiterando pedido constante na Indicação nº 241 para que sejam enviados a respeito do funcionamento
 do Conselho do Fundeb. Vereador Marcelo: Nº 309 para que envio, com a maior urgência possível, de cópia do contrato firmado
 com a nova empresa que vem realizando a coleta de lixo no Município. Nº 310 solicitando informações mais detalhadas sobre
 despesa com serviço de autônomo no valor de R$1.500,00 constante na prestação de contas da APAE. Vereador Cypriano: Nº
 311 para instalação de uma lixeira na rodovia Agnésio Carvalho de Souza, perto da propriedade do Sr. Cláudio. Nº 312 pedindo,
 em dos moradores da Rua Francisco Andrade de Carvalho, a instalação de um poste no local, vez que a rua está muito escura.
 Nº 313 do Vereador Cypriano Antônio Caetano, para que sejam tomadas providencias quanto aos buracos existentes em varias
 ruas da cidade, bem como a colocação de postes no Ipiranga, próximo a propriedade do Sr. Geraldo Januário e construção de
 uma fossa séptica neste terreno. Vereador Joel: Nº 314 pedindo informações sobre o motivo pelo qual não havia médico no



 posto de saúde durante o ocorrido com a Sra. Maria Nazaré da Silva. Nº 315 parabenizando pelas conquistas para Ijaci. Nº
 316/2010 dos Vereadores Joel e Marco sugerindo um convênio com o Hospital da Baleia ou outras entidades de saúde, nos
 moldes realizado em gestões passadas, como forma de solucionar os problemas de plantão médico no posto de saúde. Nº 317
 do Vereador Francisco reiterando pedido para providências na rua próxima à residência do Sr. Tadeu no Bairro da Serra, onde já
 está nascendo grama no asfalto e empossada água. REQUERIMENTOS: Nº 36 do Vereador Marco Aurélio Fraga para envio de
 ofício ao Consórcio AHE Funil pedindo informações sobre o motivo pelos quais seus pedidos não foram respondidos,
 notadamente aqueles constantes nas Indicações nº 201 e 231 que tratam do valor pago ao Estado a título de ICMS e cópia das
 condicionantes atualizadas. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Projeto de Lei nº 18 em pauta para 3ª discussão e votação. Projeto
 de Lei nº 24 em pauta para 1ª discussão e votação e Projeto de Resolução nº 1 em pauta para discussão única nos termos do
 parágrafo único do art. 137 do Regimento Interno. SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELA
 CONTABILIDADE DA PREFEITURA: O Sr. José Miguel explicando pedido para aumento no percentual para suplementação do
 orçamento (Projeto de Lei nº 29), disse que aumentaram as fichas orçamentárias de 502 para 674 e por este motivo o percentual
 de 20% autorizado está se esgotando. Apresentou relatório constando suplementações e anulações no primeiro semestre, bem
 como um relatório relativo ao exercício de 2009, afirmou que para 2011 terão condições de avaliar a média e assim não
 precisarão de tantas suplementações. Respondendo ao Vereador Joel, disse que a autorização é para este ano e o percentual
 não estourou, mas está no limite. O Vereador José Márcio disse que aprovar o percentual de 40% é complexo ao que o José
 Miguel disse que estão pedindo ente percentual, mas dentro do processo legislativo os Vereadores podem aprovar este ou um
 percentual menor, afirmou que o Prefeito pauta seus trabalhos na transparência, e citou esforço para enviar os balancetes, além
 da divulgação dos dados na internet. O Vereador José Márcio enfatizou que não quer atrapalhar o crescimento do Município, por
 isto ele e o Francisco fizeram esta convocação para colherem mais esclarecimentos e que os Vereadores iriam conversar para
 achar a melhor solução. O Vereador José Marcelo disse que o orçamento não foi planejado e o projeto para suplementação está
 generalizado, pediu envio de uma nova redação especificando as dotações que serão suplementadas e de onde serão tirados os
 recursos para que a Câmara acompanhe melhor, e que sempre foi a favor do percentual de 10%, tendo o José Miguel dito que
 de sua parte não vê problemas em detalhar o projeto, citando possibilidade de encaminhar os decretos de suplementação para a
 Câmara. O Vereador Rogério disse que o percentual parece ser alto, mas às vezes para se reunir uma Câmara é difícil e não se
 pode votar com raiva para não comprometer os serviços do Município, tendo o José Miguel dito que não está havendo aumento
 no orçamento, somente remanejamento de dotações e como já disse na Câmara, o orçamento do Município está superestimado.
 A pedido do Vereador José Márcio, o Assessor Jurídico, Dr. Roberto Pires traçou comentários acerca do projeto para
 suplementação apontando que segundo a Constituição Federal, as alterações no orçamento somente poderão ser efetuadas até
 o início de sua votação e para as alterações posteriores, exige-se a indicação dos recursos necessários, dizendo que a proposta
 do Vereador Marcelo é racional e que desta forma não vê dificuldade em aprovar a matéria. O Sr. José Miguel disse que a
 vedação constitucional atinge somente as emendas dos Vereadores na fase de tramitação, mas a fiscalização do TCE/MG
 aceita a alteração no percentual para suplementação, porém se a Câmara quiser, pode detalhar, sob risco de demora na
 elaboração e tramitação, ocasionando impossibilidade de empenhar algumas despesas e paralisar algum setor. O Sr. Presidente
 mencionou que na elaboração do orçamento para o próximo ano, as audiências poderão ajudar nesta questão do planejamento,
 tendo o Sr. José Miguel dito que existe uma programação para as audiências com participação de entidades. SÍNTESE DO
 SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO. O Sr. Fábio agradeceu pela convocação e disse que a preocupação foi com o recesso da
 Câmara, não quer intervir na decisão dos Vereadores, mas não se pode danificar os trabalhos, citando que o Município foi
 contemplado com recursos, estão com cinco canteiros de obras e pede ajuda dos Vereadores na fiscalização do gasto público.
 Disse que para o orçamento de 2011 serão realizadas audiências entre os Secretários, Associações e a Sociedade Civil como
 meio de planejar melhor. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Marco Aurélio indicou ofício
 ao Sr. prefeito solicitando a relação das áreas institucionais de todos os loteamentos do município. Disse que não obteve
 respostas de suas solicitações feitas a EMATER e que não recebeu relatório de gestão do ano passado, e que não vê nenhum
 projeto como hortas comunitárias e essas coisas devem ser cobradas e indicou ofício neste sentido para que o funcionário da
 EMATER venha explicar. Indicou ofício ao secretário de obras para que providencie o leilão dos veículos e com o valor
 arrecadado poderia ser feito a cobertura do pátio bem como aproveitar o asfalto que esta sendo feito na cidade e asfaltar
 também o referido pátio. Disse que está pedindo sobre as áreas institucionais pois há dois loteamentos que podem ser
 construídos neles parque, quadra e campo de futebol, para as mães terem onde deixarem seus filhos brincarem e isso atenderia
 também as crianças do Bairro da Serra. Disse que em conversa com o prefeito é preciso providências na estrutura do
 abastecimento de água, pois há quase 200 lotes para serem vendidos e o município não vai suportar essa carga. Indicou ofício
 ao secretário de obras para manutenção urgente na ponte do ribeirão Santa Cruz. Indicou ofício a secretária de saúde
 perguntando se haverá programações das semanas de saúde, conforme lei aprovada. Disse que recebeu informações de uma
 empresa de prestação de serviços que arrecadaria em torno de 400 mil, porém não foi recebida na prefeitura pelo Dr. Edmilson e
 pediu informações dele neste sentido. Disse que quando da aprovação da reforma administrativa ficaram 3 cargos de
 assessores jurídicos e um deles seria para atender o núcleo de assistência jurídica e pediu que o Sr. prefeito faça isto, fez
 menção ao ofício da Dra. Zilda, e que esse serviço será de grande valia para a população. Num aparte o vereador Marcelo disse
 que o cargo de assessoria de direito e cidadania foi deixado para atender esses casos e quem foi nomeado é o Dr. Jáderson
 para esse serviço. O pronunciante pediu para que olhasse se já está atendendo pois seria uma maneira de ajudar as pessoas
 que estão precisando da justiça. Reforçou pedido a secretária de educação para que mande a relação do conselho do FUNDEB.
 Disse que sempre recebe respostas de suas solicitações da Camargo Corrêa e que a empresa São Cristóvão responde pela
 metade, mas responde, e indicou ofício ao Consórcio AHE Funil questionando os motivos de não responderem as suas
 solicitações. O Vereador José Marcelo disse que se retirou do momento de minuto de silêncio, pois está indignado, e segundo
 informações a Sra. Maria Nazaré da Silva procurou atendimento e não havia médico e faleceu a caminho do pronto socorro de
 Lavras, e que os vereadores são um pouco culpados desse fato, já que cobraram muitas vezes do prefeito, pediu que o fato
 fosse comunicado ao prefeito. Indicou ofício ao Executivo pedindo com urgência cópia do contrato com a nova empresa



 responsável pela coleta de lixo, citando contratação temporária para a coleta que seria feita pela prefeitura. Sobre a resposta
 enviada pela prefeitura acerca da patrol que prestou serviços no loteamento portal do lago, que a resposta não o convence, e
 que enviará denúncia ao Ministério Público. Disse que recebeu a prestação de contas da escolinha futuros craques que está
 simples, mas esclarece, com relação a prestação de contas da APAE pediu que o Executivo solicite mais explicações sobre
 serviço autônomo no valor de R$1.500,00 e com o restante está a contento. Citou resposta da prefeitura contendo a relação de
 cargos comissionados, porém os limites de nomeações com servidores efetivos não está sendo cumprido. Quanto àqueles
 contratados em cargos que precisam ser efetivos, o Sr. Prefeito se comprometeu a enviar o projeto para a nomeação destas
 pessoas. Disse que recebeu cópias dos contratos do PSF e estará analisando e que eles estão esperando manifestação do
 Ministério Público quanto à necessidade de realização de concurso ou não. O Vereador Rogério agradeceu ao convite para
 participar da festa de folia de reis e estarão colaborando. Sobre a EMATER disse concordar com o vereador Marco Aurélio e que
 o Sr. Emanuel precisa vir à câmara para esclarecer algumas coisas, e quanto ao consórcio Funil, o Sr. Paulo ficou de enviar as
 condicionantes e não foram enviadas. Parabenizou ao Executivo e ao secretário de obras pela realização das obras de asfalto
 em vários bairros, bem como o PSF novo que já está em funcionamento e iluminação do campo de futebol. Parabenizou a Sr.
 Onezia pela realização do evento em Pedra Negra. O Vereador Joel disse que esteve no posto de saúde e que na semana
 passada não houve médico devido a dificuldade de achar plantonista, e que quando alguém passar mal e não tiver médico
 devem procurar o prefeito em sua casa, pois ele é médico e que estará procurando a secretária de saúde para que instrua os
 servidores neste sentido. O Vereador Cypriano reiterou pedido para instalação de uma lixeira próxima a casa do Sr. Cláudio, na
 Rodovia Agnésio de Carvalho dizendo que a instalação da lixeira irá servir para um cômodo de comércio que está sendo
 construído próximo ao local. Agradeceu a sinalização feita no trevo da Camargo Corrêa. Pediu a instalação de poste de energia
 elétrica na Rua Francisco Andrade de Carvalho com rua São João, próximo a casa do Sr. Laíde. Parabenizou ao organizador da
 festa de folia de reis e que não participará devido a uma viagem, mas que contribuirá para a realização do evento. Indicou ofício
 ao prefeito para que tape os buracos das ruas da cidade, bem como a colocação de postes no Ipiranga e construção de fossa
 septica próximo a propriedade do Sr. Geraldo Januário. Disse que o vereador é o fiscal e é cobrado pelo povo para olhe essas
 questões e agradece a confiança da população. O Vereador Joel disse que está contente com os convênios que o município
 está recebendo e que até ao final do ano todas as ruas serão asfaltadas, e que há também conquistas para o ano de 2011, e
 que os vereadores também batalham, pois é muito difícil chegar a esses órgãos seja do estado ou do governo federal, citando
 dificuldades até em pegar a ambulância que foi doada ao município. Indiciou ofício a secretária de saúde solicitando informações
 sobre o motivo pelo qual não havia médico no posto de saúde durante o ocorrido com a Sra. Maria Nazaré da Silva e sabe da
 dificuldade em encontrar médico plantonista, mas isso não justifica, pois o povo não pode ficar a mercê destes fatos. Indicou
 ofício a administração parabenizando pelas conquistas que Ijaci hoje conseguiu através dos esforços de toda equipe. Num
 aparte o vereador Marco Aurélio citou convênio com o hospital da Baleia quando era Secretário que enviava os médicos que
 faziam residência para atender no posto, sendo uma maneira de manter médico e a secretária poderia olhar essa possibilidade,
 tendo o pronunciante indicado ofício a secretária de saúde sugerindo este tipo de convênio como forma de solucionar os
 problemas de plantão médico no posto de saúde, finalizou dizendo que está havendo harmonia entre os poderes e isso traz
 benefício para a população. O Vereador Francisco se desculpou com o Sr. Sebastião Leonardo, pois foi o mesmo maltratado
 pelo seu irmão e não é isso que vai parar a obra de asfaltamento no Córrego Pintado e todos os moradores serão beneficiadas e
 estão gratos pela realização da obra. Reiterou pedido ao secretário de obras para resolução do problema que vem ocorrendo
 numa rua do bairro da Serra, próximo a residência dos Sr. Tadeu, onde está nascendo grama no asfalto e acumulando água no
 local. Indicou ofício a Sra. Adriene para que proceda o corte de duas árvores localizadas próximo a propriedade do Sr. Samuel,
 na comunidade do Tanque, já que essas árvores estão atrapalhando o tráfego de veículos no local, principalmente ônibus
 escolares e caminhões. O Vereador José Márcio agradeceu o convite de formatura enviado pela Sarah, que ela seja boa médica
 como é o seu pai Dr. José Maria. Disse estar triste pelo fato ocorrido com a Sra. Maria José, e que este fato aconteceu duas ou
 mais vezes esse ano, essa Casa está faltando com o povo, afirmou que deveria haver uma reunião entre o conselho de saúde,
 secretária e os vereadores, pois com essa situação não é só o prefeito que está derrotado e sim todo o município. Num aparte o
 vereador Marcelo disse que a presidente do conselho é a Sra. Onézia que disse que não sabia do ocorrido e esse assunto seria
 levado ao conselho. O pronunciante disse que quando o Dr. José Maria foi candidato, o sonho dele era implantar uma saúde em
 conformidade com o seu plano de governo, porém não sabe se a falha foi com a equipe no início do mandato, e nada do que
 está no plano de governo foi cumprido, a saúde no município regrediu e acredita que o prefeito está frustrado. Num aparte o
 vereador Cypriano disse que o Dr. José Maria prestou atendimento a Sra. Áurea e encaminhou-a a URPA e determinou que
 fizesse todos os exames necessários. O pronunciante disse que se a equipe do prefeito tivesse ido buscar convênios no início
 do mandato com os governos estadual e federal, a metade do plano de governo do prefeito estava realizado principalmente a
 área de saúde onde a população mais confiou nele. Disse que é amigo do prefeito e está junto com ele nas coisas que tiverem
 em conformidade com a lei. Espera que as pessoas que conseguiram esses convênios sigam o plano de governo, e casos na
 saúde como ocorrido com a Sra. Maria, mesmo que a pessoa falecesse, mas não seria por falta de socorro como aconteceu com
 ela. Disse que o pessoal da zona rural só pede a manutenção das estradas, e há caminhões parados no pátio, enquanto as
 estradas precisam de limpeza, mata-burros entupidos e que ele não sabe os motivos de não atenderem esses pedidos. O
 Presidente Lisionel disse que a secretaria de obras está indicando serventes e pedreiros para as obras do município e se alguém
 se interessar deve procurar a referida secretaria. Agradeceu ao sargento Ítalo, Cabo Adilson e Soldado Wilder pelo trabalho
 desenvolvido no município e deu boas vindas ao Sargento Assis que estará assumindo o destacamento, agradeceu a Onézia, ao
 vereador Marcelo e todos os voluntários que organizaram a festa em Pedra Negra. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas
 e verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Projeto de Lei Ordinária nº 18 que “Estabelece as Diretrizes Gerais
 para elaboração do Orçamento do Município de Ijaci para o exercício de 2011” foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 3ª
 discussão e votação em sua redação final. O Projeto de Lei Ordinária nº 24 que “Dispõe sobre abertura de credito especial no
 orçamento do Município de Ijaci para 2010 e dá outras providências” foi rejeitado após obter 06 (seis) votos contrários e 2 (duas)
 abstenções dos vereadores Cypriano e Marco Aurélio. O Projeto de Resolução nº 1 que “Altera a Resolução nº 495 de 17 de



 agosto de 2009” foi aprovado pela unanimidade do Plenário em discussão única transformando-se na Resolução nº 500.
 TERCEIRA PARTE: convocação para a reunião ordinária seguinte no dia 12 de julho, última do 1º período da Sessão Legislativa
 de 2010. 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 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 19ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma
 aos Senhores Custódio Antônio Pereira, Natalino Cândido, Sebastião de Bastos e Sra. Maria Zélia Botelho Pereira. A ata da
 reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicado do FNS e
 Ministério das cidades acerca de liberação de recursos para o Município. Comunicado da Comissão Mista de Planos,
 Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional acerca de liberação de recursos da União para o Município nos
 meses de janeiro a maio. Ofício nº 146 da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras em resposta ao ofício nº 176 desta
 Câmara. Ofício nº 149 do Gabinete encaminhando balancetes de receita e despesa dos meses novembro e dezembro de 2009 e
 comunicado do Vereador Cypriano em agradecimento a presidência da Casa e Deputados parceiros do Município. INDICAÇÕES
 ESCRITAS: Vereadores José Márcio Gomes e Francisco: Nº 284 para melhorias na forma de cobrança do IPTU, devido a
 instalação de novos loteamentos, além da implantação do imposto progressivo para terrenos urbanos não desmembrados em
 lotes e lotes não construídos. Nº 285 para que seja demonstrado como foi realizado o cálculo do IPTU deste ano. Nº 286
 solicitando em nome de vários moradores da Rua Elias Antônio, que urgentemente seja instalado um quebra-molas naquela via
 na bifurcação com a Rua Vigilato Vilas Boas. Nº 287 solicitando, a pedido do Sr. "Geraldinho Benvinda" reparos na rede de
 esgotos ligada em sua casa. Nº 288 reiterando pedidos para perfuração de poço artesiano e instalação de um reservatório para
 atender os moradores próximos à Industria de Cal Santa Helena. Nº 289 dos Vereadores José Márcio, Francisco e Joel para
 arborização em frente ao prédio escolar do campo do Milionários. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 290 da Vereadora Valeria
 solicitando informações sobre a data em que serão iniciadas as obras na Rua Mariana Isabel de Jesus na Vila Industrial. Nº 291
 do Vereador Cypriano para serviços de encascalhamento nas estradas do Tanque e reparos em mata-burros. Nº 292 do
 Vereador Francisco reiterando pedido de cirurgia oftalmológica para a esposa do Sr. Edgar Gomes. Nº 293 dos Vereadores
 Francisco e José Márcio para que o Secretário de Desenvolvimento Urbano visite mais as estradas rurais e determine os reparos
 necessários. Nº 294 dos Vereadores José Márcio e Valeria para que a Secretaria de Educação designe os professores de
 informática efetivos do Município para monitorar os trabalhos dos instrutores dos telecentros. PEDIDO DE INFORMAÇÕES:
 Vereador Marcelo: Nº 25 requisitando cópias dos relatórios de locomoção diária e controles de abastecimento dos veículos da
 Prefeitura durante o mês de maio. Nº 26 reiterando pedido de informações sobre qual o embasamento legal encontrado para
 autorizar a patrol da Prefeitura a realizar serviços no loteamento Portal do Lago, bem como o nome do servidor que autorizou a
 realização destes serviços. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação do Projeto de Resolução n.º 01/2010 que "Altera
 redação da Resolução n.º 495 de 17 de agosto de 2009". Leitura do parecer exarado pela Comissão Especial nomeada para
 analisar o veto aposto pelo Sr. Prefeito ao § 2º do art. 18 da Lei Complementar nº 2, no qual os Vereadores Cypriano e Joel
 opinaram pela manutenção e o Vereador Marcelo opinou pela rejeição do veto. Leitura do Ofício nº 159 no qual o Sr. Prefeito
 solicita parecer da Promotoria de Justiça sobre realização de concurso para os cargos do PSF para instrução do Projeto de Lei
 Complementar nº 3. Projeto de Lei nº 18 em pauta para 2ª discussão e votação, considerada a emenda nº 1. Leitura do
 Requerimento nº 35 dos Vereadores José Márcio e Francisco requisitando convocação do Secretário de Planejamento e Gestão,
 Contador e Responsável pela Contabilidade para mais esclarecimentos sobre o aumento do percentual para suplementação de
 créditos orçamentários, objeto do projeto de lei nº 29. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador
 Joel disse que depois da tempestade vem a bonança citando início das obras de pavimentação do Bairro Córrego Pintado que já
 havia sido licitada, bem como a instalação de postes de iluminação do campo da Praça de Esportes. Justificou sua posição pela
 manutenção do veto ao parágrafo segundo do art. 18 da Lei Complementar nº 2 na Comissão Especial nomeada para este fim,
 dizendo que experiência e inteligência superam qualquer escolaridade, citando exemplo do último concurso para o cargo de
 motoristas, onde a Prefeitura gastou mais de cinco mil reais no conserto do ônibus que foi usado para testes, vez que não foi
 exigida experiência. Disse ainda que a emenda não poderia diferenciar os servidores do quadro efetivo em relação aos que não
 fazem parte do quadro da Prefeitura e assim seu parecer foi pela manutenção do veto, não olhando pelo lado do Executivo, mas
 tendo em conta o aperfeiçoamento da lei, citando que os requisitos para os cargos comissionados poderiam ser tratados de
 maneira mais ampla. A Vereadora Valéria disse que foi informada pessoalmente pela Secretária de Saúde que as cirurgias de
 cataratas já haviam sido marcadas e a primeira avaliação seria naquela semana atendendo a 28 pessoas, o que a deixou
 satisfeita e espera que agora enviem um projeto de lei para liberação de verbas para procedimentos oftalmológicos, onde
 existem aproximadamente 200 pessoas na fila e por mês somente são liberadas 9 consultas, sendo que este número reduz
 quando aparecem casos urgentes. Citou reclamação de uma moradora da Rua José Olímpio de Carvalho na Serra dando conta
 que o asfalto estava afundando e indicou ofício para que arrumem antes do período chuvoso. Indicou que fosse refeito o asfalto
 na Rua Antonieta Ribeiro de Oliveira onde foi cortado para reparos na rede de esgoto, vez que existe muita poeira, bem como
 sejam instalados quebra-molas, devido ao aumento do tráfego de veículos e existência de muitas crianças no local. Reiterou
 pedidos para serviços de varrição e limpeza nas ruas do Bairro da Serra, pedindo explicações sobre como está sendo feita a
 distribuição destes serviços na cidade. Indicou ofício pedindo informações sobre quando iniciarão as obras na Rua Mariana
 Isabel de Jesus na Vila Industrial, conforme pedido por ela, sendo que as manilhas já estão no local. Mencionou pedido para
 nomeação de operários, citando conserto da rede de esgoto próximo a sua residência onde o asfalto não foi recolocado por falta
 de operários que são poucos para atender todo serviço, além dos casos de licenças. Em relação aos cargos efetivos da



 Prefeitura, disse que quem cuida da nomeação é o Departamento de Recursos Humanos e teve notícias que tem gente
 passando na frente e procurando os classificados e pediu ao Presidente e ao Joel para averiguar melhor esta notícia, o que
 também seria feito por ela, havendo aparte do Joel dizendo que a lista será seguida rigorosamente, tendo a pronunciante citado
 casos da intromissão desta servidora que não tem nada a ver com o assunto, reforçando que quem deve resolver é o
 Departamento de Recursos Humanos, senão causa tumulto. O Vereador Cypriano citou visita nas estradas da comunidade do
 Tanque, dizendo que estão bem conservadas, mas tem muita poeira, o que poderia ser resolvido com a colocação de cascalho
 ou muafa, bem como troca de alguns mata-burros, indicando pedido neste sentido. Sobre o veto no projeto de lei complementar
 nº 2, pediu a compreensão do José Márcio, mas votaria contra a emenda para não prejudicar algumas pessoas que estão lá e
 não possuem a oitava série e assim será a favor do veto e se futuramente o Prefeito quiser implantar a escolaridade, o assunto
 poderá ser melhor analisado. Agradeceu pelo convite para participar da festa da Folia de Reis no Bairro da Serra e finalizou
 dizendo que qualquer cidadão que ver algum erro, que o procure para fazer a reclamação, pois este é o objetivo do Vereador
 que deve acompanhar a pessoa até o Prefeito para que o problema seja resolvido, agradecendo ao Prefeito que tem atendido
 alguns de seus pedidos. Num aparte, o Vereador Joel indicou ofício para que na Prefeitura não fornecessem a lista do concurso,
 havendo comentários que esta lista é pública, ao que o Vereador Joel disse que funcionário da Prefeitura não deve interferir
 nisto. O Vereador Francisco indicou ofício reiterando pedido feito há um ano e meio para liberação da consulta oftalmológica
 para a esposa do Sr. “Edgarzinho” da Serra, para o qual não obteve resposta, ressaltando que os pedidos dos Vereadores não
 estão sendo resolvidos, ao passo que os Vereadores sempre votam a favor dos projetos que são bons para o povo, havendo
 aparte da Valéria que sugeriu que a paciente procurasse a Secretaria de Saúde, tendo em vista a informação da Secretária, bem
 como informação do Cypriano que citou reunião juntamente com o Prefeito, onde este problema seria resolvido. O pronunciante
 disse que vem recebendo pedidos para consertos nas estradas e assim deve cobrar mais do Chefe de Transporte, já que o
 operador ganha hora extra e às vezes pára mais cedo, havendo aparte do José Márcio dizendo que não se pode cobrar do
 Chefe de Transporte que está fazendo sua parte, mas sim do Secretário responsável, que ganha bem, só que fica o tempo todo
 na Prefeitura, ao invés de percorrer as estradas e as obras. O Vereador Rogério agradeceu pelo convite enviado pelos
 organizadores do 2º Encontro de Folia de Reis e parabenizou a Administração pela pavimentação do Bairro Córrego Pintado que
 foi uma emenda dos vereadores na LDO que está sendo concretizada. Citou iluminação da Praça de Esportes que vem se
 arrastando a muito tempo e agora será instalada. A respeito do veto, disse que há dois pareceres e que irá permanecer com sua
 posição de que estudo nem sempre resolve, pois o que vale é experiência e força de vontade e na Prefeitura existem casos de
 pessoas que não tem escolaridade e fazem a Administração andar. Em relação ao concurso, espera que o Prefeito mande o
 projeto para nomear operários e psicólogo que serão de muito valor para o Município, levando em conta que fica mais barato
 para o Município. O Vereador Marcelo citou relatos dando conta que a motocicleta da Prefeitura andou 100km e gastou 20 litros
 de gasolina e assim alguma coisa está errada e indicou ofício requisitando cópias dos relatórios de locomoção diária e controle
 de abastecimento de todos os veículos da Prefeitura durante o mês de maio. Em relação ao Setor de Saúde, disse que foi
 informado pelo Prefeito que não estão conseguindo médico para plantões no Município e sendo assim, tem alguma coisa errada
 e talvez os médicos estejam sentindo que a Administração não está funcionando. Citou que na semana anterior, a Secretária
 entregou o cargo ao Prefeito que não aceitou seu pedido e desta forma algum motivo ela teve para entregar o cargo e algum
 motivo o Prefeito teve para não aceitar seu pedido de demissão, sendo que ela não entregaria o cargo à toa. Disse que o setor
 de saúde deve funcionar, pois senão quem sofre as consequências é a população carente do Município, havendo aparte do Joel
 dizendo que não se consegue médico devido ao valor pago pelo plantão de 12 horas que é o menor da região, tendo o
 pronunciante dito que a questão não é só dos plantonistas, pois alguns médicos de carreira também estão faltando em alguns
 dias. Reiterou pedido para envio das explicações sobre os motivos da patrol da Prefeitura ter trabalhado no loteamento portal do
 lago no dia 1º de maio e quem autorizou os serviços, dando prazo ao Prefeito até a reunião seguinte para este envio, senão
 encaminhará denuncia a Promotoria de Justiça. Sobre o veto, citou que a Constituição Federal diz que os poderes são
 independentes entre si e que o inciso I do art. 30 diz que cabe ao Município legislar sobre assuntos locais e isto vem contrariar
 os argumentos apresentados nas razões do veto e no seu parecer disse que seria muito bom se conseguisse unir experiência e
 escolaridade. Sobre a questão dos critérios de excluir os efetivos da escolaridade exigida, disse que os efetivos sempre lutam
 pelos interesses do Município, o que não acontece com alguns que caem de pára-quedas. O Vereador José Márcio manifestou
 sobre a emenda ao Projeto de Lei complementar nº 2, dizendo que o art. 29 da Lei Orgânica dá liberdade de voto para o
 vereador, porém seu juramento no dia da posse em defender os interesses do Município foi em primeiro lugar para Deus e para
 o povo e fará isto até o final de seu mandato. Disse que a pessoa que tem 10 ou 20 anos de Prefeitura, se assumir uma
 Secretaria não irá fazer besteiras, pois está perto de aposentar-se e ainda porque conhece a cidade e sabe dos detalhes das
 obras e dos serviços e por isto não incluiu escolaridade para os efetivos na emenda reforçando que perigosos são aqueles que
 caem de pára-quedas no Município de 4 em 4 anos, citando que presenciou serviços incorretos de instalação de pontes e mata-
burros. Disse que seus requerimentos estão nas atas desde o início e se o Prefeito e os Secretários largassem de politicagem,
 trabalhassem unidos e atendessem seus pedidos, teriam pelo menos 70 por cento de acerto, citando pedido feito pelo Sr.
 Geraldinho para solução do problema na rede de esgotos de sua residência que foi pedido por várias vezes e não foi resolvido e
 assim é preciso encontrar pessoas competentes para resolver os problemas e fazer os serviços de maneira certa. Disse que
 nestes quatro anos quer fazer seu serviço com seriedade de maneira que se outro vier ocupar sua cadeira, verá que por ela
 passou alguém que tentou, mas não teve apoio para fazer o que o Município precisa. Pediu ajuda à Valéria para explicar um
 pedido, citando visita a Bom Sucesso onde viu diplomas expedidos pelo Telecentro, tendo esta falado que os professores de
 informática poderiam monitorar os instrutores e alunos do Telecentro nos cursos de informática, credenciando-os para assinar os
 certificados, indicando ofício à Secretária de Educação para que adote este procedimento. SEGUNDA PARTE: As proposições
 escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Vereador Joel pediu vistas ao Projeto de Lei Ordinária nº 30
 visando mais esclarecimentos, após discussão em torno do mesmo com a participação dos Vereadores José Márcio e Rogério e
 parecer verbal do Assessor Jurídico, vez que no convênio consta a cessão de um servidor ao TJMG e no projeto são previstos
 três cargos. O Projeto de Lei Ordinária nº 18 que “Estabelece as Diretrizes Gerais para elaboração do Orçamento do Município



 de Ijaci para o exercício de 2011” foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 2ª discussão e votação, considerada a emenda
 nº 1. Em relação ao Projeto de Lei nº 16, o Vereador José Márcio disse que tem medo que ele seja aprovado, pois 4 anos se
 passam, os Secretários vão embora e o Município fica endividado. O veto aposto ao § 2º do art. 18 do Projeto de Lei
 Complementar nº 2 foi mantido após obter 05 (cinco) votos favoráveis e 04 (quatro) votos pela rejeição. Durante a votação, os
 Vereadores Rogério, Marco Aurélio, Cypriano e Joel manifestaram seus votos favoráveis à manutenção do veto e o Vereador
 José Márcio manifestou seu voto contrário à manutenção do veto salientando, dentre outras, que irá cumprir seu juramento,
 respeita o voto dos demais Vereadores, mas se alguém perguntar sobre a votação, dirá quem foi contra a emenda e estes
 Vereadores não poderão achar ruim. O Vereador Cypriano disse que não se pode desfazer de outra pessoa por causa do
 estudo. O Vereador Rogério disse que alguns manifestaram o voto e o Vereador Marcelo disse que na reforma da Lei Orgânica e
 Regimento Interno, deve-se acabar com o voto secreto, pois está ficando difícil. TERCEIRA PARTE: convocação para a reunião
 ordinária seguinte no dia 05 de julho. 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 junho de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 18ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma
 às Sra. Silvia Augusta Ramos e Elenilda Caetano de Souza. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Vereadores.
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício n.º 48 de Escola Municipal Padre Emilio Lunks encaminhando Projeto
 desenvolvido no PROERD. Convite do CONSEPI para a manifestação pública contra uso indevido de drogas. Ofício n.º 28 da
 Secretaria de Desenvolvimento Social em reposta a Indicação do Vereador Marco Aurélio. Ofício nº 188 da 16ª do DER/MG em
 resposta a Indicação dos Vereadores José Márcio e Francisco. INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 262 dos Vereadores José Márcio e
 Francisco para que seja feita manutenção preventiva em todos os veículos escolares do Município. Nº 263 da Vereadora Valeria
 para nomeação de um psicólogo e mais uma servente escolar. INDICAÇÕES VERBAIS: Vereadora Valeria: Nº 264 para
 nomeação de mais operários na Prefeitura. Nº 271 reiterando pedido para reparos e manutenção de uma ponte existente
 próximo a propriedade do Sr. Zizico no Passa Três. Nº 272 para que seja prestado apoio do Executivo ao Segundo Encontro de
 Folias de Reis a ser realizada no Bairro da Serra. Nº 273 solicitando envio na reunião seguinte dos resultados dos processos
 licitatórios para obras de pavimentação. Nº 274 solicitando informações sobre verba para realização de cirurgias de cataratas,
 bem como envio do projeto de lei para pagamento de consultas. Nº 265 do Vereador Rogério solicitando recolocação de alguns
 profissionais de comprovada competência. Vereador Marcelo: Nº 266 solicitando empenho da Administração para melhorar os
 serviços de saúde prestados à população. Nº 267 para que sejam providenciados equipamentos de proteção individual para os
 servidores que fazem o recolhimento de lixo e entulho. Nº 268 dos Vereadores Marcelo, Lisionel e Marco Aurélio para que seja
 efetuada a limpeza e manutenção nas ruas do Bairro da Serra. Vereador Cypriano: Nº 269 para que seja retomada a operação
 tapa buracos nas ruas da cidade. Nº 276 para antes da pavimentação, seja efetuada a ligação de rede de esgotos nos lotes. Nº
 277 para instalação da rede de esgoto ao longo da Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas no bairro da Serra. Vereador Marco
 Aurélio: Nº 270 para envio de ofício a empresa São Cristóvão solicitando informações sobre os motivos que levaram a retirada
 de alguns horários noturnos da linha Ijaci/Lavras. Nº 278 solicitando informações da Camargo Correa sobre o investimento da
 empresa em parceria com o CDC no Município neste ano. Nº 279 agradecendo à Secretaria de Desenvolvimento Urbano pelos
 serviços de patrol nas estradas de acessos às propriedades do Sr. Agostinho e Sra.Vanilha, bem como na estrada do tanque e
 agradecimento à Secretaria de Desenvolvimento Social e ao Assistente Social Rogério pela atenção dispensada à Sra. Maria
 Nazaré de Carvalho. Vereador Marcelo: Nº 275 para que seja feito um acordo para liberação de carros de som até um certo
 horário nos jogos do Brasil pela copa do mundo. Vereador Francisco: Nº 280 reiterando pedidos constantes nas indicações nº
 176 e 195 para desentupimento da rede de esgotos na residência do Sr. "Tonho do Tião Zozó", na Vila Industrial. Nº 283 para
 que sejam efetuados reparos na cobertura do prédio da escola do campo do Milionários. Nº 281 do Vereador José Marcio
 solicitando envio de um projeto de lei regulamentando a negociação das licenças-prêmio dos servidores. Nº 282 do Vereador
 Lisionel para que a Secretaria de Meio Ambiente promova ações de conscientização dos fazendeiros para evitar queimadas.
 PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Vereadores José Márcio e Francisco: Nº 21 requisitando informações se o abastecimento do
 caminhão da coleta de lixo está previsto em contrato e envio de cópia do mesmo. Nº 22 requisitando informações se o
 abastecimento da máquina da Amalg está previsto em contrato e envio de cópia do mesmo. Vereador Marcelo: Nº 23
 requisitando relação de servidores nomeados de acordo com a nova estrutura administrativa e cópia do Decreto que
 regulamenta a estrutura de cada Secretaria. Nº 24 para envio de cópia de todos os contratos celebrados pelo Município com
 servidores do PSF. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura das razões do veto aposto pelo Sr. Prefeito ao § 2º do art. 18 da Lei
 Complementar nº 2. Apresentação das emendas nº 1, subscritas por todos Vereadores e nº 2 subscrita pelos Vereadores José
 Márcio, Francisco e Marcelo ao Projeto de Lei nº 18. Para discussões e votações: Projeto de Leis nº 15, 18, 24 e 28.
 Apresentação dos Projetos de Leis Ordinárias nº 29 que “Altera redação do caput do art. 4º da Lei nº 1000 (estima a receita e
 fixa a despesa para o exercício de 2010) e dá outras providencias” e 30 que “Homologa os termos do convênio de cooperação nº
 228/2009 firmado pelo Município com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”. SÍNTESE DOS
 PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: A Vereadora Valéria disse que representantes da empresa Cesa Logística
 estiveram na Prefeitura e disseram que a mesma pretende se instalar no Município e solicitou apoio dos Vereadores para
 propiciar a implantação de mais esta empresa que gerará empregos e impostos. Sobre seu pedido para nomeação de mais uma
 psicóloga, disse que tem pressa porque no Posto de Saúde só tem uma que não está dando conta de todo serviço e é preciso
 que disponibilize outra para se dedicar às crianças das escolas. Sobre a servente escolar, disse que é preciso nomear uma
 servidora daqui que está trabalhando sob regime de contrato e faz serviços na escola, brinquedoteca e ainda cobre férias e



 licenças. Citou também a necessidade de nomeação de mais operários, pois são poucos e um tirou licença e estes servidores já
 deveriam ter sido nomeados, sendo que o prazo de vigência do concurso terminará no final do ano e por isto pede urgência
 nestas nomeações. Disse não ser a favor da criação de cargos comissionados para órgãos conveniados, pois é preciso lutar
 pelas pessoas da cidade. Reiterou pedido para reparos e manutenção numa ponte próxima à propriedade do Sr. Zizico no Passa
 -Três, pois quando chove, o acesso fica difícil, salientando que o pessoal da roça só pede conserto de estradas e pontes. Indicou
 ofício pedindo apoio do Executivo no segundo encontro de Folias de Reis a ser realizada no Bairro da Serra nos dias 23 a 25 de
 julho, pois é parte da cultura e vem muitas pessoas de fora. Em relação às licitações para pavimentação de ruas em diversos
 bairros, pediu que até a reunião seguinte fossem enviados os resultados destes processos licitatórios. Indicou ofício para que a
 Secretária de Saúde informe sobre os procedimentos para aplicação dos 18 mil reais liberados para a realização de cirurgias de
 cataratas, bem como seja enviado o projeto de lei para pagamento de consultas visando atender os diversos pedidos existentes.
 No caso dos processos licitatórios, o Presidente disse que as empresas têm cinco dias de prazo para recurso e assim não é
 certeza de ter o vencedor até a reunião seguinte. O Vereador Rogério pediu vistas no projeto de lei nº 15 e votação em regime
 de urgência para o projeto de lei nº 28, citando início do período eleitoral. Em relação aos convênios, disse que o Secretário
 Fábio lhe informou que foram liberados “Farmácia de Minas, pavimentação dos Bairros Córrego Pintado, Mateus e adjacências e
 sobre os quebra-molas e tapa buracos, disse que iriam esperar o término das obras da rede de águas pluviais. Agradeceu a
 todos que participaram das audiências públicas da LDO e disse que ser a favor de 20% para limite de abertura de créditos
 suplementares, citando que no projeto de lei nº 29, estão pedindo mais 20% para o orçamento deste ano. Quanto a nomeação
 de funcionários, disse que não é certo um comissionado ocupar cargo que tem uma pessoa aprovada em concurso e assim deve
 fazer a nomeação. Disse que segundo o contador, o percentual da folha abaixou e assim poderiam chamar os aprovados no
 concurso e indicou ofício ao Prefeito para recolocar pessoas que vinham realizando bons trabalhos na Prefeitura. O Vereador
 Marcelo reforçou pedido do José Márcio acerca do contrato da Prefeitura com a CHEREM, dizendo que é preciso averiguar, pois
 estão pagando treze mil reais pelo aluguel e estão abastecendo o caminhão e assim ao invés de diminuir custos, o dinheiro está
 saindo novamente pelo ralo. Em relação aos cargos da nova estrutura administrativa, disse que houve comentário de uma
 determinada professora, dando conta que o projeto foi de sua iniciativa e que ele fez as coisas de caso pensado na questão da
 brinquedoteca. Assim, pediu que suas palavras fossem constadas em ata e enviadas à escola para que a professora tomasse
 conhecimento, pois ela não conhece como funciona o processo legislativo e não sabe nada a respeito de Câmara. Disse que a
 iniciativa do projeto foi não dos vereadores, mas do Prefeito, os vereadores deram apenas ideias e o cargo de assessor de
 briquedoteca foi criado porque não estava mexendo no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura e este cargo de
 assessoramento foi a única maneira encontrada para manter o funcionamento da brinquedoteca e não foi nada de caso pensado
 e diante da ameaça da professora, disse que ela pode falar para quem quiser, pois o problema é dela e antes de fazer estes
 comentários, a professora deveria vir na Câmara para ver como funciona o processo legislativo. Mencionou que o setor de saúde
 do Município está deixando a desejar citando que na sexta-feira anterior não teve médico em nenhum horário e ainda que
 quando o médico vai acompanhar doente até Lavras, ele não volta e assim a Secretária de Saúde tem que ser mais enérgica e
 exigir mais quanto aos horários dos profissionais, indicando ofício neste sentido. Indicou ofício requisitando lista de todos os
 servidores nomeados de acordo com a nova estrutura administrativa, informando nome, cargo e Secretaria onde estão lotados.
 Citou problema do servidor Vander Lúcio que procurou o Posto de Saúde devido a um problema na mão quando fazia a coleta
 de lixo e entulhos e parece que nem foi atendido e assim deve levar este fato ao conhecimento do Sr. Prefeito para que dê mais
 atenção e providencie equipamentos de segurança para a todos que fazem este serviço. Indicou ofício pedindo relação de todos
 os contratos celebrados pelo Município com servidores para os serviços do PSF para instruir o Projeto de Lei Complementar nº
 3. Indicou limpeza e reparos nas ruas do Bairro da Serra com serviços de capina e retirada de entulhos. Em relação as palavras
 da Valeria sobre a empresa CESA, disse que no outro mandato esteve com a Vereadora Rósula no escritório da empresa e que
 estes lhe disseram que estiveram no Município por duas vezes e não foram atendidos pelo prefeito da época, motivo pelo qual
 se instalaram em Lavras e espera que agora o Município consiga alguma coisa. Citou comentários dando conta que alguns
 notebooks sumiram da Prefeitura e espera que esteja err do, mas esta notícia extraoficial deve ser averiguada, dizendo que
 outros Vereadores também sabem destes comentários. Citou fato ocorrido no domingo após o jogo do Brasil quando a Policia
 Militar proibiu som em alguns carros no bar do Jorge na Pedra Negra e pediu aos Vereadores para tomarem uma iniciativa para
 que em alguns casos, pelo menos nestes dias de comemoração, o som seja liberado, pois se trata de uma diversão para a
 população, principalmente os jovens. Em nome da Associação de Moradores de Pedra Negra, convidou a todos para as
 barraquinhas que serão realizadas no próximo dia 03 de julho, dizendo que estão aceitando auxílios. O Vereador Cypriano se
 manifestou sobre os muitos buracos nas ruas da cidade que estão danificando veículos, o que é um absurdo. Sobre a
 pavimentação disse que esteve conversando com o Prefeito e pediu agilidade para os Bairros Córrego Pintado, São Sebastião,
 Mateus e Campo Alto, tendo dito que serão atendidos e por enquanto estão trabalhando na vila Industrial. Pediu que antes da
 pavimentação das ruas, providenciassem a ligação de rede de esgotos nos lotes destes bairros. Indicou ofício para que quando
 iniciar a rede de esgoto do Bairro Mateus que esta seja estendida a Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas para beneficiar vários
 moradores e evitar perfuração de fossas. Sobre o atendimento no posto de saúde, disse que na noite anterior levou sua filha e
 foi muito bem atendido, inclusive lhe fornecendo os remédios, citando que uma pessoa está fazendo uso de uma injeção que
 custa em torno de mil reais e o Posto de Saúde tem esse medicamento em sua farmácia, citando ainda o caso de um cidadão
 que comprou o medicamento que tem na farmácia básica e depois apresentou a conta para a Prefeitura pagar. O Vereador
 Marco Aurélio disse que esteve no Bairro da Serra e presenciou muito entulho e sujeira e reforçou pedido para limpeza nas ruas
 do bairro e cuidados com o prédio onde funciona o telecentro. Sobre palavras de uma pessoa dando conta que ele está pegando
 no pé do Consórcio do Funil, disse que isto não é verdade, pois o que está fazendo é lutar pelos direitos dos cidadãos e quando
 as reivindicações forem resolvidas, irá elogiar e quando pediu relação de repasse do ICMS do Consórcio, está lutando para
 melhorar a arrecadação do Município. Disse que a Câmara tem que acabar com a questão do “nada pode” e que de sua parte
 sempre irá prevalecer o diálogo, mas não tem medo e sua voz não será calada e sempre irá falar o que for preciso, pois prefere
 renunciar do que ficar falando amém. Indicou ofício ao Sr. Ricardo Congro solicitando informações sobre quais investimentos



 serão realizados no Município neste ano em parceria com o CDC, conforme dito pelo mesmo quando esteve na Câmara, pois
 até então não tinha visto nenhum investimento. Sobre a falta de médico no posto na sexta-feira anterior, disse que os serviços
 de saúde nunca terminam e o Secretário não deve ficar do lado dos profissionais e contra a população, mas deve ser enérgico,
 se preciso cortar o ponto ou substituir, pois se ficar bonzinho demais, compromete os serviços e a amizade deve ficar a parte,
 citando medida tomada com um médico quando foi Secretário. Disse que recebeu vários telefonemas com reclamações da
 proibição de uso de som nas comemorações da vitoria do Brasil na copa e propôs uma negociação visando solucionar esta
 questão e proporcionar a população uma manifestação de alegria que acontece a cada quatro anos e como noutras cidades,
 deveriam buscar uma maneira para garantir as comemorações. Indicou ofício de agradecimento ao Secretário de Obras pelos
 serviços de patrol nas propriedades do Sr. Agostinho e Dª. Vanilha, onde não passava há dez anos bem com na estrada do
 tanque. Agradeceu ainda a Secretária de Desenvolvimento Social e ao Assistente Social Rogério pelo empenho e apoio no caso
 da Sra. Maria Nazaré Carvalho. Indicou ofício a Viação São Cristóvão pedindo informações sobre a extinção de horários
 noturnos nos dois sentidos sem prévio aviso, o que tem gerado transtorno aos usuários e disse que a empresa precisa de alvará
 da Prefeitura e assim deve prestar bons serviços à população e não somente visar lucros. Cumprimentou a Márcia pelo retorno a
 esta Casa, agradecendo ao Chefe do Executivo por ter cedido a funcionária à Câmara. O Vereador Francisco indicou ofício para
 desentupimento da rede de esgoto na casa do “Tonho do Tião Zozó”, na Vila Industrial, citando que a água está sendo jogada no
 córrego e a Secretária de Meio Ambiente precisa verificar esta questão. Mencionou entupimento na rede de esgotos do Bairro
 Serra Verde e reclamação da moradora Ana Paula e indicou ofício para solução deste problema, havendo aparte do Vereador
 Cypriano sobre o assunto. O pronunciante falou do projeto para contratação de três servidores para o fórum, o que é bom,
 porém antes deveriam regularizar o problema das licenças-prêmio dos servidores. Disse que de nada adianta tocar várias obras
 e não concluir nenhuma e só acreditará quando estas estiverem prontas, citando notícia sobre a instalação de uma fábrica de
 tintas no Município que não aconteceu. Indicou ofício ao Sr. Fábio para providencias em relação à cobertura do prédio da escola
 do campo do Milionários que foi feita de maneira errada. O Vereador José Márcio citou o problema de saúde do servidor Vander
 Lúcio que procurou o Posto de Saúde por causa de uma alergia na mão e o médico não lhe deu nem pomada e nem remédio
 para aliviar a dor e se Vereador é bem atendido e servidor não, deve-se pedir informações à Secretária e notificar o Conselho da
 Saúde sobre as duas medidas que estão usando, pois todos devem ser tratados da mesma forma, havendo aparte do Vereador
 Rogério que disse ter presenciado o fato, ao que o pronunciante disse que o servidor foi humilhado e somente depois de
 procurar autoridades é que lhe foi oferecido atendimento, o que é errado. Falou que com este tipo de firma que ganhou para
 fazer as obras, vão ficar até o fim do mandato, citando que os trabalhadores são esforçados, mas pelo tanto de serviço,
 precisava do triplo de pessoas e equipamentos, pois estão misturando concreto com enxada. O Vereador Marcelo disse que a
 população deve ter um pouco de complacência, porém os serviços estão devagar e é preciso fiscalização para não fazerem de
 qualquer maneira, tendo o pronunciante citado exemplo de problemas nas obras no Bairro da Serra, para os quais há dois anos
 vem cobrando providencias e fala porque é pedreiro e conhece obras e se não prestarem atenção, aqui vai acontecer do mesmo
 jeito. Sobre o veto à sua emenda na reforma administrativa, disse que o Prefeito, sendo médico deveria incentivar as pessoas a
 estudarem, vez que para ser Secretário, a pessoa tinha que ter pelo menos o segundo grau e na emenda eles baixaram para
 ensino fundamental para não dizer que ele é radical, citando que a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento para
 representar o Município em qualquer parte. Disse que os Secretários que lá estão se não tiverem a escolaridade poderiam ser
 transferidos para outros cargos inferiores, questionando se o Prefeito está nas mãos destas pessoas e se os tirassem e não
 vetasse sua emenda, estes poderiam mostrar alguma coisa errada do Prefeito, afirmando que só pode ser isto. Espera que a
 comissão analise bem o veto e que o Plenário não faça o mesmo que o Prefeito, pois o número de Vereadores que têm curso
 superior dá para aprovar sua emenda. Disse que se pedisse a opinião da plateia, acredita que todos seriam a favor desta
 emenda e será uma vergonha para a Câmara se não derrubarem este veto e se a emenda não passar, irá falar o nome dos
 Vereadores que votaram contra, pois o futuro da cidade está nas mãos dos Secretários, cujo cargo é do Município e não do
 Prefeito e mesmo tendo estudo, prova que alguns já cometeram erros neste mandato. Pediu que os visitantes convidassem
 outros para participarem da reunião seguinte a fim de acompanharem esta votação. Indicou ofício ao Prefeito e Secretário de
 Planejamento solicitando que envie o projeto para negociação das licenças-prêmio dos servidores, já que foi informado que o
 percentual de gasto com pessoal abaixou. O Sr. Presidente reforçou pedido acerca da limpeza das ruas do Bairro Serra,
 salientando ser preciso atender a toda cidade e não somente a área central. Agradeceu o Prefeito pela cessão da servidora
 Márcia. Pediu ações da Secretaria de Meio Ambiente no sentido de conscientizar os fazendeiros para evitarem queimadas,
 dizendo que às vezes brigam pelo corte de árvores e se esquecem de situações mais sérias que vêm ocorrendo ha muitos anos.
 O Vereador Marcelo disse que o incêndio parece ter sido criminoso porque ainda não é tempo de queimadas para brota, citando
 o perigo decorrente dos depósitos de explosivos de empresas do Bairro da Serra. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e
 verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Vereador Joel pediu vistas ao Projeto de Lei Ordinária nº 24. O
 Projeto de Lei Ordinária nº 18 que “Estabelece as Diretrizes Gerais para elaboração do Orçamento do Município de Ijaci para o
 exercício de 2011” foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª discussão e votação, considerada a emenda nº 1 que foi
 aprovada pela unanimidade do Plenário. A emenda nº 2 proposta foi rejeitada após obter 4 (quatro) votos favoráveis dos
 Vereadores Francisco, José Márcio, Marcelo e Valéria e 4 (quatro) votos contrários dos Vereadores Cypriano, Joel, Marco
 Aurélio e Joel, tendo o Sr. Presidente desempatado com voto contrário. O Vereador Joel justificou ser contra por não atender os
 anseios do Município. O Vereador Marco Aurélio justificou ser contra, pois se acontecer alguma coisa que dependa de urgência
 o Município não pode ficar parado, citando questão de vistas em projetos. O Vereador Rogério disse que é contra a emenda
 porque estão pedindo aumento do percentual para este exercício. O Vereador Marcelo disse que está no terceiro mandato e
 sempre defendeu o percentual de 10% como maneira do Legislativo acompanhar mais diretamente a execução do orçamento e
 não para segurar o Município. O Vereador José Márcio disse ser a favor da emenda, pois sempre defende o diálogo e ninguém é
 contra as benfeitorias para o Município e pediu ao líder do Prefeito, Vereador Joel, para que propusesse pelo menos duas
 reuniões extraordinárias aqui na Câmara para que os Vereadores, Prefeito e assessores conversassem e resolvessem os
 problemas. O Presidente disse que desempatou contra a emenda porque chegou a propor 15% para suplementação e espera



 que o Prefeito tenha juízo e trabalhe dentro percentual de 20%. O Projeto de Lei Ordinária nº 28 que nos termos do substitutivo
 passou a ter a ementa “autoriza doação de imóvel no Município que menciona para implementação do Programa Minha Casa
 Minha Vida – PMCMV e dá outras providencias” foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação,
 conforme urgência solicitada pelo Vereador Rogério. Para análise e parecer sobre as razões do veto ao § 2º do art. 18 do Projeto
 de Lei Complementar nº 2, foram nomeados os Vereadores Marcelo, Cypriano e Joel. TERCEIRA PARTE: convocação para a
 reunião ordinária seguinte no dia 28 de junho. 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 junho de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 17ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma à
 Sra. Maria Aparecida Peniche. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS
 RECEBIDAS: Intimação nº 9.386 encaminhando Parecer Prévio do TCE/MG referente às contas do Município do exercício de
 2008. INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 236 dos Vereadores José Márcio e Francisco solicitando respectivamente da empresa
 Rodolatina e Prefeitura providências e fiscalização no tocante ao pó ou lama que estão sendo carreados para a pista da Rodovia
 MG 335. Nº 237 solicitando do DER e Prefeitura a instalação de quebra-molas nas proximidades do trevo de acesso à unidade
 industrial da Camargo Corrêa Cimentos, sentido fábrica à rodovia. Nº 238 para que seja designado um servidor para proceder a
 irrigação diária e manutenção do gramado da escola do campo do Milionários. INDICAÇÕES VERBAIS: Vereador Marco Aurélio:
 Nº 239 do agradecendo o Sr. Prefeito e Secretária de Saúde pela liberação de exames para a Sra. Maria Antônia Filha. Nº 240
 parabenizando a Professora Dra. Luciana Nepomuceno pela sua nomeação como Juíza do TRE/MG. Nº 241 requisitando que a
 Secretária Municipal de Educação informe a respeito do Conselho e repasses do FUNDEB e relação de servidores da referida
 Secretaria. Nº 242 solicitando que a Secretaria de Ação Social fizesse uma avaliação da situação da Sra. Maria Nazaré
 Carvalho, residente no Bairro Pedra Negra. Nº 243 solicitando que o Consórcio AHE Funil instale um lago (tanque rede) para
 criação de peixes no Município. Nº 244 do Vereador Rogério, com apoio do Francisco e Valeria para providenciarem o conserto
 da retro escavadeira do Município. Nº 245 do Vereador Francisco com apoio do José Márcio para que a Secretária Municipal de
 Saúde facilite os trabalhos do Chefe de Transportes na questão da liberação de veículos da área da Saúde para viagens. Nº 246
 do Vereador Francisco reiterando pedido para a liberação de cirurgia para a filha da Sra. Aparecida Carlota. Vereadora Valeria:
 Nº 247 para instalação de postes de iluminação pública na Rua José Messias Vilas Boas, próximo ao Córrego Piampum. Nº 248
 requisitando relação de datas de realização dos processos licitatórios referentes a obras que serão realizadas no Município. Nº
 249 para pavimentação asfáltica da Rua Beira Linha que é pequena e é de difícil acesso para idosos e portadores de
 necessidades. Nº 250 para instalação de rede de proteção na quadra da Serra para evitar que as bolas atinjam os terrenos
 vizinhos. Vereador Cypriano: Nº 251 para solução de problemas na Rua José Evaristo de Oliveira. Nº 252 para reparos no
 asfalto devido a um buraco da rede de esgoto na Praça da Bandeira. Nº 253 para reparos na iluminação das Ruas Pedra Negra
 e Ametista. Nº 254 do Vereador Marcelo reforçando indicação do Vereador Marco Aurélio na questão de pessoas que viajam
 para tratamento de saúde e precisam esperar pelo veículo nas portas dos hospitais. Nº 255 do Vereador Marcelo reiterando
 pedido para envio da prestação de contas mensais da APAE e Escolinha Futuros Craques. Nº 256 do Vereador José Márcio
 agradecendo ao Sr. Tarcísio Alvarenga pela ajuda ao Sr. Vítor Rodrigues. Nº 257 do Vereador Joel para que os motoristas da
 ambulância sejam encaminhados para realização de curso de primeiros socorros. Vereador Lisionel: Nº 258 para que seja
 encaminhada a apostila trazida pelo Vereador Marco Aurélio referente a questões do FUNDEB, para conhecimento do
 Executivo. Nº 259 para que sejam retomados os serviços de operação tapa-buracos nas vias da cidade. Nº 260 em conjunto com
 o Vereador José Márcio reiterando pedido para reparos na caixa d’água do Bairro Campo Alto, como meio de evitar desperdício
 de água. Nº 261 do Vereador Marco Aurélio cumprimentando o Sr. José Marcos Botelho pelo seu empreendimento que trará
 muitas divisas para o Município. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Para discussões e votações: Projeto de Lei Complementar nº 2
 e Projetos de Leis Ordinárias nº 23, 25, 26 e 27. Apresentação do Projeto de Lei ordinária nº 28 que “Altera redação da Lei
 Municipal 1005 de 8 de março de 2010 e dá outras providências” de autoria do Executivo. SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO
 DO VISITANTE: O professor de Educação Física, Sr. Émerson Nonato Silva solicitou apoio dos Vereadores no sentido de se
 criar o Conselho Municipal de Esportes, citando a lei estadual 18.030 que trata do ICMS solidário, onde os Municípios que
 investem nesta área recebem mais recursos, salientando que este Conselho administrará as verbas provenientes da subvenção
 especial destinadas ao esporte. Citou atividades que vêm sendo desenvolvidas, como a escolinha de futebol de campo, futsal,
 voleibol, caminhadas da 3ª idade com fisioterapeuta e agentes do PSF e com os recursos do esporte englobará escolinhas,
 aulas para 2ª e 3ª idade, ruas de lazer e a intenção é implantar outras modalidade, como ginástica para a meia idade. Disse que
 apresentarão o projeto ao Prefeito para que envie ao Legislativo e reafirmou pedido de apoio dos Vereadores, citando que em 80
 municípios já possuem o Conselho, inclusive Lavras, cuja criação teve sua participação. Disse que há 4 anos trabalha com jogos
 escolares e Ijaci tem obtido bons resultados e se disponibilizando às perguntas, o Vereador José Márcio disse que apoia
 qualquer segmento do esporte e pediu que fosse acrescentado ao projeto, a escolinha de atletismo, conforme pedido por várias
 pessoas, salientando que este acréscimo incentivará os jovens. Disse que sabia das dificuldades, a formação do atleta não é
 feito da noite para o dia, mas seria um grande passo. O Sr. Émerson disse que no ano passado teve o apoio de um professor da
 UFLA, porém não foi possível financeiramente, mas sabe que o atletismo é a base para todos os esportes e é importante o
 Conselho para aproveitar os jovens que estão se formando em educação física. A Vereadora Valéria disse que os vereadores
 estão prontos para atender esta reivindicação e solicitou que as crianças da Serra também fossem atendidas, pois já possuem a
 quadra, tendo o Émerson dito que foi apresentado um projeto para a Serra no ano passado onde pediu a colocação de tela de
 proteção para evitar que as bolas fossem lançadas para as casas vizinhas, ao que a Vereadora disse que estariam reforçando



 este pedido junto ao Executivo. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Marco Aurélio indicou
 ofício agradecendo ao Prefeito e Secretária de Saúde pelo pagamento de dois exames no valor de R$3.500,00 para a Sra. Maria
 Antônia Filha que passa por momentos difíceis de saúde. Indicou ofício parabenizando a professora Dra. Luciana Diniz
 Nepomuceno pela sua nomeação no cargo de Juíza do TRE/MG, citando ser uma pessoa de grande gabarito e estava prestando
 serviços de Assessoria Jurídica em Ijaci. Indicou ofício para que a Secretaria de Educação envie urgentemente relação contendo
 os nomes de todos os componentes do FUNDEB e respectivas representações, relação de todos os servidores da Secretaria de
 Educação e respectivos vencimentos, relação do repasse do FUNDEB de janeiro a junho de 2010 e o percentual gasto com o
 pagamento de funcionários com recursos do FUNDEB, passando cópia do manual do FUNDEB à presidência, citando que 60%
 dos recursos é para pagamento de professores e quando o dinheiro sobra, este deve ser dividido entre os mesmos como meio
 de propiciar maior qualidade ao ensino. Indicou ofício para que a Secretária de Desenvolvimento Social, na pessoa da Sra.
 Rósula Maria Elias para que fizesse uma visita a Sra. Maria Nazaré Carvalho que mora no Bairro Pedra Negra, afirmando que a
 mesma não foi atendida na Secretaria e passa por dificuldades, doenças e agressões do marido. Indicou ofício ao Consórcio do
 Funil sugerindo a implantação de um local para criação de peixes no Município, nos moldes do existente em Carmo do Rio Claro
 feito por Furnas, citando que isto gerará empregos aos deslocados de Pedra Negra, bem como a todos os ijacienses. Indicou
 ofício ao Sr. José Marcos Botelho cumprimentando-o pelo empreendimento que está trazendo empregos e alavancando o
 progresso no Município. Disse que apoia o Conselho de Esporte, pois é um meio de afastar o jovem das drogas e apoia também
 os projetos de reajuste dos servidores. O Vereador Rogério disse que votariam a estrutura administrativa que vem se arrastando
 há muito tempo, bem como o reajuste dos servidores que é um direito e estão aqui para aprovar. Indicou ofício ao Secretário de
 Obras questionando os motivos pelos quais a retro escavadeira está parada, pois é uma maquina nova e precisa ser consertada,
 evitando pagamento de locação de outra máquina. Disse que apoia o pedido do Émerson que já demonstrou sua capacidade
 para desenvolver este projeto e se precisar de Vereador para participar desse Conselho, ele se habilita. O Vereador Francisco
 indicou ofício pedindo que a Secretária de Saúde facilite os trabalhos do Chefe de Transporte, já que este fica sobrecarregado
 devido a dependência da liberação da Secretária para liberação dos veículos para viagens e ainda que os carros da educação
 não devem ser colocados para viagens relacionadas à saúde. Num aparte o Vereador José Márcio disse que o servidor Lionel
 pediu apoio desta casa, pois precisou de um carro para saúde e a Secretária não liberou o carro que estava com ela, citando
 palavras do Vereador Marco Aurélio dando conta que pessoas ficam o dia todo esperando carro nos hospitais e se o
 secretariado não ajudar o Prefeito, fica difícil. O pronunciante reforçou palavras do Vereador Rogério na questão da retro
 escavadeira, pois é mais fácil comprar peças para maquina que é nova do que ficar pagando a maquina da AMALG, citando que
 vão acabar leiloando esta máquina. Reiterou indicação acerca da cirurgia da filha da Sra. Aparecida Calota que está em tempo
 de perder a visão e até então não obteve resposta e não está aqui para brincadeira. A Vereadora Valéria indicou ofício para
 colocação de um poste ao final da Rua José Messias Vilas Boas e reparos na iluminação, pois segundo os moradores, a rua
 está muito escura e fica difícil sair à noite. Indicou Ofício pedindo a relação de todas as datas de licitação para a rede de esgoto
 e asfalto, conforme verbas que estão sendo liberadas, como meio de comunicarem à população. Reforçou pedido do Vereador
 Marco Aurélio e José Márcio acerca da casa do Sr. “Zico Café” bem como a pavimentação da rua onde mora, pois é uma rua
 pequena e lá existem pessoas idosas e portadoras de necessidade especiais que precisam de tratamento e o sem asfalto o
 acesso fica difícil. Disse que a reforma administrativa seria votada e os servidores efetivos teriam o reajuste e na reforma foi
 incluída a emenda proposta pelo Marco Aurélio, que também foi pedido por ela, a respeito da diretora das escolas municipais
 que será uma professora efetiva escolhida pelas professoras, pois não adianta colocar quem não entende de educação. Reiterou
 pedido a respeito da tela de proteção na quadra do Bairro da Serra, ressaltando que as crianças estão carentes na questão de
 esporte e precisam de incentivo, pedindo o apoio do Presidente e do Vereador Joel. Reforçou pedido do Rogério acerca da
 maquina, dizendo que a única coisa que os moradores da zona rural pedem é para que as estradas sejam arrumadas e citou
 nota fiscal que o Marcelo trouxe, onde um morador pagou pelo conserto da estrada e isto não é luxo, mas precisão. Citou a
 audiência pública do dia 17 de junho, convidando a todos para participarem. O Vereador Cypriano mencionou problemas na Rua
 José Evaristo de Oliveira em frente a casa do Sr. “Tião Major” que está apresentando rachaduras e indicou ofício para que
 verifiquem o motivo. Indicou o entupimento de um buraco decorrente de reparos na rede de esgotos em frente a casa do Joel na
 Praça da Bandeira. Disse que as Ruas Pedra Negra e Ametista estão escuras e indicou ofício para que façam reparos na
 iluminação. Parabenizou ao Émerson e demais que trabalham na organização do esporte, citando que fazem um bom trabalho
 com as crianças e parabenizou as professores e os profissionais da APAE que estão realizando bom trabalho. O Vereador
 Marcelo comunicou que na sexta-feira anterior a empresa Moagem Pinheiro e Alvarenga e funcionários doaram os materiais de
 construção para a reforma da casa do Sr. Vitor. Sobre as faixas colocadas na praça a respeito da estrutura administrativa e
 reajuste dos servidores, disse que o sindicato não deu ideia e nem sugestões acerca desta estrutura e que a reforma partiu
 desta Casa e agora o Sindicato coloca a faixa para fazer média entre os servidores. Disse que se não fosse a luta desta casa em
 fazer a reforma, o reajuste de 5% que o Executivo está concedendo não teria acontecido e ficou indignado com estas faixas.
 Mencionou fato de um funcionário que quer construir e o Departamento de Meio Ambiente não quer autorizar o corte de um
 abacateiro e a Secretária está criando caso numa coisa pequena e o Sr. Prefeito deveria mandar ela ocupar o cargo de
 motorista, que é seu lugar. Disse que ela tem competência, mas também tem muita picuinha e o abacateiro não é planta nativa,
 podendo ser plantando noutro lugar. Citou comentário do Marco Aurélio em relação ao transporte de pessoas doentes e indicou
 ofício a Secretária de Saúde para este transporte seja exclusivo, pois outras pessoas viajam junto para fazer compras e faz com
 que pessoas esperem até tarde nas portas de hospitais. Disse que nos balancetes há muitas diárias de pessoas que viajam para
 fazer compras e mesmo que sejam para o Município, o doente deve tratado com mais respeito. Indicou ofício reiterando pedido
 de envio da prestação de contas da APAE e da escolinha de futebol. Disse que existem pessoas que prestam diversos serviços
 voluntários no Município com dedicação, ao passo que há Secretários que chegam na Prefeitura olhando a hora de ir embora e
 assim deveriam aproveitar estas pessoas que são mais dedicadas. Num aparte o Vereador Cypriano disse na Rua Vigilato Vilas
 Boas tem uma árvore prejudicando a casa do “Toninho Lionel” e já fez este pedido e que na Serra também acontece o mesmo e
 se este Departamento não resolve, deve procurar outro que dê solução. O pronunciante disse que o Prefeito deve olhar quem



 realmente está trabalhando e o ajudando na Administração e se não estiver a contento, deve tirar esse pessoal e colocar os que
 prestam serviços voluntários, citando que houve melhora a Administração começou a caminhar, mas ainda existem pessoas
 puxando o tapete. O Vereador José Márcio indicou ofício agradecendo ao Sr. Tarcísio pelos materiais doados ao Sr. Vítor que é
 uma pessoa carente, vez o Prefeito antes de chegar aonde chegou, prometeu ajudá-lo, mas tanto a Prefeitura como a
 Assistência Social não fizeram nada e assim espera que outras empresas do Município façam o mesmo. Num aparte, o
 Vereador Marcelo disse que se não reformarem a casa do Sr. “Zico Café” eles poderiam ver a possibilidade de fazer alguma
 coisa. O pronunciante disse que os parentes do Sr. Vitor resolveram ajudar na questão dos pedreiros que a Prefeitura negou e
 enquanto pessoas que ganham menos de dois salários fazem obras sociais, a Prefeitura que arrecada mais de um milhão, não
 pode ajudar. Pediu votação em regime de urgência nos projetos de leis nº 23 e 25 e quanto à sua emenda na reforma
 administrativa, pediu apoio na aprovação da mesma, como forma de exigir o ensino fundamental completo para os Secretários,
 vez que para ser agente de saúde e conselheiro tutelar que recebem R$510,00 é preciso ter ensino médio. Disse que não tem
 nada contra as pessoas que não possuem 8ª série, mas para ser bom profissional, precisa de documentação e o intuito dele é
 arrumar a casa e o Prefeito não precisa exonerar quem não tem a 8ª série, basta colocar num Departamento. Disse que é
 preciso mudar a cultura de Ijaci e valorizar as pessoas que estudam e caso houvesse empate, pediu apoio do Presidente para
 aprovação de sua emenda, já que no início do mandato apoiou e votou nele para Presidência da Câmara. Manifestou apoio ao
 projeto do Émerson, pois já participou de corridas organizadas por ele e espera que o atletismo seja implantado e construídas
 quadras em todos os bairros de Ijaci. O Vereador Joel disse que apoia o projeto em relação ao esporte, pois quando se investe
 em esporte, se economiza em outras áreas como a Saúde. Disse que durante a reunião se retirou para prestar socorro a uma
 paciente e é importante a Prefeitura investir na capacitação de seus funcionários, pois na gestão passada o José Márcio e ele
 fizeram cursos de primeiros socorros, citando que na situação que estava a paciente, este curso foi de grande valia, pois foi o
 oxigênio que ele colocou que ajudou a paciente reagir e assim indicou ofício à Secretária de Saúde neste sentido, pois são
 coisas simples, mas que salvam vidas e que ajudar pessoas é muito satisfatório. O Sr. Presidente indicou que fosse anexada
 cópia da apostila do FUNDEB dada pelo Vereador Marco Aurélio ao ofício para a Secretaria de Educação. Indicou ofício para
 retomada da operação tapa-buracos nas ruas da cidade aproveitando o período de estiagem. Indicou providencias quanto ao
 desperdício de água no reservatório que abastece o Bairro Campo Alto, o que vem danificando o asfalto e se caso queimar a
 bomba, o Município terá prejuízo. O Vereador José Márcio disse que a água que cai na represa à noite é maior que o consumo
 durante o dia e devem tomar providencias, pois já fez este que este pedido muitas vezes. SEGUNDA PARTE: As proposições
 escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. A emenda nº 1 proposta ao Projeto de lei Complementar nº 2
 foi aprovada após obter 4 (quatro) votos favoráveis e 4 (quatro) abstenções dos Vereadores Cypriano, Joel, Marco Aurélio e
 Joel. O Sr. Presidente se manifestou favorável à emenda. O Projeto de Lei Complementar nº 2 que “Dispõe sobre a estrutura
 administrativa da Prefeitura Municipal e dá outras providencias” foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª, 2ª e 3ª
 discussão e votação, conforme urgência solicitada pelo Vereador Joel. Os Projetos de Leis Ordinárias: nº 23 que “Concede
 revisão de vencimentos no plano de cargos e salários do Poder Executivo Municipal e dá outras providências” com urgência
 pedida pelo Vereador José Márcio, nº 25 que “Concede reajuste nos subsídios dos Vereadores do Município de Ijaci”, com
 urgência pedida pelo Vereador José Márcio, nº 26 que “Concede reajuste nos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do Município
 de Ijaci” com urgência pedida pelo Vereador Rogério e 27 que “Concede reajuste nos subsídios dos Secretários Municipais” com
 urgência pedida pelo Vereador Rogério foram aprovados pela unanimidade do Plenário em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação. O
 parecer prévio do TCE/MG relativo à prestação de contas do Municipio, exercício de 2008 foi enviado à Comissão de
 Orçamento, Finanças e Tomada de Contas para parecer em 15 dias. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados
 para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 21 de junho. 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 07 (sete) dias do mês de junho de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 16ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco
 Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma à Sra.
 Rosinéia Nazaré dos Santos. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Vereadores. O pedido de aditamento na
 ata feito pelo Vereador José Márcio em sua palavra foi aprovado com ressalva para verificação posterior.
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicados da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
 Congresso Nacional acerca de recursos do orçamento da União liberados ao Município nos meses de janeiro a abril de 2010.
 Comunicados do FNDE, Secretaria Nacional de Assistência Social e FNS acerca de liberação de recursos para o Município,
 ofício nº 66 da Escola Estadual Maurício Zákhia fazendo convite e solicitação em relação à festa junina a ser promovida por
 aquele educandário e ofício nº 09 da Pró Reitoria de Extensão e Cultura da UFLA em resposta ao ofício nº 134 desta Câmara a
 partir de Indicação do Vereador Marco Aurélio. INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereador Cypriano: Nº 222 para que sejam realizados
 reparos nos meios-fios, bem como limpeza das ruas do bairro da Serra. Nº 223 para que seja dada prioridade aos serviços de
 pavimentação das ruas do Córrego Pintado. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 224 do Vereador Rogério para que sejam adotadas
 providencias para melhorar a arrecadação do Município através de um eficiente acompanhamento do VAF e seja informado se
 há uma empresa ou mesmo servidor designado para acompanhar tal levantamento. Vereadora Valéria: Nº 225 reiterando pedido
 para o levantamento das fichas dos servidores Antônio Salatiel dos Santos, Núbia Maria Elias, Gil Ribeiro de Mendonça Filho,
 Rogéria Aparecida Ferreira, Adnei Olímpio de Sales, José Geraldo Alvarenga e Arley Geraldo Silva Fontes visando a avaliação
 dos mesmos para fins de promoção. Vereadores José Márcio e Francisco: Nº 226 para envio de expediente ao Sr. Prefeito, Sr.
 Presidente da Câmara e Vereadores do Município de Ibituruna, parabenizando-os pelas inaugurações da ultima sexta-feira e
 agradecendo-os pela hospitalidade dispensada. Nº 227 para envio de expediente ao Sr. Deputado Federal Luiz Fernando Faria



 parabenizando-o pelos recursos liberados para o Município de Ibituruna, esperando contar com seu valioso apoio para também
 liberar recursos para nosso Município de Ijaci. Nº 228 dos Vereadores José Márcio e Lisionel informando a Administração que o
 asfalto na rodovia de acesso à Ilha Brasil está ficando bom, porém os galhos de algumas árvores estão invadindo o espaço da
 pista prejudicando os caminhões e ônibus que ali trafegam, solicitando o corte dos mesmos. Nº 229 do Vereador José Márcio
 para que seja enviado expediente para a Prefeitura e para a CEMIG no sentido de providenciarem reparos na iluminação
 pública, bem como instalar rede de extensão de energia elétrica em algumas ruas do centro da cidade. Vereador Marco Aurélio:
 Nº 231 para que seja enviado ofício ao Consórcio AHE Funil reiterando pedido para envio das condicionantes atualizadas, bem
 como dos valores repassados ao Estado, a título de ICMS. Nº 232 reiterando pedido para reformada casa do Sr. "Zico Café" que
 passa por dificuldade a mais de 6 meses, sendo que o material está no local e até o momento não foram iniciados os serviços.
 Nº 233 para que, tendo em vista a notícia de liberação de recursos do orçamento estadual para o Município por intermédio do ex
 Subsecretário de Estado, Professor Rômulo Antônio Viegas, fosse enviado expediente ao mesmo solicitando informações sobre
 os valores e destinações destes recursos. Vereador Francisco: Nº 234 solicitando a liberação urgente de uma cirurgia para o Sr.
 Paulo Rodrigues, conhecido como "Colorido", que está com problemas no joelho e não consegue andar e Nº 235 para que seja
 verificada a situação da progressão horizontal de alguns servidores da Prefeitura que em janeiro deste ano passaram a perceber
 a quantia correspondente ao salário mínimo e não sabem como este cálculo será efetuado, de acordo com a tabela de
 vencimentos vigente. REQUERIMENTO: Nº 33 do Vereador Marcelo solicitando em nome da Câmara Municipal, que seja
 destacado um policial civil para prestar serviços no Município de Ijaci. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Menção ao substitutivo
 enviado pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 146 e emenda nº 1 subscrita pelos Vereadores José Márcio, Francisco e Marcelo
 ao Projeto de Lei Complementar nº 2. Em 1ª discussão e votação: Projeto de Lei Ordinária nº 22. Em 2ª discussão e votação:
 Projetos de Leis Ordinárias nº 21 e 66/2009. Apresentação dos Projetos de Leis Ordinárias nº 23 que "Concede revisão de
 vencimentos no plano de cargos e salários do Poder Executivo Municipal e dá outras providências" e nº 24 que "Dispõe sobre
 abertura de credito especial no orçamento do Município de Ijaci para 2010 e dá outras providências" de autoria do Executivo. Nº
 25 que "Concede reajuste nos subsídios dos Vereadores do Município de Ijaci", nº 26 que "Concede reajuste nos subsídios do
 Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Ijaci" e 27 que "Concede reajuste nos subsídios dos Secretários Municipais" subscrito
 pelos membros da Mesa Diretora do Legislativo. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador
 Cypriano disse que havia conversado com o Prefeito naquele dia acerca dos bairros que precisam de rede de esgoto e asfalto,
 citando o bairro acima da via férrea que necessita de uma fossa séptica até que seja feito o esgoto, bem como o Bairro Mateus,
 onde em breve estará iniciando asfalto e rede de esgoto e sempre está pedindo, pois os moradores estão prejudicados por
 causa de fossas em seus quintais e pediu que fossem valorizados os professores e todos os profissionais do esporte. O
 Vereador Rogério parabenizou ao Secretário de Obras pelas obras iniciadas com recursos próprios. Indicou ofício ao Prefeito
 para que os serviços inerentes ao VAF fossem acompanhados de perto. Disse que o projeto de reajuste dos servidores estava
 na Câmara e por questões regimentais seria votado na reunião seguinte. Pediu regime de urgência na votação do projeto nº 22.
 Disse que o Sr. Prefeito exonerou pessoas que ganhavam salário baixo, mas conforme palavra do contador na ultima reunião, o
 percentual está em torno de 46% e assim está na hora de votar a estrutura para retornar estas pessoas que foram exoneradas
 injustamente. Reafirmou que muitas pessoas não tiveram oportunidade de estudar e têm muitos que contam com experiência e
 conhecem o Município melhor que engenheiros e assim não voltará atrás em sua opinião quanto à escolaridade. O Vereador
 Joel disse que o Prefeito enviou o projeto de reajuste dos servidores e que os Vereadores também terão reajuste. Citou
 informações acerca de liberação de recursos para o Município e que no dia seguinte juntamente ao Presidente estaria indo em
 Belo Horizonte para verificar os recursos que seriam repassados a APAE, mas que por questões eleitorais seriam direcionados à
 Secretaria de Educação. Sobre a emenda proposta pelo Vereador José Márcio acerca da escolaridade para os Secretários,
 disse que é importante e apoia, porém o Presidente da República tem o quarto ano e um curso de torneiro, citando ainda o João
 Expedito que não tem estudo e fez obras de grande porte em Ijaci, valendo-se de uma capacidade extraordinária e na sua
 concepção, a inteligência está acima de qualquer estudo. A Vereadora Valéria citou Publicação no jornal Tribuna de Lavras
 acerca da licitação para asfaltar as ruas do Córrego Pintado, São Sebastião e São Mateus, cujas propostas serão apresentadas
 no dia 22 e que conforme pedido por ela na reunião anterior, espera que seja cumprida e pediu que a Prefeitura comunicasse à
 Câmara por ocasião do inicio das obras. Disse que o projeto de reajuste dos servidores deu entrada na Câmara e será votado na
 reunião seguinte, retroagindo seus efeitos ao mês de maio. Indicou ofício ao Prefeito e ao Procurador, Dr. Edmilson para que
 olhem a questão de seis servidores que estão com pagamento desfalcados, acumulando percas e isso está se arrastando desde
 outros mandatos e na gestão passada, o Procurador fez a classificação destes efetivos e assim pediu apoio dos Vereadores
 neste sentido, citando nome dos servidores que não foram submetidos a avaliação. Mencionou a questão do Perfil
 Profissiográfico Profissional de alguns servidores para que não sejam prejudicados quando forem se aposentar, pedindo ao
 Procurador para olhar estas questões, já que ele está a par do assunto e que fosse esquecido o fato político, considerando-se
 somente o profissional. Disse que a reforma administrativa estava na Câmara para ser votada para que os servidores daqui
 fossem valorizados. O Vereador Marcelo citou reunião do CMDCA na quarta-feira anterior, onde foi informado pelo Dr. Ailton que
 na Delegacia de Lavras serão nomeados mais 6 policiais civis e está se esforçando para que um destes venha trabalhar em Ijaci
 e indicou ofício ao Delegado Regional reforçando este pedido, como meio de ajudar no combate ao crime. Sobre o projeto da
 estrutura administrativa, agradeceu aos servidores pelo trabalho e em reunião com o Prefeito, o Joel e o Rogério foi mostrada a
 reforma que dará condições para ele enxugar a máquina, melhorar a condição de trabalho e valorizar os servidores efetivos.
 Disse que a redução dos vencimentos dos cargos comissionados que já estavam alto desde a outra administração foi do Prefeito
 que assim decidiu. Disse que foi deixada a gratificação aos servidores efetivos que assumirem cargo de confiança à razão de até
 20% sobre suas remunerações e em 46 cargos, até 28 poderão ser ocupados por pessoas de fora da administração. Sobre a
 emenda prevendo a escolaridade para os Secretários, disse que é um meio de valorizar quem se sacrificou para estudar e não
 para desmerecer ninguém e que as palavras do Joel foram bem ditas, pois também acredita na parte de experiência, mas quem
 se esforça para estudar deve ser valorizado e esta exigência não serve para os efetivos. Disse que a reforma nasceu a partir de
 discussão desta Casa e está mais enxuta e o Prefeito reconheceu que as críticas feitas pelos Vereadores foram no sentido de



 ajudar. O Vereador José Márcio disse pode ter se enganado acerca da emenda a ata, onde disse que "em pleno século XXI as
 pessoas que não estudaram foi porque não quiseram" e pediu desculpas se caso não falou na tribuna, mas sim em conversa
 com a Valéria no Plenário e pediu que acrescentasse estas palavras no inicio e no fim de seu pronunciamento. Disse que não foi
 sua intenção e nem da Vereadora Valéria atrapalhar a reunião por suas conversas e se desculpou com todos. Indicou ofício ao
 Prefeito e Câmara de Ibituruna agradecendo e parabenizando-os, pois ele, o Vereador Francisco, o Vice-Prefeito Fábio, o
 servidor Nelson e mais dois cidadãos foram bem recebidos na inauguração das obras na sexta-feira anterior, bem ofício para o
 Deputado Federal Luiz Fernando Faria que encaminhou recursos para Ibituruna, citando que em breve o Deputado estará em
 Ijaci, pois tem interesse de ajudar Ijaci igual a Ibituruna. Citou ainda que o ex-ministro do Turismo também esteve lá apoiando e
 que em conversa com o ex Subsecretário de Estado Rômulo Viegas, este disse que enviou 500 mil reais para Ijaci, além de uma
 ambulância, um veículo uno e a iluminação do campo e questionado sobre o andamento desta obra, disse que estava parada,
 tendo o Sr. Rômulo reclamado que deixou de mandar 300 mil reais para outro município para ajudar Ijaci. Disse que informou ao
 Sr. Rômulo que o Prefeito não conversa com ele e o Vice-Prefeito Fábio desde o inicio do mandato, quando questionaram o
 pagamento de 64 mil reais por uma festa que não chegou a ser realizada e que não foi esclarecido para a população
 contrariando as condutas de campanha e quando foi para trabalhar sério não quis. Disse que não soube responder ao Sr.
 Rômulo quanto a essas questões e espera que esses recursos sejam bem usados. Citou que as obras de Ibituruna ficaram boas
 e que o Deputado Luiz Fernando é sério e em muito ajudou aquele município. Indicou ofício ao prefeito e Secretário de Obras
 dando conta que o asfalto da Ilha Brasil está ficando bom, porém os galhos de algumas árvores estão invadindo o espaço da
 pista dificultando a passagem de caminhões baús e ônibus escolares, o que pode atingir alguma criança, citando ainda os
 ônibus da Viação São Cristóvão e espera que esta seja a ultima vez que faz pedido neste sentido, pois se acontecer coisa pior,
 todos os presentes estão sabendo, salientando que quando pedem, jogam a responsabilidade para a empresa responsável pelo
 asfalto e que noutras administrações era feita a poda nas margens das estradas duas vezes por ano. Indicou ofício a CEMIG
 para arrumar a iluminação da cidade que está precária, sendo que os cidadãos paga por iluminação pública e existem ruas no
 centro da cidade onde faltam postes e noutros locais as luminárias ficam piscando constantemente, o que é uma falha da
 CEMIG e da Prefeitura. O Vereador Marco Aurélio indicou ofício para que os carros que transportam pacientes até as capitais e
 outras cidades sejam usados somente para este fim e se outros departamentos precisarem, que usem outros veículos, citando
 casos concretos de munícipes quando se deslocam para tratamento médico e às vezes ficam das 8 às 17 horas na porta de um
 hospital sem nenhum conforto, quando deveriam ser tratados com mais respeito. Reforçou pedido do Vereador José Márcio em
 relação à CEMIG e solicitou informações acerca da troca de lâmpadas, pois o Município recebe bônus do Estado e deve fazer o
 pedido para a CEMIG neste sentido. Sobre o projeto de reajuste, disse que é muito bem vindo, mas com uma arrecadação de
 aproximadamente R$1.150.000,00 por mês, deveriam instituir tickets de refeição no valor de R$65,00 por servidor, o que não
 desfalcará os cofres municipais, citando que já fez este pedido e não obteve resposta. Indicou ofício ao Consórcio AHE Funil,
 porque o Sr. Paulo ficou de enviar as condicionantes e não o fez, bem como outras solicitações feitas pelos Vereadores, além do
 total de repasse de ICMS para o Estado que não foi enviado como fez a Camargo Corra. Quanto às obras que estão sendo
 licitadas, disse que beneficiará toda população e agradeceu à Secretaria de Educação pelo envio do jornal "Planeta Jovem" que
 é um meio de comunicação. Mencionou a verba de 70 mil reais destinada ao CRAS e indicou ofício reiterando pedido para a
 reforma da casa do Sr. Jose Fernandes, mais conhecido como "Zico Café" que tem 92 anos, está doente, citando que o material
 está no local, só que a Prefeitura não iniciou a reforma. Sobre a informação de liberação de 500 mil reais enviados por
 intermédio do Sr. Rômulo Viegas, indicou ofício ao mesmo perguntando sobre a destinação deste recurso, pois os Deputados
 enviaram cartas informando as verbas liberadas por meio destes e os Vereadores querem saber se este recurso chegou aos
 cofres públicos e para onde foram destinados. Disse que na semana seguinte a reforma administrativa seria votada e manifestou
 seu voto favorável, pois é para o bem de todos. O Vereador Francisco agradeceu ao Prefeito de Ibituruna pela recepção feita a
 ele e o Vereador José Márcio e que em conversa, este informou que Ibituruna recebe R$320.000,00 por mês, é maior que Ijaci
 que arrecada R$1.150.000,00 e aqui até hoje não viu nada, pois o pedido de três quebras-molas para a Rua João Francisco
 Lopes não foi atendido e só acredita no asfalto no Bairro Córrego Pintado, na hora em que estiver sendo feito. Mencionou ofício
 acerca das Licenças-prêmios que até então não havia sido respondido, sendo que as professoras nem precisam esperar esse
 pagamento, pois só acredita quando mandarem. Num aparte, o Vereador José Márcio disse que em conversa com o Prefeito de
 Ibituruna, lhe disse que Ijaci arrecada R$1.150.000,00 e perguntado sobre quantas obras foram inauguradas neste mandato,
 respondeu que nenhuma e que o Prefeito de Ibituruna tem apoio de deputados e do ex-ministro do Turismo e existem outros
 convênios para serem liberados e espera que em Ijaci aconteça o mesmo. O pronunciante indicou ofício pedindo que a
 Alessandra olhe a questão da cirurgia do Sr. Paulo Rodrigues que devido a um problema no joelho não está conseguindo andar.
 Indicou ainda que fosse verificada a questão da progressão salarial de servidores que estão ganhando um salário mínimo. O
 Vereador Joel disse que segundo informações do Secretário de Finanças, até então não havia chegado nenhum recurso do Sr.
 Rômulo Viegas. O Sr. Presidente reforçou pedido do Vereador José Márcio acerca da poda nos galhos na estrada para a Ilha
 Brasil que é usada para a linha escolar e também para que a empresa São Cristóvão não deixe de ir até o ponto final do Ipiranga
 por causa disto. Citou publicação das obras de asfaltamento no Município, o que é uma boa noticia para os moradores do
 Córrego Pintado. Sobre discussão em torno da liberação de recursos para o Município, o Vereador José Márcio disse que isso
 lhe foi falado pelo Sr. Rômulo Viegas, o que foi confirmado pelo Vereador Francisco, tendo o Vereador Rogério dito que o
 Deputado majoritário é o Duarte que estará enviando 350 mil reais para obras no Município, tendo o Presidente dito que deve
 esperar os recursos chegarem para ver quem intermediou a liberação. O Vereador José Márcio pediu que o Prefeito
 encaminhasse ofício ao Sr. Rômulo para saber do fato, sendo dito pelo presidente que ele mesmo poderia enviar. O Presidente
 convidou a todos para a audiência pública sobre a LDO que seria realizada dia 10 a partir das 19 horas, tendo o Vereador José
 Márcio pedido aos Vereadores que comparecessem nas audiências, a não ser por motivo de doença comprovada por atestado,
 pois é uma falta de respeito com os visitantes que vêm participar com esta Casa. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e
 verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. Os projetos de leis Ordinárias nº 66/2009 que "Dispõe sobre a vedação
 de custeio pelo Município de despesas provenientes de congressos e encontros para servidores comissionados" e nº 21 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", consideradas as respectivas emendas foram aprovados pela unanimidade do Plenário em
 2ª e 3ª discussão e votação, conforme urgências solicitadas respectivamente pelos Vereadores Valéria e Joel. O Projeto de Lei
 Ordinária nº 22 que "Autoriza a concessão de direito real de uso do bem que menciona e dá outras providências" foi aprovado
 pela unanimidade do Plenário em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação, conforme urgência solicitada pelo Vereador Rogério.
 TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 14 de junho. 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 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 15ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicados do FNDE e FNS acerca de liberação de recursos para o
 Município. Ofício n.º 78 da Promotoria de Justiça e Curadoria do Patrimônio Público prestando informações acerca de
 reclamações de práticas de comercialização ilegal nas escolas municipais. Comunicado da Camargo Corrêa Cimentos em
 resposta ao ofício nº 140 enviado a partir de Indicação do Vereador Marco Aurélio. Ofícios do Gabinete: N.º 138 encaminhando
 balancete do mês de setembro e outubro de 2009. Abaixo assinado para aumento do contingente de policiais no Município,
 tendo como solicitante inicial a Sra. Aparecida de Fátima Batista. INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 208 dos Vereadores José
 Márcio, Francisco e Marcelo para que não fosse atribuído à Câmara o fato de não concederem o reajuste aos servidores
 efetivos. Nº 209 dos Vereadores José Márcio e Francisco, para que aproveitando a disponibilidade do Sr. José Cláudio Martins
 em patrocinar a festa do peão às próprias expensas com cantores da região, sejam alocados os recursos correspondentes para
 investimentos em obras no Município. Nº 210 dos Vereadores José Márcio, Francisco e Marcelo para que fosse resolvido no
 mais breve espaço de tempo possível o problema da rede de esgoto no Córrego Pintado nas proximidades da estação de
 bombeamento, onde os tubos estão quebrados espalhando dejetos nas águas da represa. Nº 211 dos Vereadores José Márcio e
 Francisco, para envio dos balancetes mensais regularmente, bem como outros demonstrativos contábeis, tendo em vista a
 transparência citada pelo Prefeito na abertura da festa do peão. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 212 do Vereador Marcelo
 parabenizando todos os funcionários voluntários da rádio comunitária Ijaci FM pelo 1º mês de funcionamento. Vereadora Valeria:
 Nº 213 para serviços de tapa-buracos e instalação de quebra-molas na Rua João Francisco Lopes e ruas do Conjunto
 Habitacional Nossa Senhora da Conceição. Nº 214 para envio de documentos que comprovem a liberação dos recursos para
 pavimentação do Bairro Córrego Pintado. Nº 215 reiterando pedido da grade contendo os nomes dos professores e demais
 funcionários dos cursos profissionalizantes, bem como informações sobre o recurso com o qual vêm sendo mantidos. Nº 216
 questionando como vem sendo feito o atendimento às crianças portadoras de necessidades especiais nas escolas do Município.
 Nº 217 dos Vereadores Joel e Marco Aurélio agradecendo os servidores que prestaram relevantes serviços ao Município durante
 a festa do peão. Nº 218 do Vereador Lisionel para revisão da iluminação pública do Bairro Pedra Negra. Vereadores Lisionel e
 Marco Aurélio: Nº 219 agradecendo ao 8º BPMMG e o Destacamento de Ijaci pelos eficientes serviços prestados pelos militares
 durante a festa do peão. Nº 220 agradecendo ao Crecinho e Vilson pelo desempenho da escolinha da Associação Futuros
 Craques na Copa Cherem de futebol, onde conquistaram um título. Nº 221 da Vereadora Valeria agradecendo os servidores da
 Secretaria Municipal de Saúde e equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, bem como o grupo de dança de
 Ijaci Mix Girls pelo brilhante trabalho e apresentação realizados durante a festa do peão. REQUERIMENTOS: Nº 32 do Vereador
 Joel endereçado ao Governador do Estado manifestando indignação e revolta desta Casa em relação ao que vem sendo no
 Município de Ijaci, tendo em vista a arrecadação que este repassa ao Estado. PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Nº 18 do Vereador
 Marcelo questionando se a APAE e a Associação Futuros Fraques já apresentaram as respectivas prestações de contas de
 recursos recebidos da municipalidade nos termos das Leis nº 1.007 e 1.009 de 2010. Nº 19 do Vereador José Márcio
 questionando se o Conjunto Habitacional da Cohab será realmente entregue no mês de junho, conforme afirmado pelo Sr.
 Prefeito no jornal "A Gazeta". PROJETOS EM PAUTA: Apresentação de emenda modificativa proposta pelo Vereador Marco
 Aurélio ao Projeto de Lei Ordinária nº 66/2009. Apresentação de emenda modificativa e aditiva proposta pelo Vereador Marcelo
 ao Projeto de Lei Ordinária nº 21. Apresentação do Projeto de Lei Ordinária nº 22 que "Autoriza a concessão de direito real de
 uso do bem que menciona e dá outras providências" de autoria dos Vereadores Marcelo, Joel e Lisionel e Projeto de Lei
 Complementar nº 3 que "Cria cargos de provimento efetivo para o PSF - Programa Saúde da Família - e Vigilância em Saúde e
 dá outras providencias". PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: Sr. José Miguel de Souza Vieira Filho da empresa de assessoria
 contábil JMS, presente à reunião para prestar informações acerca da avaliação e cumprimento das metas fiscais da Prefeitura
 no 1º quadrimestre de 2010. Disse que as receitas de transferências não cresceram à medida das despesas e assim não sobram
 recursos para investimentos. Sobre o envio de balancetes para a Câmara, disse que há atraso por falhas nas montagens das
 pastas, mas estão trabalhando para agilizar o envio e estão na Prefeitura para quaisquer esclarecimentos. Apresentou cópia da
 execução orçamentária, afirmando que de janeiro a abril foram arrecadados R$4.678.000,00 e empenhados R$6.593.000,00 que
 serão pagos no exercício. Sobre o gasto com pessoal, citou alerta do Tribunal de Contas por terem ultrapassado o limite
 prudencial e que de maio de 2009 a abril de 2010 houve redução, estando em 48.78%, sendo que de janeiro a abril de 2010, o
 índice foi em torno de 46%, não estando incluído o 13º salário, férias e as licenças-prêmios que o Prefeito estará pagando a
 partir do mês de agosto, além do reajuste aos servidores, que de acordo com os cálculos, poderá ser em torno de 4 a 5%. Com
 o ensino, disse que o Município está aplicando 30% e 63% com o pessoal do magistério. Na saúde estão sendo aplicados
 19,29%, além dos repasses do Governo Federal direcionados a estes serviços. Em resposta ao Vereador Marco Aurélio, disse
 que o Estado arrecada todo o ICMS e distribui 25% aos municípios, sendo 20% de acordo com o VAF que aponta o índice de



 cada município e 5% de acordo com investimentos em meio ambiente, PSF, índice na educação, dentre outros. Em resposta ao
 mesmo Vereador, disse que o Município pode acompanhar o VAF no período em que todas as empresas enviam o que
 arrecadou através da emissão de notas, citando que o Município não perde nas empresas grandes e sim em empresas
 pequenas. Respondeu que o índice do pessoal do magistério é 60%, porém o Município está aplicando 63% e para conceder
 abono quando o índice não é alcançado é preciso haver uma lei específica. Respondeu ainda sobre os índices que podem ser
 gastos com pessoal e que pretendem chegar ao final do exercício com 46,9%, o que é satisfatório para o Município. Respondeu
 ao Vereador José Márcio que o reajuste dos servidores será de 5%, o que representa pouco mais que a inflação. Em relação ao
 que foi dito pelo Secretário Sebastião Leonardo disse que o Tribunal de Contas alertou que o índice estava em 50.78% e que
 não havia obrigação de fazer demissões, pois o limite legal é 54%, só que havia ultrapassado o limite prudencial e foi preciso
 adotar ações para atingir o limite recomendado, o que também diminui despesas de custeio para que sobre mais recursos para
 investimentos. Em resposta ao Presidente, disse que quando assumiu os serviços da contabilidade da Prefeitura, notou que o
 orçamento do Município estava super estimado, sendo preciso chegar mais próximo à realidade e para tal, o crescimento de
 10% a cada ano para estimar a receita era suficiente. Sobre a questão de propor emendas à LDO citada pelo Presidente, disse
 que dentro do processo legislativo, as emendas enriquecem o projeto e aprecia as Câmaras que as apresentam. Em resposta ao
 Vereador Rogério, disse que o Secretário de Finanças podia dar mais informações em relação aos recursos de convênios
 depositados em conta, tendo este dito que havia dois convênios depositados, um de 50 mil reais e outro de 100 mil reais, além
 da contrapartida do Município para pavimentação asfáltica do Bairro Rosário e Rua José Marçal. Sobre o reajuste dos servidores
 questionado pelo mesmo Vereador, disse que até o inicio de junho deveria ser encaminhado. Finalizou agradecendo aos
 Vereadores e disse que estarão enviando os balancetes detalhados da Prefeitura. Em relação ao protesto do Vereador José
 Márcio, o Presidente disse que abriu exceção para o Secretário de Finanças responder ao Vereador Rogério, pois o José Miguel
 não tinha total conhecimento do fato. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Marcelo
 mencionou a questão do VAF, dizendo que o problema maior do Município é relacionado com o transporte, onde as empresas
 não são do Município e não informa que a receita é de Ijaci e que as prefeituras têm o direito de colocar uma pessoa nas
 empresas na época de informar o VAF, sendo que a arrecadação poderia ser maior se houvesse esta fiscalização. Disse que
 não perguntou nada ao José Miguel, pois não teve acesso aos relatórios antes da reunião e pediu que fossem enviados com
 antecedência, mas pelo foi falado, tudo está a mil maravilhas, índice de pessoal abaixo do limite, índices de educação e saúde
 acima do exigido, mas os funcionários estão insatisfeitos, população está insatisfeita com os serviços de saúde e educação e os
 alunos não têm nem folhas para suas atividades. Disse que a média arrecadada em 4 meses é em torno de R$1.150.000,00 e
 isso é muito dinheiro, o que leva a crer que está havendo mal aplicação dos recursos. Fez menção à festa do peão que foi
 realizada com 121 mil reais e ficou a contento, o que prova que o José Márcio estava correto em baixar o valor e acredita que no
 próximo ano, o empresário fará a festa de graça, conforme discurso do mesmo. Disse que na Câmara não tem ninguém contra
 festa, mas sim com o gasto excessivo e que valeu o esforço dos Vereadores que seguraram estes recursos, bem com a
 participação da população nas audiências públicas. Indicou ofício solicitando as prestações de contas da APAE e da escolinha
 de futebol, conforme constam nas leis que aprovaram as respectivas subvenções. Lembrou dos 30 dias de funcionamento da
 rádio comunitária e indicou ofício, em nome de todos os Vereadores, parabenizando todos que estão trabalhando na rádio de
 maneira voluntária. A Vereadora Valéria indicou ofício parabenizando aos servidores da saúde, a equipe de obras que varreram
 as ruas e o grupo de dança Mix Girls pelos trabalhos e atuação na festa do peão, citando que deveria haver um professor de
 dança e de vôlei para estas meninas, pois precisam de incentivo para não se envolverem com coisas erradas. Solicitou
 informações se as ruas do Córrego Pintando serão asfaltadas, sendo respondida pelo Presidente que sim, tendo a Vereadora
 dito que quer esta resposta por escrito para repassar aos moradores. Indicou serviços de tapa-buracos e limpeza na Rua João
 Francisco Lopes, citando a grande quantidade de pó ou lama nos dias chuvosos, além de instalação de quebras-molas. Indicou
 reparos nas ruas do Bairro Nossa Senhora da Conceição que estão esburacadas e intransitáveis, reclamando que só tapam os
 buracos das ruas da frente. Reiterou pedido para envio da grade de professores dos cursos profissionalizantes, pois existem
 comentários que tem gente trabalhando e outra ganhando e quer informações sobre a manutenção destes cursos, vez que a
 despesa não computa nos 25% da educação. Pediu informações acerca do tratamento das crianças portadoras de necessidades
 especiais, pois uma mãe saiu chorando da escola afirmando que a funcionária que estava no portão não deixou a criança entrar,
 tendo a Vereadora comentado que não se pode fazer acepção de pessoas, citando ainda informação que às vezes mandam a
 mãe buscar a criança antes do término do horário, sob a alegação de não terem ninguém para ficar com a criança. O Vereador
 Joel parabenizou aos servidores que trabalham durante a festa do peão, não somente pelo salário, mas por vestir a camisa do
 Município no desempenho de suas funções e como o contrato com a empresa que fazia a limpeza encerrou, a cidade estava
 cheia de lixo e os servidores Siqueira, Francisco Borges, Luiz Alves, José Carlos, Beto, Vander Lucio, Jairo, Antônio Batista,
 Vanderlei, Robson e Willis fizeram a limpeza, sendo pessoas de qualidade e quando falam em aumento, merecem pelo serviço
 prestado. Mencionou o trabalho das professoras, vez que o índice de aprendizado do Município está maior que o índice do
 Estado e disse que fica revoltado, pois o município arrecada milhões em ICMS para o Estado, enquanto este investe muito
 pouco no Município e indicou ofício para a assessoria do Governador, manifestando a revolta dessa Casa diante deste fato e
 citou que em Campo Belo pediu ao Governador para visitar o Município, reafirmando que Ijaci injeta muito dinheiro para o Estado
 e para a União que por sua vez também não investe no Município. Disse que se o VAF fosse feito de acordo com a realidade, a
 arrecadação do Município seria maior e a desculpa que os recursos são mal utilizados não serve, porque neste caso cabe à
 Câmara fiscalizar o gasto. Disse que cobrou do Prefeito o fato de comprarem móveis escolares e os deixarem sem utilização e
 quer saber como serão utilizados os 60 sacos de adubos que a Prefeitura comprou, afirmando que é líder do Prefeito, mas cabe
 a ele fiscalizar e se há gastos realizados injustamente, estará cobrando do Prefeito ou do Secretário que autorizou. Reafirmou
 pedido de ofício ao Estado, pois Ijaci não está pedindo esmola, mas sim reivindicando o que é direito e irá saber se o Município
 poderá fiscalizar estas notas que saem da Camargo Corrêa, tendo o Vereador Marcelo dito que a Prefeitura pode fazer convênio
 com o Estado e colocar um funcionário nas empresas, tendo o pronunciante dito que iria pedir para fazerem isto. O Vereador
 José Márcio disse que quando se manifestou em relação ao pronunciamento do Secretário de Finanças sem estar inscrito, não é



 nada contra o mesmo, mas é preciso cumprir o Regimento Interno, pois se alguém tiver assunto para tratar, deve fazê-lo da
 tribuna, tendo o Presidente dito que concedeu a palavra ao Secretário para responder a pergunta do Vereador Rogério, tendo o
 pronunciante dito que a lei é para todos e se desculpou com o Presidente, caso tenha se excedido, mas seu jeito de trabalhar é
 este. Indicou ofício pedindo informações se o Conjunto Habitacional da Cohab será inaugurado em 1º de junho, conforme
 entrevista do Prefeito no jornal, citando propagandas enganosas para ludibriar os eleitores. Disse que iria propor emenda ao
 projeto da estrutura administrativa no sentido de exigir escolaridade dos Secretários, vez que para os cargos do PSF estão
 exigindo escolaridade e questionou como uma pessoa sem escolaridade pode conduzir um escolarizado e pediu para os
 Vereadores o apoiar neste sentido e espera que o Prefeito sancione sua emenda. Mencionou palavras do Prefeito na abertura
 da festa do peão dando conta que a Prefeitura juntamente a Câmara fazem uma administração transparente e afirmou que
 acredita na transparência dos trabalhos da Câmara, mas não na Prefeitura que não envia os balancetes e citou que os
 servidores e vereadores estão perdendo em torno de 70 reais por mês por não ter sido concedido o reajuste da inflação pelo
 Prefeito. Citou emenda proposta para o orçamento na audiência pública que com o apoio da Presidência reduziu 140 mil reais na
 dotação para realização de festas e este recurso poderá ser utilizado em infra-estrutura, citando ainda discurso do empresário
 dando conta que existem pessoas querendo acabar com a festa, mas ele a fará por sua conta utilizando cantores da região.
 Num aparte, o Vereador Marcelo disse que a exigência de escolaridade ao pessoal do PSF é de uma lei federal e quanto à
 escolaridade para os Secretários, o Vereador tem seu apoio, ao que o pronunciante disse que espera o apoio desta casa e a
 sanção do Prefeito. Quanto às palavras do Vereador Joel sobre o Governador, disse que ele deve votar em outro e acha que ele
 nem vai responder ao ofício, porém verá que aqui tem gente que luta pelo Município. O Vereador Rogério citou comentários da
 Presidente do Sindicato dando conta que os Vereadores estavam atrapalhando a concessão do reajuste salarial, mas como foi
 explicado pelo contador, restou claro que a Câmara não tem nada ver com isto. Sobre o projeto do PSF, o pronunciante disse
 que é preciso cumprir a lei, mas dentro das condições, a Câmara fará o possível para que estes funcionários permaneçam, pois
 a população está acostumada com seus serviços. Sobre o projeto de lei nº 21, disse que as emendas eram boas e o de nº 22 é
 muito bom, pois cede terreno para o pessoal construir sua casa. Quanto à escolaridade na estrutura administrativa, disse que
 existem pessoas que não têm escolaridade, mas prestam serviços melhor do que muitos que têm estudos, citando pedreiros que
 têm mais experiência do que engenheiro, citando ainda que nem todos tiveram oportunidade de estudar. O Vereador Marco
 Aurélio citou que a festa estava boa, mas houve um incidente no sábado quando um rapaz desmaiou paralisando o show e ele,
 juntamente ao Prefeito e o Cabral prestou os primeiros socorros levando o paciente até a ambulância. Disse que fatos negativos
 repercutam mais do que os positivos e deve ser oferecido segurança para todos, tendo o Vereador Joel dito que durante oito
 anos prestou serviços na ambulância nos períodos de festas e por isso parabeniza os servidores que têm compromisso com o
 Município e fazem serviço direito. O pronunciante disse que tinha segurança para impedir entrada de alimentos e bebidas no
 recinto da festa, porem não tinha para prestar socorro e são coisas que precisam ser vistas e colocadas no edital de licitação,
 pois se este rapaz morresse, traria problema para o Município. Mencionou a falta de controle nos camarotes, onde havia
 excesso de pessoas, o que poderia ocasionar desabamentos como acontecido em Varginha. Disse que no local de entrada, as
 mulheres estavam sendo constrangidas e recebeu reclamação neste sentido e por isto, estas questões devem ser analisadas.
 Parabenizou a Escolinha de Futebol Futuros Craques pelo titulo obtido na copa Cherem, o que em muito anima as crianças.
 Citou publicações de editais de licitação para canalização das águas e asfaltamento de ruas da cidade na Tribuna de Lavras e
 questionou se as ruas do Bairro do Rosário seriam asfaltadas. Comentou resposta da Camargo Corrêa sobre a arrecadação e
 disse que estará requisitando o mesmo para outras empresas e parabenizou esta casa por esta atitude que repercutirá em
 melhores dias para a população. O Sr. Presidente indicou reparos na iluminação do Bairro Pedra Negra, bem como
 agradecimentos ao 8º BPMMG e Destacamento de Ijaci que prestaram serviços durante a festa, tendo o Vereador Marco Aurélio
 apoiado tais pedidos, bem como do Vereador Joel em relação aos servidores. O Presidente indicou ofício parabenizando o
 Crecinho e o Vilson pelo titulo obtido na Copa Cherem, afirmando que esta Casa pôde ver os frutos que já estão sendo colhidos
 no apoio prestado à escolinha. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade do
 Plenário. O Vereador Joel pediu vistas ao Projeto de Lei n.º 15/2010. Os projetos de leis Ordinárias nº 66/2009 que "Dispõe
 sobre a vedação de custeio pelo Município de despesas provenientes de congressos e encontros para servidores
 comissionados" e nº 21 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" consideradas as emendas respectivamente apresentadas pelos
 Vereadores Marco Aurélio e Marcelo foram aprovados pela unanimidade do Plenário em 1ª discussão e votação. TERCEIRA
 PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 7 de junho. 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 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 14ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicados do FNDE e FNS acerca de liberação de recursos para o
 Município. Ofícios nº 24 e nº 25 da Secretaria Municipal de Saúde, respectivamente comunicando a impossibilidade de
 comparecimento da Secretária e Chefe de Enfermagem na reunião para a qual foram convocadas e respondendo as indicações
 nº 178, 179, 184 e 191. Ofício nº 25 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em resposta ao ofício nº 125 desta
 Câmara. Ofício nº 102 do Gabinete em resposta aos ofícios 77, 87, 95 e 104 desta Câmara. INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereador
 José Márcio: Nº 194 para que liberar veículos e ou máquinas da municipalidade, incluindo os locados, para prestarem serviços
 no recinto onde será realizada a festa do peão. Nº 195 pedindo, em nome da Sra. Vânia Maria de Paula Rosa, a construção de



 rede de esgotos na Rua Sebastião Fernandes Vilas Boas (Rua Beira Linha) na Vila Industrial. Nº 196 para que seja exigido do
 organizador que proceda a limpeza do terreno assim que terminar a festa do peão, alertando que se não for tomada esta atitude,
 o caso será levado ao conhecimento do Ministério Público para a adoção de medidas cabíveis. Vereadora Valeria: Nº 197
 pedindo, em nome dos moradores da Rua Mariana Izabel de Jesus, o inicio das obras na referida rua já que os materiais estão
 depositados no local. Nº 198 pedindo, em nome dos Srs. Jaques e Francisco, que instalem dois mata-burros nas proximidades
 de suas propriedades na Comunidade de Contendas. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 199 dos Vereadores Marco Aurélio, Lisionel,
 Rogério e Valeria enviando congratulações à Professora Dilma de Abreu Tourino por sua reintegração à Reitoria do
 UNILAVRAS. Vereador Marco Aurélio: Nº 200 requerendo informações da Camargo Corrêa sobre os repasses de ICMS
 realizados ao Governo do Estado referentes aos anos de 2009 e meses subsequentes de 2010. Nº 201 requerendo informações
 do Consórcio AHE Funil sobre os repasses de ICMS realizados ao Governo do Estado referentes aos anos de 2009 e meses
 subsequentes de 2010. Nº 202 reiterando pedidos dos Vereadores Cypriano e Valéria para realização urgente de rede de esgoto
 nos Bairros Vila Industrial e Novo Horizonte. Nº 203 para serviços de patrol nas estradas de acesso às propriedades do Sr. Vanir
 e Sra. Cristina do Zinho, ambos na comunidade do Tanque. Nº 204 do Vereador Lisionel solicitando serviços de patrol nas ruas
 do Bairro Campo Alto. Nº 205 do Vereador Marcelo enviando congratulações ao Grupo SN pela passagem de seu 50 anos de
 sua fundação. Nº 206 do Vereador Francisco solicitando urgência na realização da cirurgia de catarata da Sra. Conceição do
 "José Olaia" e da filha da Sra. Aparecida Carlota. Nº 207 do Vereador Lisionel solicitando limpeza na Praça do Bairro Mateus.
 REQUERIMENTOS: Nº 31 do Vereador José Márcio requisitando informações sobre composição e cópia de documentos do
 Conselho Municipal de Saúde. PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Nº 14 dos Vereadores Rogério e Francisco questionando se será
 concedido, ou não, o reajuste dos servidores públicos municipais. Nº 15 do Vereador Rogério para envio de relação dos recursos
 efetivamente obtidos por esta Administração através de convênios e a autoridade que viabilizou tais recursos. Nº 16 do Vereador
 Marcelo requisitando relação de gastos do orçamento de 2010 destinados a programas voltados à criança e ao adolescente. Nº
 17 do Vereador Francisco questionando o pagamento das licenças-prêmios aos servidores. PROJETOS EM PAUTA:
 Apresentação do Projeto de lei Ordinária nº 22 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". SÍNTESE DOS
 PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Marco Aurélio indicou ofício a Reitora da UNILAVRAS, Sra. Dilma de
 Abreu Tourino, cumprimentando-a pela reintegração na função, pois foi afastada injustamente e a justiça a recolocou no cargo
 até 2014, citando que muitos ijacienses necessitam daquele educandário. Sobre rumores de perda de arrecadação em torno de
 300 mil reais pelo Município, indicou ofício a Camargo Corrêa e Consórcio AHE Funil solicitando o valor do repasse de ICMS
 feitos por estas empresas ao Estado no ano de 2009 e meses subsequentes de 2010. Indicou serviços de máquinas para
 reparos nas estradas de acesso às propriedades na comunidade de Contendas e para a Sra. Cristina do Marcinho, na
 comunidade do Tanque. Apoiou ofício da Vereadora Valéria em relação à rede de esgoto na Vila Industrial e espera que esta
 questão seja resolvida com urgência e que enquanto isso, que instalassem fossas sépticas, pois é uma situação que ninguém
 gostaria de passar. O Vereador José Márcio disse que em relação aos serviços de saúde, foi questionado por cidadãos e não
 teve como responder, pois esta Casa não tem nenhuma informação sobre o funcionamento do Conselho de Municipal de Saúde
 e espera que a justificativa da Secretária em não vir à reunião seja verdade e estará aguardando resposta ao requerimento, pois
 o Município não pode trabalhar sem o Conselho, sendo que a Câmara precisa ter copia das as atas das reuniões, vez que a área
 de saúde está triste. Citou que em conversa com pessoas de outros Municípios que tem renda menor que Ijaci, estes falaram
 que a área de saúde funciona bem e complementou afirmando que confiou no Prefeito por ser médico e o ajudou, assim como
 fez o povo, mas foi uma decepção para ele e para a população. Disse que é preciso que o Prefeito, a Secretária, o representante
 do Conselho e a Enfermeira venham passar isto a limpo, pois a renda passa de um milhão, enquanto noutros municípios não
 passa da metade e têm médico 24 horas, aparelhos de raio-x e laboratório para exames emergenciais, pedindo apoio dos
 Vereadores e da sociedade neste sentido. Quanto à rede de esgotos da Vila Industrial, disse que na campanha, o Prefeito falava
 que seria o primeiro bairro a ter rede de esgoto e asfalto e que os Vereadores da base partidária do Prefeito, bem como os
 demais não podem deixar de cobrar do Prefeito, citando visita à casa da Sra. Vânia, onde a situação é difícil e colocar uma rede
 de esgoto agora não é possível, mas que fossem instaladas fossas sépticas para resolver o problema dos moradores do bairro,
 citando que fotografou o local, a equipe do Prefeito esteve no local há um mês, mas não tomou nenhuma atitude. Disse que o
 Prefeito fala que ele o persegue, mas na verdade não cumpre o básico que foi prometido nos palanques e nas casas e mesmo
 com a renda que passa de um milhão, a cidade está sucateada, a não ser os Bairros Pedra Negra que foi planejado pelo
 Consórcio e Serra que foi consertado no mandato passado. Disse que se os Secretários estivessem aqui, mostraria onde estão
 os gastos desnecessários que poderiam ser revertidos em infra-estrutura no Município, vez que são gastos comprovados com
 notas fiscais, porém indevidos e sem planejamento. Disse que depois de eleito, o Prefeito teve tempo para planejar e o
 Secretário que não serve deve ser mandado embora, citando que trouxeram servidores para colocar a casa em ordem, mas
 continua do mesmo jeito. O Vereador Cypriano apoiou pedido do Marco Aurélio quanto às fossas sépticas, pois há quintais
 pequenos que não permitem perfurar outras e que ele já fez pedido sobre isto e o Prefeito lhe disse que estará arrumando estas
 coisas. Disse que recebeu reclamação de que não havia um tipo de remédio no posto e foi fiscalizar, mas comprovou que havia
 não somente este, mas outros remédios. Fez menção aos ofícios enviados a Viação São Cristóvão para que os idosos não
 paguem suas passagens de ônibus e está acompanhando a questão para que os idosos tenham suas carteirinhas, já que é um
 direito e pediu que o Prefeito para conversar com o pessoal da empresa de ônibus neste sentido. O Vereador Rogério
 mencionou o novo projeto da estrutura que foi enviado a Câmara e que precisa ser analisado, pois isto está virando uma novela.
 Indicou ofício solicitando que o Prefeito se manifeste se vai haver, ou não, o reajuste dos servidores. Quanto à casa da Mônica,
 disse que o Ministério Público deu parecer e assim a obra não envolve na política e por isso deve ser feita, pois ela está
 precisando. Disse que recebeu um documento do Deputado Duarte Bechir onde consta a liberação de recursos em torno de 350
 mil reais para asfalto e ele conta com isto para que a cidade melhore. Quanto ao recurso liberado anteriormente para asfalto,
 indicou ofício ao Secretário de Obras para saber se o dinheiro está em caixa, se há convênio assinado e quem liberou. Finalizou
 apoiando indicação do Marco Aurélio em relação à reitora da UNILAVRAS. O Vereador Marcelo mencionou o fato acontecido na



 reunião onde foi votado o veto do Prefeito, dizendo que a iniciativa das pessoas em se retirarem da reunião não partiu de
 influencia sua, mas foi iniciativa das pessoas. Parabenizou o Cléber pela festa de São Jorge e pelo torneio realizado no Bairro da
 Serra. Disse que está preocupado, pois o Sr. Prefeito está retornado as pessoas que foram exoneradas e citou que na semana
 anterior foi aprovado um projeto para contratação e pediu que o Joel e o Presidente conversassem com o Prefeito, pois existem
 pessoas que passaram no concurso e estão trabalhando como contratadas e isso caracteriza a necessidade do cargo e
 efetivação destas pessoas. Disse que há comentários que todas as licitações para obras de infraestrutura e saneamento básico
 são vencidas Pela Construtora Niemayer e algumas obras construídas e em construção não estão a contento, citando entrega
 fora do prazo e o serviço não é de boa qualidade, o que gera desconfiança e a Comissão de Licitação deve ficar atenta para que
 estas licitações não sejam forjadas e que cobrem serviços com maior eficiência. Indicou ofício ao grupo SN parabenizando pelos
 seus 50 anos de fundação, salientando que é uma empresa que gera empregos e impostos para o Município. Num aparte, o
 Vereador Cypriano apoiou o Vereador na questão dos servidores que passaram no concurso e estão aguardando suas vagas. O
 pronunciante disse que o Sr. Paulo do Consórcio AHE Funil equivocou-se quando disse que a decisão de destinação dos
 recursos para construção da prainha do Ipiranga depende de aprovação da Associação dos Moradores de Pedra Negra e
 afirmou que foi um acordo entre a Administração, Câmara e Consórcio e o Sr. Paulo na época não participou nas negociações e
 acredita que ele esclarecerá a questão. Indicou ofício a Secretaria de Ação Social, a pedido do Instituto Camargo Corrêa, para
 apurar o quanto foi gasto com a criança, adolescente, Conselho tutelar e CMDCA. Pediu vistas ao projeto de lei complementar
 n.º 2, pois precisa ser analisado. O Vereador Francisco indicou ofício ao Prefeito para saber se ele vai pagar as licenças-prêmios
 e reajustar os vencimentos dos servidores que era para ter sido feito em janeiro. Indicou ofício à Secretária de Saúde para
 agilizar as cirurgias de cataratas da filha da Sra. Aparecida Carlota e para a Sra. Conceição do "José do Carmo", vez que ainda
 não haviam sido atendidas, porém o dinheiro está vindo e no mandato passado, a Sra Conceição fez cirurgia no valor de quatro
 mil reais que foi pago pela Prefeitura. Indicou ofício ao Prefeito, pois eles tapam os buracos somente das ruas do centro e em
 frente a sua casa há dois buracos que estão vergonhosos. Num aparte, o Vereador Joel disse que esse problema da rede de
 esgoto no Município começou no mandato de 2001 a 2004, já que havia uma condicionante em que o Consórcio seria o
 responsável pelo esgoto e antes do cumprimento desta, o Município recebeu o Bairro Pedra Negra, quando o correto era não
 receber o Bairro enquanto o Consórcio não construísse as ETE’s nos Bairros da Serra e Vila Industrial e se isto tivesse sido feito,
 agora não estaria acontecendo estes problemas. O Vereador José Marcelo disse que o Joel estava correto, citando que
 participou de todas as negociações e o esgoto do Bairro Novo Horizonte e Vila Industrial eram de responsabilidade do Consórcio
 e quando eles fizeram o interceptor de esgoto, a Câmara trouxe um engenheiro para fazer um laudo e até hoje ele não concorda
 com o que foi feito, pois o Prefeito que assumiu o lugar do Clébel recebeu estas obras, porém até o ultimo momento a Câmara
 lutou contra. Disse que na reunião para liberação de funcionamento feita pelo Copam mostrou o que estava errado, mas havia
 interesses eleitorais para que a usina fosse inaugurada e os Vereadores da época lutaram, Mas não conseguiram solucionar
 todas as coisas. O pronunciante indicou ofício ao Prefeito para que olhe a situação do Sr. Antônio Salatiel que não recebeu o
 valor referente à progressão horizontal. Disse que a Administração está pagando a máquina da AMALG, enquanto a da
 Prefeitura está parada por falta de peças e eles falam em cortar gastos. Parabenizou o Sr. Lionel que já consertou uma maquina
 para trabalhar nas estradas das roças e agora precisa arrumar a outra, senão eles vão leiloar uma máquina nova. O Presidente
 indicou ofício para que façam a limpeza da Praça do Bairro Mateus, bem como providencias nas ruas do Bairro Campo Alto,
 enquanto não fizerem a pavimentação para propiciar melhor acesso às pessoas. Convidou os presentes para participarem da
 audiência pública na quarta-feira, dia 26, tendo o Vereador José Márcio perguntado se haveria uma cobrança para o Vereador
 que faltar sem motivo, sendo dito pelo Presidente que no regimento não tem nada neste sentido e o que ele faz é convidar. O
 José Márcio disse que se convidam o povo, seria bom a presença de todos os vereadores. O Vereador Marco Aurélio indicou
 ofício ao Ministério Público e ao IBAMA diante do exposto pelo Vereador Joel. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e
 verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a
 reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 31 de maio. 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 17 (dezessete) dias do mês de maio de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 13ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco
 Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma ao Sr. Ivan
 Antônio da Silva e Sra. Jorgina Maciel. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Vereadores, tendo o Vereador
 José Márcio feito uma ressalva afirmando não concordar com as palavras de alguns Vereadores em relação aos visitantes, vez
 que desde o início eles participam das reuniões e devem ser respeitados. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Atestado
 médico enviado pelo Vereador Joel. Comunicados do FNS e SNAS acerca de liberação de recursos para o Município. Ofício n.º
 21 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao ofício 121 desta Câmara. INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 175 do Vereador
 José Márcio pedindo em nome da Sra. Maria Conceição, moradora da Praça do Milionários, n.º 421, ajuda para reparos em sua
 casa. Nº 176 da Vereadora Valeria para que seja providenciado o desentupimento de uma fossa na residência da Sra. Vânia,
 moradora da Rua Beira Linha. Vereadores José Márcio e Francisco: Nº 177 para que o Fiscal de Obras e Posturas fiscalize e
 proceda a uma campanha de conscientização para que a população não lance materiais imperecíveis no esgoto sanitário. Nº
 178 pedindo, em nome dos moradores dos Bairros Nossa Senhora da Conceição e Córrego Pintado, que sejam transferidos do
 PSF do Bairro da Serra para o PSF do Centro. Nº 179 pedindo, em nome da Sra. Maria Luiza Evangelista, que lhe fosse
 concedido um medicamento do qual faz uso continuado e custa em torno de RS220,00. Nº 180 para que seja reativado o plantão
 médico no Posto de Saúde no período noturno. Nº 181 do Vereador Lisionel reiterando a Indicação nº 3 para instalação de um
 redutor de velocidade em frente a Escola do Bairro Serra e dois redutores de velocidade na Rua José Olímpio de Carvalho entre



 o Posto de Saúde e a saída para o Passa Três. INDICAÇÕES VERBAIS: Vereadora Valeria: Nº 182 solicitando pela terceira vez
 a elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário e laudo técnico para habilitação de servidores ao recebimento de adicional
 de insalubridade e ou periculosidade. Nº 183 para que, uma vez concluída a licitação para asfaltamento de vias no Município,
 fosse comunicado o resultado à Câmara. Nº 184 para que fosse elaborado um projeto no sentido de agilizar os atendimentos de
 consultas oftalmológicas. Nº 185, a pedido dos moradores da Rua José Messias Vilas Boas, fosse procedida melhoria na
 iluminação pública do local durante a festa do peão. Nº 186 reiterando pedido para envio dos balancetes da Prefeitura. Vereador
 José Márcio: Nº 187 reiterando Indicação nº 157 na questão da divisão e construção de um banheiro na casa da Sra. Mônica. Nº
 188 alertando que se algum servidor ou trabalhador contratado da Prefeitura prestar serviços no recinto da festa do peão tirará
 fotos e enviará para o Ministério Público. Vereador Marco Aurélio: Nº 189 para envio de ofício a Viação São Cristóvão solicitando
 possibilidade dos funcionários da Camargo Corrêa estar adquirindo passes a preços menores. Nº 190 agradecendo ao Sr.
 Prefeito pela ligação de rede de esgotos na casa da Sra. Cacilda. Vereador Francisco: Nº 191 reiterando pedido em relação à
 liberação de um procedimento cirúrgico para a Sra. Eva. Nº 192 reiterando pedido para envio de projeto concedendo o reajuste
 de vencimentos dos servidores. Nº 193 do Vereador José Márcio agradecendo ao Destacamento de Polícia Militar pelo suporte e
 segurança dispensados por ocasião da festa do último domingo no Bairro da Serra. PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Nº 12 da
 Vereadora Valeria questionando se a notícia que o veículo Sprinter da Prefeitura realizou transporte de funcionários da Camargo
 Corrêa na sexta-feira, dia 14/05, às 23h é procedente. Nº 13 do Vereador Marco Aurélio solicitando relação dos cursos
 profissionalizantes a serem promovidos e os que estão em andamento pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade
 Federal de Lavras. PROJETOS: Ofício subscrito pelo Sr. Prefeito solicitando retirada de pauta do projeto de lei 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 providências" Apresentação dos Projetos de Leis Ordinárias nº 19 que "Dá denominação a logradouro
 público que especifica" de autoria do Vereador Joel, nº 20 que "Autoriza contração por prazo determinado e dá outras
 providencias" e Lei Complementar nº 2 que "Altera a redação da Lei Complementar nº 851 de 29 de dezembro de 2005 e dá
 outras providencias" SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: O Sr. Paulo Roberto Machado de Carvalho, Gerente
 do Consórcio AHE Funil disse que veio à Câmara para explicar os assuntos para o qual foi convidado, afirmando que a partir de
 junho começará as obras dos muros. Sobre as trincas mais acentuadas em algumas casas, disse é preciso um estudo do
 engenheiro do Consórcio para dizer se as trincas foram em decorrência da obra ou pelo acréscimo feito pelos proprietários e o
 que for de responsabilidade do Consórcio, este não fugirá, porém não assumirá casos de ampliação sem acompanhamento de
 engenheiro. Disse que foi concluída a troca de 82 portas de banheiros entre Macaia e Pedra Negra por portas de melhor
 qualidade e o Consórcio sempre apoia o Bairro através da Associação. Respondendo ao Vereador Marco Aurélio, disse que das
 220 casas, somente 8 ainda não têm escrituras, devido a problemas de espólio e o Consórcio contratou um escritório de
 advocacia em Lavras para abrirem o inventário e habilitar este pessoal para receber a escritura do imóvel, mesmo não sendo
 responsabilidade do Consórcio. Em relação às cozinhas feitas de latas em algumas casas, disse que a decisão de vir para Ijaci
 foi da comunidade e todos os procedimentos da construção foram discutidos com a Associação dos Moradores e o Consórcio
 não fez nada goela abaixo, mas sempre se preocupa com a situação de precedentes, pois quando se abre uma exceção ela se
 torna direito de todo mundo e se comprometeu em levar a questão para a diretoria, vez que isso não fez parte da negociação na
 época. Quanto às famílias que estão passando dificuldades por causa do impacto da relocação, disse que uma das
 condicionantes, era o fornecimento de cestas básicas por seis meses, mas o Consórcio forneceu por mais de dois anos e partir
 daí foi estabelecido critérios para fornecimento. Disse que o Consórcio disponibilizou um técnico da área de cooperativismo para
 acompanhar os programas de artesanato e a Associação das Doceiras, sendo que o Consórcio está disposto a uma parceria
 com a Prefeitura para construção de uma cozinha comunitária para estas. Sobre a questão do trabalho, desde 2003 o Consórcio
 fornece passes de ônibus para as pessoas que trabalham nas propriedades rurais da antiga Pedra Negra e este apoio não tem
 prazo para terminar. Sobre a questão especifica da família citada pelo Vereador Marco Aurélio, o Consórcio poderá capacitar os
 membros para fazerem outra atividade, mas quanto ao fornecimento de cestas básicas, a condicionante já foi cumprida e agora
 cabe ao Município prestar este apoio. Quanto à cópia das condicionantes, disse que não passaria, porque está aguardando o
 órgão ambiental se manifestar quanto a tudo o que já foi feito e quanto estiver atualizada, enviará ao Vereador. Quanto à
 solicitação da Sra. Sueli que mora de aluguel na casa da Conferencia, disse que o Consórcio construiu 19 casas sociais e no
 caso específico, estará analisando o que aconteceu e pediu que o Vereador encaminhasse os dados da pessoa por escrito.
 Quanto aos pedidos do Vereador Marcelo para construção dos fogões a lenha e providencias quanto ao esgotamento sanitário
 do Córrego Pintado, disse que em algumas casas a rede pluvial é ligada na rede de esgotos, além de muitos materiais que nela
 também são lançados e desta forma o sistema não aguenta e danifica a bomba, sendo que caixa de coleta do Córrego Pintado
 já foi trocada 4 vezes devido ao grande volume de areia. Disse que no período chuvoso são retirados 8 carrinhos de areia por
 dia na ETE e precisa haver a conscientização da população e o Consórcio está disposto a fazer uma campanha de orientação
 de como utilizar corretamente o esgoto. Disse que a tentativa de colocar duas bombas não deu certo, devido a alta carga de
 energia que pode comprometer o abastecimento dos bairros. Sobre os fogões a lenha, disse que levaria a questão à diretoria
 para analisar o impacto disto. Quanto a solicitação do Vereador José Márcio acerca dos quebra-molas no Bairro, disse que a
 responsabilidade é do Município e sobre os dejetos dos quintais jogados na rede de esgotamento, disse que isto acontece na
 maioria dos municípios e o uso inadequado é uma questão cultural, sendo preciso ações positivas na parte educacional e ações
 conjuntas de todos, tendo o Vereador comentado que juntamente ao Vereador Francisco propôs ao Procurador Jurídico a ao
 Prefeito que conscientizassem a população para cumprir as leis, mas disseram que é difícil e demorado, porém se não houver
 um início, as condutas nunca mudarão e se torna uma vergonha, como no caso do entupimento das redes de esgoto. Sobre
 questionamento do Vereador Rogério sobre a construção da prainha, disse que os recursos, na ordem de R$30.000,00, estão
 disponíveis e quem vai decidir a destinação dos mesmos é a Associação dos Moradores de Pedra Negra. Quanto ao
 questionamento da Vereadora Valéria, disse que o terreno onde se pretende construir a prainha no Bairro Ipiranga é particular e
 que o Consórcio indenizou até a área inundada. Disse ainda que o Consórcio não possui nenhum terreno vago no Bairro Pedra
 Negra, pois os repassou ao Município. Respondendo ao Presidente, acerca da possibilidade de utilização deste recurso para



 construção de um campo de futebol ente os Bairros Serra e Ipiranga, reafirmou que a decisão é da Associação dos Moradores
 de Pedra Negra. O Sr. Paulo finalizou agradecendo e convidou os vereadores para uma visita à Usina. Para esclarecimento, o
 Sr. Presidente disse que por questões regimentais, os visitantes só podem se manifestar mediante prévia inscrição. SÍNTESE
 DOS PRONUNCIMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Cypriano mencionou que o Sr. Prefeito lhe disse que atenderá seu
 pedido para construção de fossas sépticas. Pediu que, antes da construção de área esportiva no campo do Milionários, seja feita
 uma rua entre as casas e o campo como meio de valorizar e não impedir acesso aos fundos de alguns imóveis. Agradeceu ao
 Prefeito por ter colocado os mata-burros que ele pediu e indicou a pavimentação asfáltica no Bairro Campo Alto. Indicou
 operação tapa buracos nas vias da cidade como meio de evitar danos nos veículos. Indicou que fosse verificada a questão da
 casa do pessoal do Sr. Orlando, pois quando chove a situação fica difícil. Acerca do comentário do Vereador José Márcio, disse
 que as palavras não serviram para ele, pois nunca maltratou os visitantes. O Vereador Marcelo disse que não iria se pronunciar,
 mas somente reiterar pedido de informações acerca da liberação da máquina para prestar serviços no loteamento Portal do
 Lago. A Vereadora Valéria parabenizou o Cleber pela realização da festa de São Jorge. Reiterou pedido a respeito da realização
 do Perfil Profissiográfico Profissional, pois os servidores estão dependendo disto para não perderem direitos. Sobre a licitação
 do asfalto, gostaria de saber quais bairros seriam asfaltados e quando seria o início das obras. Indicou ofício para a Secretária
 de Saúde para elaboração de um projeto para agilizar as consultas oftalmológicas, já que são liberadas somente 9 consultas
 mensais pelo SUS e existem em torno de 200 pessoas na fila , bem como questionando a respeito dos 18 mil reais que seriam
 liberados para as cirurgias de cataratas. A pedido dos moradores da Rua José Messias Vilas Boas, pediu instalação de
 refletores nos dias da festa do peão, já que o local é escuro e perigoso. Pediu envio dos balancetes da Prefeitura mencionando
 pedido de cópias das folhas de pagamento pelo Vereador Marcelo e citou horas extras e denuncia que três professoras ganham
 60 horas e trabalham 4 horas e estava esclarecendo este assunto, pois muitos servidores a procurou para saber se iriam cortar
 estas horas, porém ninguém manda coisa concreta e gostaria de saber se há controle de entrada e saída, pois o assunto está
 tomando grande altitude. Disse que os Vereadores querem averiguar e não prejudicar, saber quem fez e quem autorizou a
 realização de horas extras, sendo que já receberam algumas respostas, só que papel aceita tudo, existem 105 professoras, no
 entanto só 3 receberam e assim é preciso explicar o que aconteceu com as restantes. O Vereador José Márcio mencionou
 indicação sobre a morte do Sr. Ivan, onde segundo relatos da família, o médico disse que se houvesse plantonista na hora que
 ele passou mal no Posto de Saúde, talvez não tivesse morrido. Disse que isto é um fato lamentável e em reuniões passadas
 falou que a saúde precisava melhorar, já que na campanha, o Sr. Prefeito prometeu que iria consertar a área de saúde que
 estava dormindo, mas parece que com ele dormiu mais ainda. Pediu envio de ofício à Secretária de Saúde, à Chefe de
 Enfermagem e Conselho de Saúde para que comparecessem na reunião seguinte a fim de explicar isto. Disse que se não tem o
 plantão prometido no plano de governo é porque gasta dinheiro com coisas desnecessárias, pois tiveram tempo depois da
 eleição para elaborarem projetos para a área de saúde e por incompetência do Prefeito e Secretária não fizeram e coisas
 enroladas não funcionam. Disse que se não comparecerem, irá denunciar no Ministério Público e se o Prefeito tiver juízo, virá
 juntamente com a Secretária para pedir desculpas à família pela incompetência dele, citando que nas reuniões com a presença
 dos Vereadores do partido, ele falava que iria ter médico 24 horas no Posto de Saúde e iria melhorar cem por cento nesta área,
 só que esta regrediu. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse que havia uma falha, pois noutras reuniões, pessoas da plateia se
 manifestaram sem ter pedido licença, citando a explanação do Sr. Ricardo Congro e segundo relatos de pessoas que estavam
 perto da Secretária de Educação, enquanto ele falava, esta disse que o circo já tinha ido embora e estavam anunciando outro
 circo aqui dentro. Disse ao Presidente para doravante não abrir palavra para ninguém da plateia e se caso alguém se manifestar,
 irá denunciar a presidência no Ministério Público, pois a lei é para todos e que apoiou a eleição do Presidente, mas percebe que
 a balança não está equilibrada e é preciso dar respeito para ser respeitado. Indicou ofício a respeito do pedido da Mônica, sendo
 que o Juiz da Infância determinou que sua reivindicação fosse atendida e caso não iniciassem as obras, iria denunciar o fato na
 Promotoria e Juizado da Infância, pois o Prefeito e o pessoal em sua volta estão de brincadeira com o Município. Sobre o projeto
 de lei nº 20, indicou ofício alertando que se no local da festa do peão tiver um desses trabalhadores fazendo limpeza, irá
 encaminhar o fato ao Ministério Público, pois se o empresário quiser fazer festa, deve colocar alguém para fazer a limpeza, pois
 está ganhando para isto. Pediu desculpas aos visitantes pelos fatos desagradáveis que aconteceram, dizendo que está com
 vergonha, pois a participação destes é muito importante. Finalizou parabenizando ao Cléber pela realização da festa e indicou
 ofício de agradecimento pelo suporte prestado pela Polícia Militar. O Vereador Rogério mencionou a reunião passada e disse
 que os assistentes deveriam ter ficado para acompanhar, pois queriam explicar o porquê de estarem votando e mantendo o veto
 e como presidente da Comissão Especial estudou a questão durante uma semana e pediu desculpas caso alguém tenha se
 ofendido com suas palavras. Disse que algumas pessoas o procuraram depois da reunião para saber o resultado e assim não
 adiantou o fato de terem saído durante a votação. Mencionou ofício que recebeu do deputado Duarte, onde consta a liberação
 de 300 mil reais para o Município. Sobre o projeto de lei nº 20, disse ser de acordo, pois dará empregos para pessoas do
 Município, pedindo votação em regime de urgência, bem como para o de nº lei 19. Sobre a área de saúde, disse que devem
 tentar melhorar de alguma forma, conforme relatos do Vereador José Márcio e pediu explicação da Secretária sobre o que
 aconteceu. Sobre a solicitação da Mônica, disse que o Ministério Público pediu a realização dos serviços e caso não iniciem,
 estará presente ao Ministério Público, pois não tem nada a ver política do Estado com o Município. Disse que está aqui para
 olhar o lado ruim e bom das coisas, já que isto faz parte do seu caráter e parabenizou ao Cléber pela realização da festa. O
 Vereador Marco Aurélio indicou ofício a Viação São Cristóvão para olharem a possibilidade de fornecerem passes com preços
 menores aos funcionários da Camargo Corrêa que moram na Vila Industrial, pois são em torno de 30 pessoas e andam de
 ônibus somente 6 km. Indicou ofício ao Pró-Reitor de Extensão e Cultura da UFLA solicitando informações sobre os próximos
 cursos profissionalizantes e os que estão em andamento para que os ijacienses tenham oportunidade de participarem dos
 cursos e possam encaminhar jovens e desempregados para serem capacitados. Disse que a ligação de rede de esgoto na
 pousada da Sra. Cacilda foi realizada naquela data e indicou ofício agradecendo ao Prefeito e ao Secretário de Obras. Indicou, a
 pedido do Sr Vanir da comunidade do Tanque, seja enviada a máquina para proceder a limpeza do acesso ao seu sítio. Pediu
 desculpas aos colegas por ter dito que existem pessoas que frequentam essa Casa com intuito de conturbar os trabalhos e fazer



 campanha política, da qual ele já foi vítima de difamação e calunia que o Ministério Público arquivou e disse que não se referiu a
 nenhum colega desta Casa, mas sim a pessoas que sem saber o conteúdo do que estava sendo votado, às vezes fala na
 cabeça dos outros. Disse que a nova estrutura enviada economizará em torno de 80 mil reais para o Município. Disse que não
 pôde participar da festa no Bairro da Serra, pois seu pai estava com problemas de saúde e parabenizou a todos pelo sucesso da
 festa. O Vereador Francisco indicou ofício à Secretária de Saúde reiterando pedido para liberação da cirurgia da Sra. Eva, que
 se faz urgente. Disse que está aqui para trabalhar em favor do povo que o elegeu e em conversa com as professoras, estas lhe
 informaram que o Sr. Prefeito começará a pagar as férias prêmios e indicou ofício solicitando o reajuste dos servidores, pois
 desde a época do Clébel, têm perdas de salários e neste ano ainda não tiveram reajuste. Finalizou parabenizando ao Cléber
 pela festa. Dirigindo-se aos visitantes, o Presidente disse que não pode deixar de cumprir o Regimento e para se manifestar na
 reunião, é necessário inscrição a partir daquela data estará cumprindo o que este determina e pediu que os Vereadores
 respeitassem, quando cortar suas palavras por causa do tempo, salientando que não elaborou o Regimento, mas precisa
 cumpri-lo. Sobre o projeto de lei nº 16 disse que, caso os vereadores interessassem, iria nomear uma comissão para irem a Belo
 Horizonte e conversar com o técnico do BDMG. O Vereador Marcelo disse que a intenção era válida, mas antes era necessário
 que o Secretário de Obras explicasse a finalidade do projeto, o que foi reforçado pelo Vereador Rogério. O Vereador José
 Márcio disse que enquanto não colocarem a casa em ordem como no caso destas horas extras, não deveria discutir empréstimo,
 pois se não justificam o que gasta, não tem como pegar mais dinheiro. O Presidente disse que isto é para dar andamento no
 projeto que não pode ficar engavetado, tendo o Vereador José Márcio dito que o Prefeito deveria retirar este projeto. A
 Vereadora Valéria disse que quem fez este projeto não está mais na Prefeitura e não concorda com o valor, pois no mandato
 passado foram pedidos 500 mil reais e não foi aprovado. Sobre a LDO, o Presidente disse que haverá audiências públicas para
 analisar o projeto nos dias 26 de maio, 10 e 17 de junho das 19 às 21 horas, tendo o Vereador Marcelo pedido para que
 divulgasse na rádio, nos órgãos da Prefeitura e demais entidades. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram
 aprovadas pela unanimidade do Plenário. Os projetos de leis nº 19 que "Dá denominação a logradouro público que especifica" e
 nº 20 que "Autoriza a contratação por prazo determinado e dá outras providencias" foram aprovados pela unanimidade do
 Plenário em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação, conforme urgência pedido do Vereador Rogério. O Vereador Marcelo justificou,
 afirmando que participou de uma reunião e sugeriu que a Prefeitura assumisse a coleta de lixo, o que diminuiria os gastos em
 60% e espera que a realização desses serviços seja dentro do que foi conversado e a aprovação em regime de urgência é para
 que não se acumule lixo na cidade, citando que na reunião falou em nome dos Vereadores José Márcio e Francisco para que
 aceitassem a urgência e por isso dava este voto de confiança ao Prefeito. O Vereador José Márcio disse que aprovou a
 urgência, mas pediu apoio dos Vereadores no que se refere à limpeza de locais particulares, como no caso do recinto da festa
 que se for realizada por estes funcionários, denunciará no Ministério Público, já que os Secretários não obedecem ao Prefeito. O
 Sr. Presidente disse que a partir daquela data nenhum projeto entrará em votação em regime de urgência sem que os
 Vereadores tenham conhecimento do mesmo 24 horas antes da votação e assim o Regimento será cumprido. TERCEIRA
 PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 24 de maio. 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 10 (dez) dias do mês de maio de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 12ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco
 Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Vereadores.
 CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 32 subscrito pela Sra. Neuzimar Aparecida Pinheiro, respondendo o ofício nº
 107 desta Câmara e informando sua impossibilidade de comparecer na reunião para a qual foi convocada. Ofício nº 61 do
 Gabinete informando impossibilidade do Sr. Fábio Mesquita de Almeida em comparecer na reunião para a qual foi convocado.
 Ofício nº 38 subscrito pelo Gerente do Consórcio AHE Funil, Sr. Paulo Carvalho informando sua impossibilidade de comparecer
 na reunião para a qual foi convidado, se dispondo a participar da reunião do dia 17 de maio. Comunicado acerca da
 indisponibilidade temporária da página da Câmara na internet para reformulação. INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereadores José
 Márcio e Francisco: Nº 157 para que fossem realizadas, no mais breve espaço de tempo possível, as obras para divisão da casa
 e construção de um banheiro para a Sra. Mônica Aparecida dos Santos. Nº 158 agradecendo, em nome dos moradores do
 Bairro Ipiranga, usuários da Viação São Cristóvão, pelo atendimento ao pedido para que os ônibus fossem até o ponto final do
 Bairro Ipiranga em todos os horários do Bairro da Serra. Nº 159 reiterando vários pedidos para limpeza às margens da Rodovia
 Serra ao Condomínio Ilha Náutica Brasil e na Rua do Bairro Ipiranga. Nº 160 para que fosse liberado urgentemente o pagamento
 dos exames do Sr. Sebastião das Chagas. Nº 161 solicitando, em nome do Sr. Luciano Alvarenga, reparos na estrada de acesso
 à sua propriedade, além da reposição dos pneus da patrol que por mais de uma semana se encontrava parada. Nº 162 do
 Vereador Marcelo para que fosse incluído o cargo de Coordenador da Brinquedoteca quando da reformulação da estrutura
 administrativa e fosse equiparado o vencimento das brinquedistas ao piso salarial dos professores do Município. Vereadora
 Valéria: Nº 163 reiterando pedido para instalação de dos redutores de velocidade na Av. Luiz Gonzaga Vilas Boas, entre a
 propriedade do Sr. Osvaldo e o Conjunto Habitacional Vila Izabel. Nº 164 reiterando pedido para instalação de um redutor de
 velocidade na Rua Joaquim Antônio Ribeiro, na altura da residência do Sr. Sérgio Henrique. Nº 165 para que fosse colocada
 uma caçamba para coleta de entulho na Rua Antonieta Ribeiro de Oliveira, em frente à residência da Sra. Fani. Nº 166 para que
 fosse incluído o cargo de Coordenador da Escola Municipal Maria Luiza da Paixão, no Bairro da Serra, quando da reformulação
 da estrutura administrativa. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 167 do Vereador Marco Aurélio solicitando, junto ao 8º Batalhão de



 Policia Militar, a transformação o destacamento do Município em Pelotão. Vereador José Márcio: Nº 168 para envio de ofício ao
 Sr. Prefeito e ao Sr. Sebastião Leonardo de Mesquita, pedindo aos mesmos que tenham juízo, pois se estão na Prefeitura
 devem agradecer aos Srs. Elvis e Beto que os ajudaram e agora foram exonerados e convidando-os que viessem à Câmara
 para dar explicações sobre estes atos. Nº 169 para envio de ofício ao Sr. Prefeito lembrando-o que na última reunião antes da
 eleição o mesmo disse que seu plano de governo não prejudicaria os servidores da Prefeitura, porém o que se vê é o contrário.
 Nº 170 para envio de ofício ao Sr. Prefeito solicitando que retire o projeto de lei n.º 16 que "Autoriza o Município de Ijaci a
 contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A - BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá
 outras providências". Vereador Cypriano: Nº 171 reiterando pedido para construção de quebra-molas na estrada que liga o
 Ipiranga até a Ilha Brasil. Nº 172 reiterando pedido para construção de fossas cépticas nos bairros que não contam com rede de
 esgotamento sanitário. Nº 173 solicitando o pagamento de horas extras somente para aqueles que realmente as realizam. Nº
 174 do Vereador Joel para envio de ofício ao Sr. Prefeito solicitando instalação de uma Comissão para averiguar pagamentos
 supostamente indevidos de horas-extras a servidores. REQUERIMENTOS: Nº 29 dos Vereadores José Márcio e Francisco
 requisitando informações e documentação se a exploração de argila no terreno de propriedade do Sr. Expedith Vilas Boas está
 acobertada por alvará da Prefeitura, Licença Ambiental, autorização do CODEMA e demais exigências pertinentes, citando o
 inciso VII do art. 17 da Lei Orgânica Municipal. PROJETOS EM PAUTA: Leitura do relatório da Comissão Especial nomeada
 para analisar as razões do Veto nº 1 ao Projeto de Lei Complementar nº 1, cujo parecer, à unanimidade, foi pela manutenção do
 veto. Para deliberação do Plenário: Projetos de Leis Ordinárias nº: 66 de 2009, 14 e 15 de 2010. SÍNTESE DOS
 PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: A Vereadora Valéria mencionou a reforma administrativa e o veto, onde a Câmara
 ficou como ruim, mas a intenção era melhorar a estrutura, já que há um Termo de Ajustamento de Conduta assinado pelos
 Municípios da Comarca com o Promotor e assim esta reforma se faz urgente. Mencionou a redução de cargos e vencimento do
 Procurador, extinção de uma Secretaria, escolaridade de 2º grau para os Secretários e fixação dos cargos por meio de lei e
 questionou onde foi que a Câmara errou. Disse que a comissão fez seu trabalho explicando que não é inconstitucional, porém há
 quase um ano, foi assinado um TAC e os servidores efetivos estão esperando pelo reajuste, conforme prometido pelo Prefeito e
 assim era preciso resolver a situação, sendo que o Prefeito nomeia e exonera quem ele quer, a Câmara só vota, e os servidores
 estavam esperando uma resposta desta estrutura para diminuir o gasto com a folha e possibilitar o reajuste. Sobre o pedido de
 coordenadora para trabalhar na escola da Serra, disse que o Prefeito deveria aproveitar esta estrutura e colocar este cargo e
 que as profissionais da área de educação devem indicar, entre elas, quem ocupará este cargo. A respeito das horas extras,
 disse que se a pessoa ganha é porque é coordenadora e deveria cumprir a carga horária e foi errado colocar somente essas
 três, questionando se é assim mesmo ou se é pelo fato de querer favorecer alguém, o que é pior, pois seria discriminação,
 questionando ainda qual serventia teve esses projetos que foram descritos para justificar as horas extras, já que papel aceita
 tudo e por isso pediu a grade do curso profissionalizante devido a informações que uma professora está dando aula e outra
 recebendo. Sobre a resposta da Secretária, dando conta que não viria na Câmara por outros compromissos, disse que assuntos
 mais importantes estão ficando sem explicações e fala não somente como vereadora, mas como servidora que para receber
 horas extras, tem que fazê-las, depende de autorização de duas superiores e às vezes passa até por sorteio. Reafirmou que isto
 deve ser apurado, pois é um assunto grave e em consideração aos servidores da educação, o Prefeito deveria explicar os
 motivos dessas horas extras. Finalizou pedindo informações acerca dos convênios para asfaltar os Bairros Córrego Pintado e
 Rosário. O Vereador Marco Aurélio indicou ofício ao Comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar pedindo aumento do efetivo
 no Município, vez que há notícias praticamente confirmadas da construção de mais uma unidade da Camargo Corrêa em Ijaci e
 assim virá muitos trabalhadores para a construção, além do que, os militares daqui atendem do distrito de Macaia nos dias de
 semana e propôs formação de uma comissão para ir até ao Comandante e explicar a situação. Parabenizou todas as mães pela
 passagem de seu dia. Sobre as horas extras, disse que estas coisas devem ser apuradas com rigor, pois quando alguém recebe
 e não trabalha caracteriza-se roubo e estará propondo projeto para que a diretoria da escola seja ocupada por servidor do
 quadro efetivo. Sobre o veto, acompanhou o voto da liderança e espera que o Prefeito mande outro projeto, pois a máquina
 administrativa não pode parar e o erro não é somente do Prefeito, mas dos vereadores, pois esta questão vem se arrastando há
 um ano. Disse que há projetos que tem a parte técnica e política, mas às vezes a parte política deve ser esquecida e o interesse
 do Município deve estar à frente, pedindo que o Prefeito mandasse o projeto da reforma administrativa com urgência, senão o
 Município vai parar. Pediu vista aos projetos de leis 66/2009 e 15/2010 para melhor analisá-los. Fez menção a uma
 correspondência recebida do Deputado Lafaiete Andrade dando conta que pediu liberação de recursos à Secretaria de Estado
 de Esportes para construção de ginásio poliesportivo no Município. O Vereador Marcelo mencionou o veto do Prefeito e o
 parecer da Comissão, comunicando ao Sr. Presidente que durante a votação do veto iria se retirar do Plenário, não por
 desrespeito aos Vereadores, mas sim por não concordar com o que foi feito, pois respeita a opinião dos colegas e estará se
 retirando não por fraquejar, mas sim por não concordar com o veto. Sobre os questionamentos acerca das horas extras, disse
 que existem meses com 19 dias úteis e tem funcionários recebendo 60 horas por mês, o que vem acontecendo desde outros
 mandatos. Citou existência de funcionários que recebem horas extras para complementar funções, o que não é imoral, mas é
 ilegal e são questões que devem ser regularizadas. Fez menção ao pedido para criação do cargo de coordenadora da
 brinquedoteca, pois as que lá estão ganham horas extras para suprir esta função, bem como pediu a equiparação dos salários
 das brinquedistas ao piso de professor, pois atendem 120 crianças por dia e a brinquedoteca não pode parar, pois seria um
 desastre para o Município. Mencionou pedido de copias das folhas de pagamento, já que existem pessoas ganhando muito.
 Sobre comentários do Vereador Marco Aurélio acerca da parte política e técnica de projetos, na questão do veto, ele deixará a
 parte política e técnica e em conversa com o Sr. Prefeito, este lhe disse que dará uma guinada na Administração. Quanto às
 pessoas que estão sendo demitidas, disse não ser culpa dos Vereadores, mas falta de planejamento da Administração,
 afirmando que não prometeu emprego para ninguém e nem os demais Vereadores e com a construção de uma nova unidade da
 Camargo Corrêa, o Sr. Prefeito poderia arrumar um meio para capacitar estas pessoas para trabalharem na empresa. Citou que
 os servidores da Prefeitura estavam fazendo a limpeza da praça no domingo e acredita que com cinco funcionários, a Prefeitura
 faz este serviço, afirmando que pagavam 38 mil reais para a Construtora Cherem e os serviços prestados não eram bons, o que



 não é culpa dos funcionários, pois eram mal orientadas e remuneradas quanto aos serviços. Pediu vistas ao projeto de lei nº 14
 para estudar uma forma de valorizar os estudantes de Ijaci. Sobre a rádio comunitária, fez a leitura de três itens do código de
 ética das rádios comunitárias. O Vereador José Márcio indicou ofício ao Sr. Prefeito e ao Sr. Sebastião Leonardo Mesquita para
 que tomassem juízo e consciência da injustiça que fizeram com o Elvis e o Beto, pois se estão lá é porque eles os ajudaram e
 hoje estão abandonados. Indicou ofício lembrando ao Sr. Prefeito acerca do plano de governo, onde o mesmo afirmou que não
 prejudicaria os funcionários e hoje está tudo ao contrário e deveriam vir na Câmara e explicar a situação dos servidores na
 questão das licenças-prêmios e reajuste que não foram concedidos, sendo que aqui o povo vem, porque afixar fotos nas
 repartições é fácil, mas quando alguém assume um cargo importante deve ter dignidade e responsabilidade com o Município,
 afirmando ser amigo dos dois, só que não admite lambança e coisas erradas. Disse que quando receberam a Administração, o
 gasto com pessoal era 46% e hoje já passou dos 60% e que essas demissões é tudo maquiagem e o correto seria reduzir
 gastos desnecessários dentro de todas Secretarias e se os Secretários viessem aqui, mostraria para eles onde estão estes
 gastos indevidos que se cortados, colocaria a casa em ordem e não precisaria vetar este projeto citando um monte de leis como
 alegação. Disse que na hora da votação do veto iria se retirar, porque não concorda com o mesmo, havendo aparte do Vereador
 Marcelo que disse ter conhecimento que existem pessoas recebendo horas extras na educação para fazerem projetos, só que
 nunca apresentarem nenhum projeto e que eles irão apurar quando chegarem as folhas de pagamento. O pronunciante disse
 que a parte da saúde está deixando a desejar no que se refere a casos graves, como do Sr. Sebastião das Chagas, cuja
 indicação estava sendo encaminhada. Disse que o Dr. Jáderson esteve na Câmara no ano passado e disse que com três meses
 ajeitava a casa, o que não aconteceu e o Prefeito está insistindo com este advogado até hoje. Sobre o projeto de lei nº 16,
 indicou ofício ao Sr. Prefeito para retirá-lo, pois é vergonhoso para o Município que em 17 meses de mandato não pôs a casa em
 ordem e o empréstimo somente começará a ser pago em 36 meses, o que além de deixar a casa desarrumada, deixará uma
 dívida de R$1.311.000,00 para o próximo Prefeito, sendo que a responsabilidade com os funcionários, conforme descrito em seu
 plano de governo e falado em reunião os servidores não está sendo cumprida. O Vereador Cypriano indicou ofício para
 colocação de quebra-molas na Avenida do Ipiranga como meio de evitar acidentes, bem como construa fossas cépticas nos
 bairros que não possuem rede de esgoto, como meio de evitar perfuração de fossas nos quintais, pois pode ser prejudicial à
 saúde das pessoas. Pediu que as horas extras dos servidores que realmente as fazem não sejam cortadas e que se dê atenção
 às professoras que cuidam das crianças, pois estas têm o seu apoio. O Vereador Joel indicou ofício ao Sr. Prefeito no sentido de
 montar uma comissão e apurar pagamentos de horas extras citadas pelos Vereadores, e se for comprovada irregularidade, que
 esse dinheiro seja devolvido ao erário, seja parcelado ou descontado em folha e pediu que o Sr. Presidente nomeasse uma
 comissão para acompanhar estas horas extras, pois a pessoa que trabalha deve receber, já que Constituição diz que a pessoa
 não pode trabalhar de graça. O Vereador Rogério disse que foi nomeado para presidir a Comissão Especial para analisar o veto
 e em reunião com o Assessor Jurídico, foram achadas algumas irregularidades no projeto que sofreu emendas indevidas, o que
 passou despercebido pelos Vereadores, citando exemplo quanto à diminuição de Secretarias e redução de salários. Disse que a
 Câmara não pode chamar a responsabilidade para si, pois de acordo com o art. 54 da LOM, é matéria que cabe ao Prefeito e ele
 deve resolver do jeito dele. Mencionou exoneração de pessoas que farão falta na Prefeitura, mas o Prefeito não teve outra
 opção, sendo que a Câmara também foi responsável por isto, já que estes projetos estão a quase um ano nesta Câmara.
 Mencionou carta que recebeu de um servidor, que também havia conversado com todos os Vereadores, pois era a única pessoa
 da casa que trabalhava e não se pode levar tudo a ferro e fogo, é preciso ter bom senso e ajudar administrar a cidade. Disse que
 participou de uma Câmara passada e na sexta-feira anterior esteve no Fórum para falar de assuntos que já passaram e quando
 chega no Ministério Público é difícil, pois envolve pessoas inocentes e prejudica servidores efetivos. Sobre as horas extras, disse
 ser contra pagar para quem não faz, mas quem faz deve receber e apoiou pedido do Vereador Joel em relação à Comissão para
 apurar o fato. Citou assuntos distorcidos, como no caso de lhe terem perguntando se ele havia sido contra o reajuste dos
 servidores, afirmando que este projeto nem chegou à Câmara e existem pessoas que usam de má fé. Disse que tem sua
 personalidade formada e está do lado do Município e tem experiência para falar e o Prefeito lhe disse que tem vontade de
 conversar com todos os vereadores e pedir opinião quanto à estrutura para resolver a questão. Sobre a rádio, disse que está
 sendo um sucesso e agradece a todos pelo empenho. Devido ao movimento de caminhões e carros, disse ser preciso colocar
 redutores em alguns locais da cidade. Mencionou liberação de 450 mil reais do Governo Federal, tendo o Vereador Marcelo se
 referido ao comentário do Vereador Marco Aurélio sobre a construção de uma quadra e este dinheiro será para isso, porém
 ainda é extra-oficial. O pronunciante disse que é preciso resolver as questões do reajuste e férias-prêmios. O Vereador Joel
 disse que naquele dia haviam sido resolvidos os últimos detalhes do dinheiro para a quadra e quanto aos questionamentos da
 Vereadora Valéria a respeito de asfalto nos bairros, a licitação já foi publicada. O pronunciante finalizou parabenizando todas as
 mães. O Sr. Presidente apoiou pedido do Vereador Marcelo a respeito da brinquedoteca, pois realmente não pode acabar.
 Apoiou pedido do Vereador José Márcio a respeito dos redutores de velocidade no Ipiranga que realmente se fazem
 necessários. O Vereador Francisco dispensou o uso da palavra. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram
 aprovadas pela unanimidade do Plenário. Anunciada a votação do veto nº 1 aposto ao Projeto de Lei Complementar nº 1, os
 Vereadores Marcelo e José Márcio se retiraram do Plenário. Adotados os procedimentos regimentais no tocante à votação
 secreta, foram nomeados os Vereadores Marco Aurélio e Joel para escrutinadores. Durante a votação, os Vereadores Joel,
 Rogério e Marco Aurélio manifestaram seus votos favoráveis à manutenção do veto e o Vereador Francisco manifestou que
 anularia seu voto. O Vereador Joel justificou que de acordo com o art. 54 da LOM, este projeto era de iniciativa do Executivo e
 atendeu o parecer da comissão onde cita que cabe ao Vereador propor emendas e não substituir o projeto. O Vereador Rogério
 justificou que foi eleito para trabalhar em cima de leis, citando o art. 54 da LOM e não está aqui para agradar meia dúzia de
 pessoas que falam mal de Prefeito e Vereador, está aqui para enfrentar os problemas e assumir responsabilidades e que as
 pessoas que saíram não deveriam nem voltar, pois isso é um desrespeito com os Vereadores, afirmando ainda que muitas
 pessoas estão passando necessidades por causa de picuinhas de alguns. O Vereador Marco Aurélio justificou que acompanhou
 o parecer da comissão que se reuniu de maneira séria para resolver os problemas do Município e não para brincar de Vereador
 e nem para dar confiança a dois ou três que estão para fazer campanha política neste plenário, mas está aqui para defender os



 interesses e resolver problemas. Disse que algumas pessoas torcem para que o Município não seja administrado e assim é a
 favor da manutenção do veto e que o Prefeito mande outro projeto. Ao final da votação, computando-se os votos manifestos e os
 secretos, obteve-se o seguinte resultado: 06 (seis) votos pela manutenção do veto e 1 (um) voto nulo. Diante do resultado, o Sr.
 Presidente proclamou que o veto ao Projeto de Lei Complementar nº 1 que “Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da
 Administração Direta do Executivo, cria os cargos comissionados que define e dá outras providencias" foi mantido. TERCEIRA
 PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 17 de maio. 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 03 (três) dias do mês de maio de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 11ª reunião ordinária
 da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, Cypriano Antônio 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. Na ausência do Vereador Lisionel, a reunião foi presidida pelo Vereador Joel. A ata da reunião anterior
 foi aprovada e assinada pelos Vereadores. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma ao Sr. Everaldo
 Reis de Carvalho, filho do Ex Vereador e Presidente da Câmara Olímpio Martins de Carvalho. CORRESPONDENCIAS
 RECEBIDAS: Comunicado da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional acerca
 de repasses de recursos da União nos meses de janeiro a março de 2010. Comunicado de liberação de recursos pelo FNS.
 Comunicado nº 308 da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas acerca do convênio nº 616/09. Ofício nº 30 da
 Secretaria Municipal de Educação e Cultura fazendo convite e prestando esclarecimentos. Ofício nº 24 da Secretaria Municipal
 de Desenvolvimento Social em resposta à indicação nº 141 do Vereador Marco Aurélio. Ofício nº 60 do Gabinete informando
 acerca das Indicações 81 a 96, requerimentos 13 e 14 e encaminhando relatório do IBA, objeto do requerimento nº 15.
 INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 142 do Vereador Marco Aurélio para que seja enviado projeto de lei implantando o ticket refeição
 para os servidores efetivos do Município, cujo valor poderá ser em torno de R$60,00 por mês para cada servidor. Vereadores
 José Márcio e Francisco: Nº 143 para que sejam realizados serviços de reparos numa estrada nas proximidades da propriedade
 do Sr. Toninho Teodoro no Ipiranga e limpeza nas suas margens. Nº 144 encaminhando mais assinaturas para reativação dos
 serviços que a psicóloga, Dra. Maria de Lourdes vinha fazendo junto às escolas municipais. INDICAÇÕES VERBAIS: Vereador
 José Márcio: Nº 145 solicitando a Administração envide esforços no sentido de implantar uma agência bancária no Município. Nº
 146 para que fossem priorizados pela Secretaria Municipal de Saúde, os casos de pessoas com problemas mais graves.
 Vereadora Valeria: Nº 147 solicitando reparos na rua da residência da Sra. Maria Madalena da Silva, no Bairro Serra. Nº 148
 reiterando pedido para que seja colocada em pratica a Lei Municipal n.º 968/2009 que instituiu o programa de apoio financeiro a
 estudantes de nível técnico e superior como forma de auxiliar vários jovens do Município a levarem seus estudos adiante. Nº 149
 do Vereador Joel para que a Secretaria de Educação cumpra a Lei Municipal n.º 969/2009 que proíbe comercialização nas
 dependências das escolas municipais. Vereador Marcelo: Nº 150 do para que seja levado ao conhecimento do Sr. Prefeito o
 desrespeito por parte da Secretária Municipal de Educação à Lei Municipal n.º 969/2009. Nº 151 reiterando pedido para envio
 dos balancetes da Prefeitura. Vereador Francisco: Nº 152 solicitando mais agilidade no atendimento à cirurgia para o filho da
 Roseni que fraturou o tornozelo. Nº 153 reiterando pedido para construção de 03 quebra-molas na Rua João Francisco Lopes.
 Vereador Marco Aurélio: Nº 154 do, solicitando que o DER construa um ponto de ônibus na entrada do Sítio Charco Grande. Nº
 155 solicitando, em nome da Sra. Geralda do Barrinha, o corte de uma árvore seca localizada em frente a sua casa na Vila
 Industrial. REQUERIMENTOS: Vereador Marcelo: Nº 27 requisitando do Consórcio AHE Funil que verifique um vazamento de
 dejetos de esgoto sanitário próximo à estação de bombeamento do Córrego Pintado. Nº 28 requisitando envio das folhas de
 pagamento de todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, referente aos meses de outubro e novembro de
 2009 e fevereiro março e abril de 2010. PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Nº 8 do Vereador Marcelo requisitando envio da grade
 curricular dos cursos profissionalizantes vêm sendo realizados pelo Município. Nº 9 da Vereadora Valeria requisitando envio de
 relação de todos os profissionais que fazem parte do quadro de servidores, responsáveis pelos cursos profissionalizantes. Nº 10
 do Vereador Joel requisitando envio de relação de pagamentos realizados aos servidores que estão prestando serviços na
 brinquedoteca e nos cursos profissionalizantes. Nº 11 do Vereador Marcelo solicitando, o mais possível, informações sobre qual
 o embasamento legal encontrado para autorizar a patrol da Prefeitura a realizar serviços no loteamento Portal do Lago, bem
 como o nome do servidor que autorizou a realização destes serviços. PROJETOS EM PAUTA: Ofício do Gabinete nº 58
 encaminhando a Mensagem de Veto nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 1 que "Dispõe sobre a Estrutura Organizacional
 da Administração Direta do Executivo, cria os cargos comissionados que define e dá outras providencias". Apresentação dos
 Projetos de Leis Ordinárias: Nº 66/2009 que "Dispõe sobre a vedação de custeio pelo Município de despesas provenientes de
 cursos, congressos e encontros para servidores comissionados" de autoria do Vereador Joel. Nº 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
 providências". Nº 15 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/MG". Nº 18 que "Estabelece as
 diretrizes gerais para elaboração do orçamento do Município de Ijaci para o exercício de 2011" e Apresentação da emenda
 modificativa nº 1 ao Projeto de Lei Ordinária nº 17, subscrito por todos os Vereadores. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS
 DOS VEREADORES: O Vereador José Márcio pediu cópia do veto ao Projeto de Lei Complementar nº 1 para envio ao Ministério
 Público, dizendo que esta reforma parece brincadeira, pois existe um Termo de Ajustamento de Conduta feito com o Promotor e
 o servidor efetivo está sendo prejudicado quanto à perda salarial e tudo o que a Câmara faz para o Prefeito, não serve, sendo
 que a Prefeitura foi notificada pelo Promotor e se continuar assim, poderá haver intervenção. Disse que o Prefeito tem o direito
 de vetar, mas deve olhar o direito dos servidores que ganham pouco e não receberam reajuste e com este veto, com certeza



 neste mês ainda não haverá o reajuste. Requereu a convocação da Secretária de Educação para comparecer na reunião
 seguinte a fim de esclarecer comentários de pagamentos indevidos de horas extras. Requereu convocação do Secretário de
 Planejamento para explicar sobre as licenças-prêmios que foram deixadas no orçamento e até então não começaram a pagar,
 dizendo que o Prefeito citou leis ao vetar o projeto da estrutura, porém deixa de cumprir a legislação no que se refere ao
 orçamento. Disse que não se intimida com Secretários, pois fala em cima de provas, citando visita da TV Alterosa e TV Ufla que
 vieram olhar seu trabalho, sendo que o da Prefeitura está deixando a desejar, pois o Sr. Prefeito não o levou a sério e não teve
 como mostrar na televisão o lado positivo, porque não tem. Citou fato ocorrido no fim de semana quanto à segurança e que o
 Prefeito deveria montar uma guarda municipal. Falou também que cidades menores que Ijaci têm agência bancária e aqui não
 tem, indicando ofício ao Prefeito para trazer uma agência bancária para o Município. Pediu apoio dos Vereadores para ajudar o
 Sr. Sebastião das Chagas, alertando o Prefeito e Secretária de Saúde para que atendam com mais brevidade as pessoas com
 doenças que não podem esperar. A Vereadora Valéria indicou, em nome da Sra. Maria Madalena da Silva, ofício para
 providencias em sua rua no bairro da Serra, já que está se rebaixando, o que acumula água e provoca mal cheiro. Requisitou da
 Secretária de Educação uma relação dos profissionais que está trabalhando nos cursos profissionalizantes e se há um
 coordenador a fim de prestar esclarecimentos. Citou conversas da população, dando conta que parentes estão sendo
 beneficiados e segundo informações, houve uma reunião entre as professoras e o Sr. Prefeito sobre este assunto citado pelo
 Vereador José Márcio e espera que a Secretária venha na reunião, pois estará lhe perguntando sobre essas horas extras, pois
 isto precisa ser esclarecido. Pediu que o Sr. Prefeito coloque em prática a lei 968 de 2009, que dá auxílio financeiro aos
 estudantes de nível técnico e superior, pois os Vereadores lutaram para isto, deixaram verba no orçamento no valor de
 R$97.000,00 e que se fizesse conforme o caso dos passes de ônibus que está funcionando muito bem. O Vereador Marco
 Aurélio se manifestou sobre os médicos oftalmológicos que fazem consulta por 15 reais em Ijaci e vendem os óculos a 250 reais
 em média e a qualidade dos mesmos é ruim, levam o dinheiro do povo de maneira fraudulenta e os Vereadores não podem ficar
 de braços cruzados, citando a criação de um projeto de lei para proibir este tipo de coisa. Parabenizou os funcionários da
 brinquedoteca pelo trabalho que estão realizando. Citou dificuldades dos servidores que não tiveram reajuste dos salários por
 causa do índice da folha e propôs a adoção de um ticket de refeição como meio de completar esta perda. Citou ofício da Juíza,
 Dra. Zilda, acerca da importância da criação do núcleo de assistência jurídica para pessoas carentes e ele acha que os
 Vereadores devem se unir e acredita que com este ofício, o Prefeito deverá encaminhar projeto para a Câmara neste sentido.
 Parabenizou o Sr. Tarcísio, a Sra. Assueli e toda equipe pela realização da festa de inauguração da rádio comunitária no Bairro
 Pedra Negra, que será muito útil como meio de comunicação, trazendo benefícios para a comunidade e se todos os bairros
 fizessem o mesmo, teriam outra cidade. Indicou ofício ao DER, pois o Sr. Adão Ferreira morador do Sítio Charco Grande, foi
 atropelado por uma carreta na rodovia quando descia do ônibus, sendo que o motorista não prestou socorro e assim pede que
 coloquem manilhas e façam um ponto de ônibus intermediário entre a Empresa Santa Helena e a propriedade do Sr. Cláudio
 como meio de evitar estes acidentes com pessoas na rodovia. Indicou envio de ofício para a Viação São Cristóvão que retirou o
 ônibus Lavras a Ijaci no horário de 10h20, alegando que há poucos passageiros e assim, as pessoas estão se sentindo lesadas
 e a empresa presta serviços de concessão e está aqui para servir o povo, e se for preciso, deve-se chamar o Sr. Tadeu para
 esclarecimentos. Como não foi nomeada uma comissão que ele vem pedindo sobre o consórcio Funil, requereu que fosse
 convocado o representante do Consórcio AHE Funil para a reunião seguinte a fim de resolverem problemas inerentes às casas
 no Bairro Pedra Negra, bem como a situação de algumas pessoas que estão com dificuldades e o Município não pode arcar com
 estes problemas, citando que é fácil arrecadar milhões e gastar centavos com o povo e ele estará trazendo uma serie de
 perguntas para fazer a este representante. Sobre o projeto da farmácia gota d'água, fez pesquisas sobre o professor titular José
 Eduardo Brasil Pinto e disse se tratar de uma pessoa de extrema responsabilidade, de renome internacional e trará uma
 projeção nacional para o Município, valorização da flora e a UFLA poderá treinar o pessoal e gerar empregos através do
 tratamento natural da população e assim este projeto será muito importante para o Município. Finalizou parabenizando o
 Vereador Joel pela iniciativa do projeto que proíbe custeio de diária, inscrição de cursos com funcionários comissionados, pois
 tudo tem limite e disse ser a favor deste projeto. O Vereador Marcelo parabenizou todos os voluntários e a Associação dos
 Moradores de Pedra Negra que organizaram a festividade do dia do trabalhador, bem como a inauguração da rádio comunitária
 que está tendo repercussão positiva no Município. Disse que durante as festividades o Vereador Francisco lhe informou que a
 patrol da Prefeitura estava trabalhando no loteamento portal do lago, tendo o pronunciante mostrado uma ordem de pagamento
 de R$1.040,00 paga por moradores da zona rural a uma empresa para que fizesse a manutenção das estradas rurais em suas
 propriedades, ao passo que a Prefeitura cedeu a patrol para serviços no loteamento e indicou ofício ao Prefeito pedindo
 informações urgentes sobre o responsável pela autorização e qual foi o embasamento legal usado para autorizar tais serviços,
 que segundo comentários teria sido em troca de cascalho, e mesmo se assim fosse, não teria embasamento legal e configura
 crime de improbidade administrativa e estará aguardando esclarecimento do Sr. Prefeito para que ele não fale que estão
 enviando coisas ao Ministério Público sem comunicar-lhe. Disse que na quarta-feira anterior esteve no anfiteatro para o curso de
 capacitação e encontrou palhaços fazendo um show e durante a apresentação fizeram propaganda de CD’s para as crianças
 comprarem por 10 reais. Mostrou um documento da Secretária de Educação autorizando a utilização do espaço por eles e neste
 consta a venda de CD fora da escola, só que estes CD’s foram vendidos dentro do espaço da escola e que eles somente
 pegariam o dinheiro fora do recinto. Disse que este documento seria mandado ao Ministério Público e pediu que o Sr. Presidente
 comunicasse o Sr. Prefeito, pois isto vai é contra uma lei de iniciativa do Vereador José Márcio, sendo que o fato causou
 indignação a todos os participantes da curso de capacitação, havendo atrito e até Boletim de Ocorrência Policial porque não
 deixaram eles se apresentarem no período da tarde e o crime seria maior se eles não estivessem lá, pois estavam usando as
 crianças para fazerem propaganda. Num aparte, a Vereadora Valéria disse que um destes palhaços discutiu com uma
 professora na porta de sua sala porque ela não autorizou a venda, já que a mesma tinha consciência desta lei. O pronunciante
 disse que na sexta-feira houve uma conferencia de saúde e a participação popular foi pequena e o Sr. Prefeito reclamou do fato
 e parece que houve pouca divulgação. Disse que não receberam os balancetes da Prefeitura, mas segundo comentários dos
 próprios funcionários do transporte, o gasto com aquisição de peças de veículos está em torno de 200 mil reais e este valor daria



 para adquirir veículos novos e estas peças estão sendo compradas em Varginha e assim, pediu que o Sr. Presidente peça
 novamente os balancetes para que eles vejam o que está acontecendo. Citou comentários dos Vereadores José Márcio e
 Valeria acerca de servidores que estão recebendo diárias e horas extras sem as fazerem e assim dobrando seus salários,
 citando exemplo dos que estão participando da capacitação como voluntários e dizem que existem pessoas que estão
 participando da capacitação e recebendo como dobra de turno. Falou sobre reclamação dando conta que um motorista da
 Prefeitura que trabalha à noite recebeu somente 30 reais de adicional noturno e isto está errado, sendo que os Vereadores estão
 de mãos atadas, pois não têm acesso aos comprovantes de gastos. Disse que isso fosse levado ao conhecimento do Prefeito
 para que tome providencias, já que as professoras estão dispostas a fazer paralisação, caso esta questão não seja solucionada.
 O Sr. Presidente disse estar de acordo com o Vereador Marcelo em relação aos palhaços, pois já tem uma lei neste sentido e a
 votaram para que as crianças não fossem constrangidas e de acordo com a lei, o servidor que der causa estará sujeito as
 penalidades constantes do estatuto do servidor e determinou o envio de ofício ao procurador pedindo que a Secretária cumpra a
 lei. O Vereador Francisco indicou ofício ao Prefeito e a Secretária de Saúde para que tomassem providencias em relação ao filho
 da Roseni que fraturou o tornozelo e precisa fazer uma cirurgia e eles sempre passam alguém na frente dele. Indicou ofício para
 reparos na Rua José Alípio de Carvalho e caso não fosse possível, que retirassem o asfalto e colocassem muafa, pois alguns
 moradores disseram que seria melhor. Num aparte, o Vereador José Márcio disse que a Secretária de Saúde deveria observar
 mais estas questões conforme dito pelo Vereador Francisco, pois quando a procuram, ela só diz que mandará o agente de
 saúde passar na casa. Disse que as Secretarias de Obras, Saúde e Educação derrubam o Prefeito e complicam o lado do
 Município, citando que no ano passado lavaram as vasilhas com sabão em pó e agora estão pagando horas extras não
 realizadas. Disse ser necessário um cronograma de trabalho para estas Secretarias e quando as pessoas cobram, eles fazem
 ameaças psicológicas e assim estão deixando a desejar, mesmo sendo bem pagos. O pronunciante reiterou indicações para
 instalação de quebra-molas na Rua João Francisco Lopes, como meio de evitar acidentes. O Vereador Rogério parabenizou os
 organizadores das festividades do dia do trabalhador, bem como a inauguração da rádio comunitária que trouxe uma
 repercussão muito boa no Município. Pediu votação em regime de urgência no projeto de lei nº 17 para que o empresário da
 Pedra Van inicie seu trabalho e gere retorno para o Município em renda e emprego. Sobre o reajuste dos servidores, fez menção
 ao veto do Prefeito ao projeto da estrutura, pois entenderam ser inconstitucional e que eles precisam chegar a um bom senso e
 votar. Citou carta de um servidor que foi exonerado e que era a única pessoa da família que estava trabalhando e se a estrutura
 tivesse sido votada, não estaria nesta situação e que ele está empenhando nessa estrutura por ser uma das poucas soluções
 que existem para a Prefeitura conceder o reajuste aos servidores efetivos. Sobre o pagamento das licenças-prêmios, disse que
 foi deixado no orçamento, só que nem tudo pode ser feito e isto precisa ser esclarecido para as pessoas, pois às vezes está no
 orçamento, mas não entra o dinheiro suficiente. Sobre o Núcleo Jurídico, disse estar de acordo com o Vereador Marco Aurélio,
 pois as pessoas precisam de advogado para acompanhá-las ao fórum. Indicou ofício à Secretaria de Meio Ambiente e ao
 Prefeito no sentido de autorizar o corte de uma árvore na propriedade do Sr. Rogério Girardeli, conforme lhe foi pedido, como
 meio de evitar acidente com a rede elétrica. Sobre os balancetes, disse que devem ser enviados porque não há nada para
 esconder e é bom para as pessoas acompanharem. Reforçou pedido do Vereador Francisco acerca da instalação dos quebra-
molas e sobre o loteamento Portal do Lago, já que não será construída a segunda pista, poderiam verificar a possibilidade de
 instalar quebra-molas. O Sr. Presidente disse estar de acordo com o Vereador José Márcio acerca das licenças-prêmios que
 devem ser pagas, só que na questão do orçamento, se faz uma previsão e às vezes não se arrecada o suficiente. O Vereador
 Cypriano dispensou o uso da palavra. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade
 do Plenário. O projeto de lei nº 17 que "Autoriza Concessão de Direito Real de Uso de bem imóvel e dá outras providencias" foi
 aprovado em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação, conforme pedido de urgência do Vereador Rogério, considerada a emenda
 modificativa nº 1. Para analisar as razões do veto ao Projeto de Lei Complementar nº 1, foram nomeados os Vereadores
 Rogério, Marco Aurélio e Valéria para compor a Comissão Especial. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados
 para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 10 de maio. 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 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 10ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Após emenda do Vereador Marco Aurélio, a ata da reunião anterior
 foi aprovada e assinada pelos Vereadores. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma ao jovem Anderson
 Ananias de Carvalho e Sra. Francisca Isaltina Vilas Boas, mãe do Ex Vereador Sebastião Pereira Vilas Boas.
 CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS: Comunicados de liberação de recursos pelo FNDE e FNS. Convite para a Conferencia
 Municipal de Saúde que seria realizada no dia 29 de abril. Comunicados do Secretário de Planejamento e Gestão, Fábio
 Mesquita de Almeida e do Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sebastião Leonardo de Mesquita acerca da impossibilidade
 de comparecerem na reunião para a qual foram convocados. Ofício do Gabinete n.º 53 encaminhando documentos relacionados
 à Construtora Cherem Ltda. a partir de requisição do Vereador José Márcio. Ofício do Gabinete n.º 54 em resposta às indicações
 contidas no ofício n.º 49 e encaminhando Processos licitatórios requisitados pelos Vereadores José Márcio e Francisco e
 contrato requisitado pelo Vereador Marcelo. INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereadores José Márcio e Francisco: Nº 136 reiterando
 pedido para liberação urgente de um pedreiro e um servente para rebocar a casa do Sr. Vítor Rodrigues. Nº 137 solicitando
 laudo das providencias que estão sendo tomadas a respeito de uma laje no prédio do campo do Milionários que cedeu, estando
 novamente escorada. Nº 138 comunicando ao Sr. Prefeito Municipal sobre a desobediência do Sr. Secretário Municipal de
 Desenvolvimento Urbano que se recusou a comparecer na Câmara após duas convocações, não apresentando justificativas
 plausíveis, o que pode ensejar as sanções previstas no artigo 4º do Decreto Lei 201/67. INDICAÇÕES VERBAIS: Vereadora



 Valéria: Nº 139, que a pedido dos moradores da comunidade Passa-Três, fosse colocada muafa nas estradas locais,
 principalmente próximo à propriedade do Sr. Zizico. Nº 140 para reparos numa ponte próxima à propriedade da Sra. Nicesia, na
 comunidade do Passa-Três, vez que tal ponte está cedendo e o fluxo de veículos é muito grande. Nº 141 do Vereador Marco
 Aurélio solicitando que a Secretária de Desenvolvimento Social receba à Sra. Aparecida Inácia da Silva, residente na Rua
 Esmeralda, n.º 99, Pedra Negra e verifique atentamente seu caso, vez que a mesma não tem renda para subsistência e precisa
 de ajuda. REQUERIMENTO: Nº 26 dos Vereadores José Marcio e Francisco convocando o Servidor Elvis Ferreira Batista, Chefe
 do Departamento de Transportes para comparecer na reunião seguinte para prestar esclarecimentos acerca da substituição de
 funções procedidas em relação aos referidos Vereadores que também são servidores efetivos da Prefeitura. PROJETOS EM
 PAUTA: Ofício do Gabinete nº 55 solicitando a retirada do projeto de lei ordinária nº 8 que "autoriza o Executivo Municipal a
 promover suplementação ao orçamento de 2010, na dotação que especifica". Apresentação do Projeto de Lei Ordinária nº 17
 que "Autoriza Concessão de Direito Real de Uso de bem imóvel e dá outras providencias". Para deliberação do Plenário:
 Emenda substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 1 proposta pelo Vereador Marcelo e Projeto de Lei ordinária nº 10.
 PROGRAMA INFÂNCIA IDEAL: O Gerente Industrial da Camargo Corrêa no Município, Sr. Ricardo Rodrigues Congro, que se
 fazia acompanhar de membros do Comitê de Desenvolvimento Comunitário, fez uma explanação do projeto "Infância Ideal" e
 respondeu perguntas dos Vereadores em relação ao referido projeto, possibilidade de implantação de outros projetos, instalação
 de outra unidade da empresa em Ijaci e qualificação de mão de obra de jovens para o mercado de trabalho oferecido pela
 empresa. Na ocasião, prometeu estreitar os laços entre a Empresa, o Comitê e a Câmara de Vereadores para ações de
 desenvolvimento social sustentável no Município. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES. O Vereador
 Marco Aurélio cumprimentou o pessoal da APAE pela inauguração da nova sede enaltecendo a todos que estão contribuindo
 para este trabalho. Cumprimentou a Administração pela retirada do projeto de lei nº 8, dizendo que administrar sem gastar muito
 é agradar a todos e em conversa com o Sr. Prefeito, este lhe disse que fará a festa com os recursos disponíveis. Citou problema
 da Sra. Aparecida Inácia da Silva, moradora do Bairro Pedra Negra que não está sendo recebida na Secretaria de Assistência
 Social e gostaria que a Secretária a recebesse, pois ela passa por problemas e não tem condições de trabalhar e por isso chama
 a atenção do Consórcio quando retirou essas pessoas da antiga Pedra Negra, solicitando a nomeação de uma comissão para
 ver o que pode ser feito para essas famílias, pois isto está sobrecarregando a municipalidade, reafirmando que o Consórcio
 arrecada milhões e gasta centavos e ele está aqui para representar o povo e não empresas. Disse que teve contato com um
 empresário que a principio queria montar sua firma em Lavras, mas por dificuldades naquela cidade, o convidou para vir na
 Câmara e ele também irá procurar a Prefeitura, pois tem a intenção de montar em Ijaci uma fábrica de telhas galvanizadas e
 blocos estruturais para grandes obras, num investimento de 700 mil reais que gerarão 60 empregos diretos e no prazo de 30
 dias ele estará vindo apresentar sua proposta. O Vereador Marcelo agradeceu aos Vereadores pelo apoio ao substitutivo da
 reforma administrativa e que a preocupação maior não foi somente com uma pessoa e sim com toda comunidade e a intenção
 deste substitutivo é auxiliar o Prefeito, infelizmente haverá exonerações, porém com o substitutivo haverá diminuição do valor da
 folha em torno de 60 mil reais. Disse que a preocupação é que o Prefeito tenha condições de enxugar a máquina e atender a
 Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e acima de tudo, valorizar os servidores efetivos. Pediu a aprovação do projeto
 naquela reunião e agradeceu ao Vereador Joel pelo apoio, sendo que a população será beneficiada e caso haja necessidade de
 mais vagas, posteriormente poderão ser criadas, mas a principio está de bom tamanho para a Administração. Sobre a retirada
 do projeto de lei nº 8, disse que o Sr. Prefeito escutou os conselhos da Câmara e a festa será realizada dentro da realidade do
 Município, pois todos os Vereadores estão preocupados com os gastos exagerados da administração. Mencionou contrato entre
 a Prefeitura e a empresa Edições Nogueira Ltda, assinado em 7 de julho de 2009, falando do objeto e valor de R$20.400,00 que
 foram jogados fora, pois acredita que pela data de assinatura do contrato não daria tempo para fazerem a reforma administrativa
 que foi enviada a Câmara em agosto e na verdade quem fez a reforma foram os Vereadores e Servidores da Câmara e que a
 implantação de rotinas de controle interno, protocolo e gestão de frotas são coisas simples e não havia necessidade de pagar
 uma empresa de Divinópolis para isto. Disse que a Prefeitura já gastou muito com assessoria e que essa empresa é de
 Divinópolis, mesma cidade do deputado que o Prefeito apoiará e são coisas que devem ser olhadas e espera que a
 Administração não contrate mais ninguém neste sentido, pois com a reforma administrativa e valorização dos servidores
 efetivos, muita coisa será resolvida. Citou gastos com o IBA e outras empresas e se tivessem economizado, daria para asfaltar
 onde está precisando e assim o Prefeito deve tomar cuidado com as pessoas que estão influenciando na contratação destas
 empresas. Em nome da Associação dos Moradores de Pedra Negra, convidou os Vereadores e demais presentes para
 inauguração da rádio comunitária e eventos que irão acontecer no decorrer do dia 1º de maio em comemoração ao dia do
 trabalhador naquele bairro. Comentou que existem pessoas se desanimando do curso profissionalizante que está sendo
 realizado em Ijaci e pediu à Secretária de Educação que incentivasse as pessoas para que o curso não acabe. O Vereador José
 Márcio citou a retirada do projeto de lei nº 8 que se deve ao pedido de documentos feitos pelo Vereador Marcelo e o Prefeito
 para ficar livre resolveu retirar o projeto. Pediu ao Sr. Presidente que apurasse o andamento dos processos sobre o pagamento
 do carnaval que não foi realizado, bem como o conserto dos motores que estão na justiça, senão termina o mandato do
 Presidente e eles precisam passar isto a limpo. Disse que juntamente ao Vereador Francisco estão sofrendo perseguição do
 Prefeito e de alguns Secretários devido aos seus trabalhos, fato que não o intimida, pois desempenham bem as funções de
 servidores, bem como de Vereadores, pois estão representando o povo que os elegeram. Citou denuncia em relação à empresa
 de resíduos de esgoto que está apanhando água na caixa da Vila Aparecida e diante da reincidência do Prefeito e servidores,
 propôs fazerem um reservatório só para isto e pediu também um laudo mostrando a situação do caminhão, já que este apanha
 água na caixa que abastece quatro bairros. Diante disto procuraram a TV Ufla e mostraram os documentos que estão
 protocolados na Promotoria do Meio Ambiente e o que foi falado está baseado nestes documentos. Disse também que o Prefeito
 lhe falou que se mostrasse o plano de governo em público, iria colocar ele e o Vereador Francisco de castigo sentado no pátio e
 assim fizeram e por isto lavraram um Boletim de Ocorrência que está na mão do Dr. Ailton para apurar fatos de perseguição no
 serviço e encaminhará cópia ao Ministério Público, salientando que foi eleito na coligação do Prefeito, mas não admitirá coisas
 erradas. Disse que os Secretários foram convocados a prestar esclarecimentos e não compareceram, pois só querem as



 vantagens do cargo e o Prefeito não está cumprindo o orçamento, não concedeu o reajuste dos servidores e nem deu resposta
 em relação ao pagamento das licenças-prêmios. Citou pesquisa que sendo feita na cidade e ao sair o resultado, verão que as
 notas não serão boas. Lembrado pelo Presidente sobre o término de seu tempo, o pronunciante disse que o Vereador Marcelo
 usou doze minutos, tendo o Sr. Presidente dito que ele utilizou para fazer um convite, ao que o pronunciante reclamou que
 somente ele é advertido. Sobre o caminhão que apanha água na caixa, o Vereador Marcelo mencionou comentários que alguém
 da empresa disse que a mesma não é de porta de botequim, tendo o Vereador salientado que tão pouco a Câmara é de porta de
 botequim, pois a preocupação do Vereador José Márcio é válida, pois mesmo havendo compartimentos, este caminhão recolhe
 dejetos industriais, e mesmo sendo idônea não admite que pegue água na caixa. O Vereador Joel disse que apóia o projeto de
 Vereador Marcelo porque os efetivos não podem ser penalizados pelos comissionados e para dar o reajuste é necessária esta
 atitude. Disse que o edital de licitação para pavimentação no Bairro Rosário já foi publicado. Parabenizou a Sra. Tereza que
 desempenha um bom trabalho na APAE e que ele irá fazer também uma sala como outros fizeram. Citou conversa com o
 Governador naquele dia em Campo Belo e pôde observar que Ijaci não é citada e pediu que o Governador visitasse Ijaci que
 merece respeito e consideração devido ao imposto que cede ao Estado e que neste tempo em que mora aqui não vê
 investimentos do Estado na cidade. Disse também que um Deputado que foi majoritário no Município não deu confiança a eles e
 deputados que não deram nada, também não receberão votos. Citou visita ao Deputado Dalmo Ribeiro que deu 40 mil reais para
 que a Prefeitura adquira um veículo adaptado para a APAE. A Vereadora Valéria pediu para colocar cascalho na estrada de
 acesso à propriedade do Sr. Zizico, bem como reparos numa ponte no fundo da propriedade da Sra. Nicesia no Passa-Três,
 devido ao alto fluxo de veículos e quando chove a ponte desaparece. Disse que ninguém manda e desmanda no que se refere à
 festa, o Prefeito tem o orçamento e alguns Vereadores estavam contra a suplementação da dotação, sendo que o projeto foi
 retirado e a festa será feita com o orçamento que tem. Citou conversa com a Secretária de Saúde a respeito do médico
 naturalista e neste sentido se deve fazer cobranças, pois este médico estará resgatando a cultura dos chás como
 medicamentos, o que é comprovado cientificamente. Falou do alto índice de depressão em pessoas do município, inclusive
 crianças e este projeto é de grande valia, o médico estará vindo na Câmara para explicar e pedir apoio, pois os medicamenteos
 químicos às vezes causam mais reações no organismo do que combate às doenças. Falou ainda da verba para cirurgias de
 cataratas. Disse que as pessoas não devem abandonar os cursos profissionalizantes e é preciso ficar atento para que estes não
 acabem. Sobre o projeto somma, citou resposta do gerente da Camargo Corrêa à pergunta do Vereador Joel, dando conta que
 não sabe se haverá instalação de outra fábrica no Município, tendo a Vereadora frisado que não podem contar com o ICMS da
 Camargo, pois é variável e devem analisar bem antes de comprometer a arrecadação do Município. Sobre a reforma
 administrativa, citou que o Prefeito disse que se houvesse sucesso, em maio daria o reajuste aos servidores. Citou inauguração
 da APAE, bem como suas dificuldades para implantação e vê o esforço das pessoas no sentido de ajudar a entidade. Os
 Vereadores Cypriano, Francisco e Rogério dispensaram o uso da palavra. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais
 foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Projeto de Lei Complementar nº 1, que nos termos da emenda substitutiva
 apresentada pelo Vereador Marcelo passou a ter como ementa "Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração
 Direta do Executivo, cria os cargos comissionados que define e dá outras providencias" foi aprovado em 1ª, 2ª e 3ª, discussão e
 votação, conforme pedido de urgência dos Vereadores Jose Marcio e Joel, após obter 07 (sete) votos favoráveis e 01 (um) voto
 em abstenção do Vereador Rogério. O projeto de lei Ordinária nº10 que "Dá denominação a logradouro que especifica" de
 autoria do Vereador Marco Aurélio foi aprovado em 1ª, 2ª e 3ª, discussão e votação pela unanimidade do Plenário, conforme
 pedido de urgência do Vereador Rogério. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária
 seguinte a realizar-se dia 03 de maio. 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 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 9ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicados de liberação de recursos pelo FNDE e FNS. Ofício do
 Gabinete n.º 47 enviando balanços financeiros referentes aos meses de outubro de 2009 a fevereiro de 2010. Comunicado do
 Secretário de Planejamento e Gestão, Sr. Sebastião Leonardo de Mesquita, sobre o não comparecimento à reunião para a qual
 foi convocado. Ofício nº 19 da Secretaria de Saúde em respostas às Indicações 111 e 114. PROJETOS EM PAUTA: Ofício do
 Gabinete nº 46 encaminhando substitutivo ao Projeto de Lei Complementar n.º 01/2010. Em 3ª discussão e votação: Projeto de
 Lei Ordinária nº 11. INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 125 da Vereadora Valeria para que sejam efetuados reparos na estrada do
 Passa Três, principalmente em frente à propriedade das Senhoras Nelza e sua mãe Nilda. Nº 126 do Vereador Cypriano para
 celebração de convênio com o Município de Itumirim para realização de obras nas estradas da comunidade do Capivari. Nº 127
 dos Vereadores José Márcio e Francisco para que sejam mantidos os serviços da psicóloga, Dra. Maria de Lourdes, nas escolas
 municipais, conforme lista de assinaturas de várias pessoas. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 128 do Vereador Francisco reiterando
 pedido para retirada do lixo e entulho nas proximidades da escola do campo do Milionários. Nº 129 da Vereadora Valeria para
 que seja solucionado o problema da água que empossa na Rua Joana do Álvaro no Bairro da Serra. Nº 130 do Vereador
 Rogério sugerindo que não mais seja coletada água nos reservatórios da cidade pela empresa que faz a limpeza de dejetos de
 esgoto. Vereador Marco Aurélio: Nº 131 para que o Consórcio AHE Funil possa sanar problemas nas casas do Bairro Pedra
 Negra que apresentam rachaduras, além dos muros de placas que estão caindo e construção de cozinhas em algumas casas.
 Nº 132 para que instalem rede de esgoto na Rua Beira Linha. Nº 133 do Vereador Cypriano reiterando pedido de sinalização e
 construção de dois redutores de velocidade nas proximidades do viaduto sendo um de cada lado. Vereador Lisionel: Nº 134
 reiterando envio dos balancetes da receita e despesa da Prefeitura Municipal, nos termos do § 5º do art. 64 da Lei Orgânica



 Municipal. Nº 135 reiterando pedido para construção de proteções laterais e instalação de redutores de velocidade na estrada do
 Ipiranga até a Ilha Brasil, quando concluída. REQUERIMENTOS: Nº 23 dos Vereadores José Marcio, Francisco, Marcelo e
 Valeria reiterando que não seja retirada água dos reservatórios que abastecem a cidade pelo caminhão que faz a limpeza de
 dejetos, ou fosse enviado um atestado por alguém capacitado dando conta que este procedimento não traz risco de
 contaminação e nem compromete o abastecimento. Nº 24 dos Vereadores José Marcio, Francisco e Marcelo solicitando a
 convocação dos Servidores Sebastião Leonardo Mesquita e Fábio Mesquita de Almeida para comparecerem na reunião seguinte
 a fim de prestar esclarecimentos inerentes às atividades que desenvolvem na Administração e que viessem munidos dos
 documentos inerentes ao contrato com a Construtora Cherem. Nº 25 do Vereador Marco Aurélio para que seja enviado um
 relatório dos valores pagos a título de folha de pagamento da Prefeitura nos períodos de 2000 a 2004, 2005 a 2008 e 2009 até a
 presente data. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Francisco mencionou reclamação do
 Paulinho, pois jogaram lixo perto de sua casa e um escorpião quase o picou e por isto reiterou pedido para retirada do monte de
 lixo em frente à Câmara e a escola. Falou que na Prefeitura questionaram porque ele e o Vereador José Márcio tinham ido
 naquele dia na TV Ufla para pedir reportagens em Ijaci a fim de que as pessoas soubessem o que está acontecendo na cidade.
 Disse que ele e o Vereador José Márcio estão sendo ameaçados e querem cortar suas horas extras, porém tais horas são
 trabalhadas e deveriam cortar daqueles que não fazem e recebem, citando que a ex-prefeita nunca cortou hora de ninguém e
 caso cortarem, não permitirão que nenhum ônibus saia para o trabalho, pois não está aqui para passar a mão na cabeça de
 ninguém, mas sim para trabalhar em beneficio do povo. A Vereadora Valéria indicou providencias na Rua Joana do Álvaro, onde
 se está empossando água e causando mau cheiro e que o Bairro da Serra está esquecido, bem como toda cidade, onde os
 bairros estão precisando de rede de esgoto e asfalto e não mandam resposta e nem dão solução. Sobre o empréstimo
 solicitado, disse que no mandato passado a ex-prefeita pediu 500 mil reais e foi reprovado pela Câmara e questionou os
 Vereadores se assumiriam uma responsabilidade desta, sendo que ela não assumiria R$1.300.000,00 de empréstimo, pois é
 muito e ninguém garante se o Município terá recursos para pagar, os serviços necessários podem parar e pode comprometer até
 os efetivos, questionando ainda se sempre haverá garantia do ICMS da Camargo Corrêa. Disse que foi falado que todos os
 bairros seriam asfaltados e que haveria mudança, mas existem bairros que nem tem de rede de esgotos e em outros existe
 horário para fornecimento de água. Sobre a psicóloga da escola, disse ser a favor que chame pelo concurso, pois fica mais em
 conta do que o cargo comissionado e as escolas precisam de um profissional que fique por conta, pois a demanda deste serviço
 é grande. Disse que os servidores efetivos ainda não receberam o reajuste e nem deram posição para a Câmara e quem deveria
 ter sido exonerado não foi e são aqueles de salários altos que não estão fazendo nada, estão lá só para fazer convênios. Disse
 que todos os bairros estão precisando de infra estrutura e na Serra não concluíram o asfalto e a reclamação é geral. Disse que
 ouviu que a festa do peão será no final do próximo mês e será feita com os recursos existentes, pois o povo não pode pagar
 mais por isso e o povo deve cobrar não só festa, mas também saúde, remédio, asfalto e mais coisas necessárias para o
 Município, pois dão muita atenção para festas e as outras coisas ficam de lado. Mencionou promessas de instalação de
 empresas e empregos na cidade e até agora não vieram. Disse que entra muito recurso para o Município, mas não está sendo
 administrado de forma correta, colocaram a escola do campo do Milionários para funcionar sem estrutura, pois as serventes
 estavam passando aperto para carregar baldes de merenda. Disse que os Vereadores foram responsabilizados por não haver a
 festa e na verdade o Vereador não tem este poder e que o Executivo deveria explicar que estava pedindo mais dinheiro, porém o
 orçamento foi estudado juntamente com diversos cidadãos. O Vereador Rogério disse que o funcionário Emerson é concursado
 como professor de educação física e que caso não puder ser colocado em cargo comissionado, o Prefeito poderá mandá-lo para
 o campo como servidor efetivo. Sobre o caminhão que está retirando água na caixa d’água da Vila Aparecida, disse que em sua
 opinião, deveriam retirar água na represa para não correr risco de contaminação, indicando ofício neste sentido. Disse que a
 estrutura administrativa estará reduzindo cargos e salários e se o Prefeito acha que pode mantê-la, cabe ao Executivo e não ao
 Legislativo que deve fiscalizar se está certo, ou não, e que o Prefeito é quem deve dosar. Disse que não é a favor de mandar
 ninguém embora, mas sim que todos fiquem, mesmo ganhando pouco. Sobre a rádio comunitária, em conversa com o
 Procurador a pedido da Sra. Onezia, parece que foi resolvido o problema e a rádio será inaugurada dia 1º de maio. Sobre o
 pedido em relação à psicóloga Maria de Lourdes, disse ter a mesma opinião da Vereadora Valéria e que os Vereadores devem
 ser reunir mais vezes, citou reajuste e progressão dos servidores e se algo não for feito, Ijaci ficará prejudicada e os Vereadores
 devem deixar as coisas pessoais de lado, se unirem ao Prefeito e que é preciso criticar, mas também se deve buscar soluções.
 Sobre o projeto somma, disse que deveria trazer um técnico para explicar as vantagens e desvantagens do projeto, já que fazer
 obras com recursos próprios é difícil devido ao alto gasto com a folha de pagamento e que o Prefeito é responsável por isto, a
 cidade está feia e segundo o Secretário de Obras, existem convênios para serem liberados. O Vereador Joel disse que o Sr.
 Prefeito retornou o servidor Emerson para a função que estava desempenhando. Disse que em conversa com o Secretário de
 Finanças, já foi depositado 150 mil reais na conta da Prefeitura a título de convênios para pavimentação asfáltica das ruas do
 córrego pintado e ruas do Rosário. Disse que esteve nas casas populares que estão quase prontas e que em breve as pessoas
 lá estarão morando. Disse que procurou um deputado e ficou tratado que serão liberados 40 mil reais e a Prefeitura estará
 entrando com contrapartida para aquisição de uma condução adaptada para a APAE. Citou fato ocorrido onde a Policia Militar
 multou um cidadão que possui quatro funcionários em um lavador e conseguiu contornar a situação para que esses funcionários
 não fossem demitidos. Disse que se os Vereadores empenharem conseguirão recursos para fazerem uma cidade bonita e
 quando vai na Assembleia, pede a todos os deputados, pois o interessante é conseguirem recursos para o Município. O
 Vereador Marco Aurélio disse que não havia obtido respostas da Camargo Corrêa e gostaria que isso fosse verificado e
 parabenizou os trabalhos da escolinha de futebol e os times ijacienses que estão representando o Município no campeonato sul
 mineiro. Sobre o projeto somma, pediu que fosse enviada explicação de como funcionará e quais gastos vão acarretar para o
 Município, já que é uma obra de suma importância e necessária para o povo e que viessem os técnicos da Prefeitura e do
 Governo do Estado, pois quando o BDMG coloca isso à disposição, é para favorecer e não endividar os municípios, senão o
 Governo do Estado não abriria essa linha de crédito. Sobre a estrutura administrativa, acredita que em breve será aprovada para
 o bem de todos os funcionários. Requisitou do Sr. Prefeito um relatório de folha de pagamento nos períodos de 2001 a 2004;



 2005 a 2008 e de 2009 até a presente data, pois quando foi Secretário, se lembra que a folha estava em média de 170 mil reais
 e que houve um aumento de quase 300 mil e precisam ver o que está acontecendo, pois gera preocupação entre todos os
 vereadores e prejudica os serviços essenciais do Município. Disse que esteve no Bairro Pedra Negra e verificou que em algumas
 casas existem trincas e os muros que são feitos com placas estão caindo e ainda existem casas que precisam da construção de
 uma cozinha e isto não é de responsabilidade do Município, pedindo que convocasse o Consórcio para resolver esta situação.
 Disse que alguns moradores estão com dificuldades financeiras e que a doação de uma cesta básica prometida há dez anos não
 foi repassada, não houve o encaminhamento de pessoas ao mercado de trabalho e a sobrevivência deles na antiga Pedra Negra
 era mais fácil e o Consórcio arrecada milhões e gasta centavos e não pode jogar tudo em cima do Município que já tem muitos
 problemas e assim pediu que fosse montada uma comissão para resolver a questão, pois estas famílias não podem ser
 prejudicadas. Mencionou pavimentação dos bairros Córrego Pintado e Vila Industrial, o que deixa os moradores tranquilos e
 indicou a construção de rede de esgoto na Vila Industrial e na Rua Beira Linha, pois em alguns terrenos não tem como perfurar
 mais fossas. Finalizou agradecendo o convite enviado pela APAE para inauguração da sede própria. O Vereador José Marcio
 mencionou comentários sobre a necessidade de reduzir custo da folha, mas tudo isto foi falta de juízo do Prefeito que prometeu
 muita coisa e para cumprir joga para um lado e outro, mas deveria ter ouvido as pessoas que lhe disseram para colocar pessoas
 certas em lugares certos. Disse que anda em todos os bairros e as pessoas lhe dizem que o Prefeito deveria renunciar e deixar
 o lugar para outro que queira trabalhar e quando as pessoas forem falar com ele, que levem o plano de governo, pois o que o
 Prefeito está fazendo com o povo é brincadeira e os Vereadores não devem permitir isto. Disse que juntamente ao Vereador
 Francisco levou documentos sobre a retirada de água do reservatório da Vila Aparecida pelo caminhão que faz a limpeza das
 caixas de esgotos a TV Ufla para reivindicar os direitos da população e estava aguardando a resposta da emissora e este fato é
 um grão de areia e quando fizerem a matéria na cidade, espera não haver retaliação para ele e o Vereador Francisco, pois foram
 na TV por causa da reincidência do caminhão em retirar água no local. Disse que o Prefeito não está dando importância, mas
 quando cair os processos, ele precisará explicar, pois está aqui para ajudar e é amigo do Prefeito, mas está trabalhando para o
 Município em geral e que a Prefeitura não é cabide de emprego e se o prefeito não dá conta, deve renunciar. Sobre o projeto
 somma, disse que não é necessário pedir dinheiro emprestado, pois de acordo com o plano de governo, o Prefeito tem o apoio
 do Aécio Neves e do Domingo Sávio e assim é contra o projeto, vai trabalhar para que não seja aprovado, para não deixar divida
 aos que vierem assumir a Câmara e o Executivo. A Vereadora Valéria disse que deveriam fazer as obras com recurso próprio,
 citando liberação de recursos, conforme palavras do Vereador Joel. O Vereador Cypriano reforçou pedido do Vereador Marco
 Aurélio acerca das fossas e tem noticias que irão construir fossas cépticas, citando que pediu isto para o Bairro Novo Horizonte,
 bem como rede de esgoto para o Bairro Mateus, afirmando que em alguns terrenos não tem mais como furar fossas. Pediu
 sinalização no viaduto como meio de evitar acidentes e disse que pode ver os resultados de sua viagem a Brasília, pois vieram
 olhar o local para construírem as casas que serão feitas pela Caixa. Finalizou lendo um pedido de ajuda para pagamento de
 passagens e medicamentos feito pela Sra. Marlene, pois seu filho está internado e tanto ela, como seu marido estão
 desempregados e não tem condições de arcar com esses custos. O Vereador Marcelo reafirmou pedido de desculpas ao
 Vereador Joel pelo requerimento, dizendo que a intenção era somente de ajudar. Disse que receberam balancetes da Prefeitura
 sem copias de empenhos e notas fiscais e isto não condiz com o que eles precisam fiscalizar e não aceita como resposta ao
 ofício onde solicitaram envio de balancetes. Disse que foi questionado por uma senhora sobre o motivo da Prefeitura não estar
 fornecendo passes de ônibus para sua filha que é portadora de necessidades especiais e precisa ir até Lavras para fazer
 tratamento e assim gastam oito passes por semana, ao passo que na Prefeitura se gasta com diárias, pagamentos de horas
 extras que não são feitas, pagamento de adicional noturno para quem nem trabalha à noite, enquanto esta senhora que é pobre,
 está nesta situação e acredita que isso nem chega na mão do Prefeito. Sobre o servidor Emerson, disse que o estatuto da
 criança e do adolescente garante que as crianças sejam atendidas em esporte, lazer, saúde e educação e é obrigação do
 Município e o fato ocorrido se deve às pessoas incapacitadas que tomam estas atitudes para causar bagunça na cidade,
 estragam o que está funcionando e se o Prefeito não tomar atitude, não sabe onde vai parar. Disse que o pessoal da zona rural
 lhe reclamou sobre a situação das estradas, estão pagando do próprio bolso, porque a Prefeitura não está arrumando e
 cansaram de pedir, sendo que pagam IPVA. Sobre a reforma administrativa, citou reunião com o Promotor de Justiça e este não
 irá abrir mão quanto ao número de cargos e com a ajuda dos servidores fez um ante projeto de acordo com a sugestão da
 Promotoria. Disse que esta quantidade de empregos suga o Município e não se ganha eleição fazendo promessas e sim
 mostrando trabalho. Disse que foram em todas as casas e prometeram emprego e isto tem que acabar, pois a Prefeitura não é
 mãe de ninguém, mas existe para servir toda população e não colocar meia dúzia de pessoas para viverem de Prefeitura. Citou
 caso do Sr. Vitor e sua esposa que são pobres, estão doentes e o Prefeito foi na casa dele e prometeu arrumá-la e há pedreiros
 da Prefeitura trabalhando na casa de quem não precisa, o que é um absurdo. O Vereador José Márcio disse que em conversa
 com o Secretário de Obras foi dito que nem sabe quando serão liberados pedreiros para a casa do Sr. Vitor. Sobre o
 empréstimo, o pronunciante disse as obras precisam ser feitas, mas que se o Prefeito economizar vinte mil reais por mês, em
 três anos terá dinheiro para estas obras, basta ter boas intenções, que conseguirá administrar. O Vereador Presidente requisitou
 envio dos balancetes da Prefeitura de maneira completa e reiterou pedido de proteção lateral na rodovia do Ipiranga quando de
 sua conclusão para evitar acidentes com vitimas fatais como aconteceu em Macaia. O Vereador José Márcio citou alta
 velocidade dos veículos nesta estrada e pediu que fosse instalado redutores de velocidade, tendo o Sr. Presidente dito que em
 conversa com o delegado foi pedido que fossem instalados tais redutores e o Vereador Rogério disse que não havendo a
 construção de segunda pista, poderiam colocar estes redutores. Por último, foi decidido pela confirmação da reunião para
 apresentação do projeto infância ideal na reunião seguinte, conforme proposto pelo Gerente Industrial da Camargo Corrêa.
 SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Projeto de Lei
 Ordinária nº 11 que "Institui no âmbito do Município o programa "saúde para todos em Ijaci" e dá outras providências" foi
 aprovado em 3ª discussão e votação, após obter 07 (sete) votos favoráveis e 01 (um) voto em abstenção do Vereador Marcelo.
 TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 26 de abril. 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 12 (doze) dias do mês de abril de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 8ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco
 Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Vereadores.
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Relatório de atividades da EMATER no Município referente ao ano de 2009. Ofício n.º 96
 subscrito pelo Dr. Dimas Messias de Carvalho, manifestando-se em relação ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2010.
 Comunicado da Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura, Srta. Valdisvane afirmando que não compareceria na
 reunião para a qual foi convocada, vez que o Sr. Fábio viria. Ofício subscrito pelo Sr. Ricardo Rodrigues Congro, Gerente
 Industrial da Camargo Corrêa propondo apresentação do Projeto Infância Ideal aos Vereadores no dia 26/04. PROJETOS EM
 PAUTA:Apresentação do Projeto de Lei Ordinária nº 15 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/MG". Leitura do Projeto de Lei Ordinária nº 16 que "Autoriza o Município de Ijaci a contratar com o Banco de
 Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências" Para
 deliberação do Plenário: Projeto de Lei Complementar nº 1, substitutivo do quadro de cargos encaminhado pelo Sr. Prefeito
 através do ofício nº 46, nº 1 proposta pelos Vereadores José Márcio e Francisco e nº 2 proposta pela Vereadora Valéria. Projetos
 de Leis ordinárias nº 11 e 13. Ofício n.º 3 subscrito pelos Vereadores Marcelo e José Márcio enviando relatório e solicitando
 documentos para instrução do projeto de lei nº 8. INDICAÇÕES ESCRITAS: º 111 dos Vereadores José Marcio , Francisco e
 Lisionel reiterando que seja enviado um projeto de lei nos moldes da Lei nº 970/09 visando repassar recursos ao Cislav para
 atendimentos de procedimentos de saúde. Nº 112 dos Vereadores José Marcio, Francisco Marcelo e Valeria, solicitando que os
 motoristas Marcelo, Adriene, Cléser e Joel sejam designados para exercer suas funções de motoristas. Vereadores José Márcio
 e Francisco: Nº 113 para que seja realizada operação tapa buracos na Rua José Marçal, bem como providencias para escoar a
 água que fica empossada a partir da esquina com a Rua Claudino Hipólito de Miranda. Nº 114 para que não sejam realizados
 pagamentos de plantões em regime de sobreaviso tanto aos médicos como às enfermeiras do Posto de Saúde. Nº 115
 solicitando que seja agilizado um exame de ultra-som para a Sra. Rosária do Carmo Rodrigues.. Nº 117 para que seja
 canalizado o esgoto da casa da Sra. Vita, ao lado do prédio da Câmara, vez que a mesma já possui os materiais. Nº 116 dos
 Vereadores José Márcio, Francisco e Marcelo para que seja enviado um projeto de lei à esta Casa, visando repassar recursos
 para a entidade "Associação dos Catadores de Materiais recicláveis de Ijaci – CAMARE. INDICAÇÕES VERBAIS:Nº 118 do
 Vereador Francisco solicitando do DER/MG a instalação de um redutor de velocidade na MG-335, no Bairro Novo Horizonte. Nº
 119 do Vereador Marco Aurélio para que seja ligada uma pena d'água na casa da irmã da Sra. Ana Maria, residente no Beco Sá
 Donana,que já fez o pagamento da taxa de ligação. Vereador Cypriano: Nº 120 para que seja instalado dois redutores de
 velocidade nas proximidades do viaduto, um de cada lado. Nº 121 reiterando sinalização das esquinas das ruas da cidade,
 informando de quem é a preferência, bem como adotar mão única em algumas vias. Vereador José Márcio: Nº 122 pedindo ao
 Sr. Prefeito, que se quiser manter os quatro motoristas que estão ocupando cargos comissionados, que efetive novos servidores
 para cobrir as vagas. Nº 123 para que o Sr. Prefeito cumpra suas promessas de campanha e nª 124 para que seja liberado
 urgentemente um pedreiro e um servente para rebocar a casa do Sr. Vítor Rodrigues, salientando que o mesmo já possui a
 areia, sendo que o cimento e o cal serão doados por uma empresa do local e que tal pedido tem o apoio dos demais
 Vereadores. REQUERIMENTOS:Nº 21 dos Vereadores José Marcio, Francisco e Marcelo convocando o Servidor da Prefeitura,
 Sr. Sebastião Leonardo Mesquita, para comparecer na reunião ordinária seguinte a fim de prestar esclarecimentos inerentes às
 atividades que desenvolve na Administração e nº 22 do Vereador José Márcio que conforme entendimentos com o Secretário
 Fábio, requisita cópia do contrato inicial firmado entre o Município e a Construtora Cherem Ltda., bem como os aditivos firmados
 nesta Administração. SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, .
 ábio Mesquita de Almeida, convocado a partir do requerimento nº 17, se colocou à disposição para responder os
 questionamentos. o Vereador José Márcio o parabenizou pelo trabalho que vem realizando e solicitou cópia dos documentos
 referentes a Construtora Cherem desde o início deste mandato, sendo respondido pelo Secretário que seria enviado, informando
 que a licitação foi realizada em 2005 e está com 9 aditivos, estando em andamento nova licitação, pois já não cabem mais
 aditivos. Perguntado sobre a data de validade do presente aditivo, disse que é 30 de maio. O Vereador José Márcio disse a
 empresa comunicou o encerramento dos serviços no Município e precisam dos documentos para esclarecer as pessoas e que o
 valor pago a Construtora Cherem é alto, embora prestem serviços de qualidade, porém o mais pesado fica para o Município.
 Sobre a segunda pista do loteamento no Ipiranga, o Secretário se colocou a disposição para uma audiência pública e que jamais
 assinará algo que dê prejuízos ao município, pois seu compromisso é com a verdade e com a população. Sobre os cinco
 motoristas efetivos que estão em outros cargos, o Secretário disse que verificaria juntamente ao Chefe de Transporte para ver o
 que poderia ser feito e solicitou copia da ata da reunião. O Vereador Marcelo pediu ao Secretário que ajudasse os Vereadores
 no sentido de não construir a 2ª pista no loteamento Portal do Lago, pois isto beneficia somente empresários. Quanto a coleta de
 lixo urbano, disse que o valor pago é alto e não sabem quanto é pago pelos serviços dos funcionários, nem como a despesa do
 caminhão. Disse que por ano se paga 460 mil reais e se o Município comprasse um caminhão e mantivesse funcionários,
 economizaria em torno de 250 mil reais que poderia ser aplicado em outro setor pedindo a opinião do Secretário neste sentido,
 sendo dito pelo mesmo que o problema é o alto gasto com a folha de pagamento e quanto ao caminhão, este percorre em media
 43 km e recolhe 5.930 quilos de lixo que é levado ao aterro controlado, havendo ainda uma série de instruções normativas a
 serem obedecidas na questão do lixo urbano que o Município não conseguiria acompanhar, além do concurso para admissão de
 pessoal e ainda o maquinário necessário. Disse que o valor pago é alto, mas se o Município for arcar com esses serviços poderá
 não haver economia, devido ao crescimento da cidade. O Vereador Marcelo citou que o contrato com a Cherem prevê que a



 empresa faça a manutenção do aterro controlado, porém a cerca de proteção estava danificada e devido a arrecadação e o
 tamanho do Município, a Administração poderia cuidar destes serviços. O Vereador Rogério perguntou sobre convênios, casas
 populares e o servidor Cornélio, sendo respondido que sobre as casas já estão na fase de reboco e existe o projeto minha casa
 minha vida, onde já fizeram reunião sobre a localização e que realizarão de acordo com o Plano Diretor, sendo que a infra-
estrutura é por conta do Município. Disse que existem convênios para recapeamento asfáltico e captação de águas pluviais que
 estão sendo encaminhados ao setor de licitação. O Vereador Marco Aurélio disse que o serviço de lixo é emergencial e não
 pode parar, citou casos negativos quando o Município arca com este serviço e pediu que quando da realização da licitação,
 colocassem também aspiração das fossas cépticas, manutenção de praças e jardins e que todos os descumprimentos das
 clausulas do contrato pudessem levar ao rompimento do mesmo. O secretário disse que essa preocupação do Vereador precisa
 ser olhada, principalmente a questão do aterro controlado. O Sr. Presidente agradeceu ao Secretário e o parabenizou pelo
 trabalho que está realizando em sua Secretaria e que o mesmo poderá ser convocado para mais esclarecimentos, quando
 necessários, tendo o mesmo se colocado à disposição. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES:O
 Vereador Francisco indicou envio de ofício ao DER para que fosse instalado um redutor de velocidade na rodovia próximo ao
 cantinho do céu. Sobre a festa do peão, ele juntamente aos Vereadores Marcelo, José Márcio e Valéria estão sendo muitos
 criticados na cidade pelo fato de não fazerem a festa, mas foi aprovado 220 mil para festas e eles gastaram R$75.000,00 com
 carnaval e assim não são contra a festa. Disse ser contra o empréstimo, pois a ex-prefeita fez o prédio da Prefeitura, asfaltou a
 Vila Aparecida e deu aumento para todos os funcionários, questionando os motivos deste empréstimo, sendo que a Prefeitura
 está arrecadando um milhão e duzentos mil reais, parabenizando a ex-prefeita pelo que fez, citando o asfalto no Bairro da Serra,
 sendo que agora para asfaltar uma rua, dá uma polêmica grande. Finalizou pedindo vista ao projeto de lei complementar nº
 1/2010. O Vereador Joel mencionou o projeto da estrutura administrativa, dizendo que naquele dia foram demitidas 12 pessoas
 por não terem aprovado o projeto, sendo que o Prefeito estará moralizando a Prefeitura, que se está cheia de pessoas, foi
 porque a Câmara passada aprovou os cargos e segundo o Dr. Dimas, isto é inconstitucional e se não aprovarem esta nova
 estrutura, haverá mais demissões. Disse que o projeto reduz salários e esta casa não está ajudando o Prefeito a consertar o que
 os Vereadores antecessores aprovaram de maneira inconstitucional e não é ele que está dizendo isto, mas está escrito no ofício
 enviado pelo Promotor. Sobre o requerimento pedindo retorno dos motoristas ao Departamento de Transporte, disse que desde
 o dia 10 de fevereiro tem um laudo médico da Beneficência Portuguesa encaminhado à Prefeitura explicando seu estado de
 saúde e citou o artigo do Estatuto onde consta a parte da readaptação e, mesmo incapacitado, está à disposição da Prefeitura,
 pois aos sábados sai de casa de madrugada para trabalhar e só volta à noite e citou que aos domingos presta apoio no campo
 de futebol. Disse que o Clezer é motorista do Prefeito e quanto aos demais não sabe informar e afirmou que foi eleito Vereador,
 fato que nem todos conseguem e assim merece respeito e estará entrando com processo administrativo contra esta casa, pois
 se sentiu constrangido, já que é uma pessoa trabalhadora, reafirmando sua indignação contra esta Casa e os Vereadores que
 citaram seu nome, sendo que sempre foi bom de serviço, fato que foi citado pelo Vereador Marcelo em outra administração. O
 Vereador Marco Auréliocomentou fato do Vereador Joel que é o de trabalhar e não cabe esta retaliação e disse estar solidário
 com ele, afirmando que o Prefeito venceu as eleições e tem o direito de colocar quem quiser e onde quiser e tem o direito de
 deslocar funcionários. Citou conversa com a Secretária de Saúde sobre as cirurgias de cataratas, dizendo que foram liberados
 18 mil reais e 30 pacientes serão atendidos e se caso estes 18 mil reais não derem, será complementado pelo CISLAV. Sobre a
 estrutura organizacional, ainda falta alguns detalhes para a aprovação e todos os vereadores estão conscientes com o seu
 dever. Indicou ofício à Secretaria de Obras para fazer a ligação de água na casa da irmã da Sra. Maria, sendo que já foi paga a
 taxa na Prefeitura. Manifestou apoio aos catadores de material recicláveis e espera que o Sr. Prefeito envie o projeto que gerará
 empregos e a qualidade de vida. Disse que já fez pedidos ao DER para instalar placas indicativas, o que até agora não foi
 realizado e apoiou indicação do Vereador Francisco quanto ao pedido do quebra-mola, pois aquela curva parece chegada de
 fórmula 1 e espera que o DER resolva esse problema. O Vereador Cypriano reforçou pedido do Vereador Francisco para
 instalação de quebra-molas na rodovia perto do Bairro Novo Horizonte, principalmente na entrada e saída do viaduto indicando
 ofício ao Prefeito neste sentido. Citou visita ao Deputado Odair Cunha, onde pediu o alargamento e rebaixamento daquele
 viaduto, sendo prometido por ele fazer ainda a saída das carretas por fora da cidade e recapeamento de ruas. Disse que Ijaci
 não estava conhecida em Brasília e o Deputado propôs emendas para beneficiar o Município. Citou fato da Sra. Maria Aparecida
 que está com problemas nos joelhos e somente conseguiu consulta na URPA em Lavras para o dia 23 de julho. Disse que
 conseguiu mais casas populares e a Prefeitura estará disponibilizando o terreno para construção das mesmas, que é paga pela
 caixa, pois existem pessoas pagando aluguel sem condições para isto. Sobre a água da cidade, disse que se fizer um
 tratamento pela Prefeitura através de um técnico especialista é melhor, pois o pagamento da Copasa pode ser difícil para
 algumas pessoas. Quanto à festa do peão, disse ter 120 mi reais e o restante dividido em 8 parcelas e ele não é contra festas e
 se o Prefeito tiver condições, que faça, pois é tradição. Indicou ofício ao Sr. Prefeito para designar um servidor para olhar a
 questão da preferência de tráfego nas esquinas e faça a sinalização necessária como meio de evitar acidentes, e colocando mão
 única em algumas ruas mais perigosas. O Vereador Marcelo agradeceu ao Sr. presidente pelo deferimento ao pedido dele
 juntamente ao Vereador José Márcio para prorrogação de prazo no projeto de lei nº 8 que trata da suplementação para a festa
 do peão e que agora a realização da festa está na mão do Prefeito que não manda balancetes para a Câmara desde julho de
 2009 e os Vereadores não sabem dos gastos da Prefeitura e enquanto o Sr. Prefeito não mandar toda documentação
 reivindicada, não haverá festa do peão. Disse que não são contra a festa, mas sim a favor de realizá-la num custo justo e que a
 festa foi prorrogada por incompetência dos que estão por trás da Administração, vez que se não fossem os blocos, o carnaval
 seria um desastre, pois as bandas que vieram deixaram a desejar. Sobre o Vereador Joel, se ele se sentiu ofendido, que o
 desculpe, mas sua intenção nunca é desprezar quem quer que seja e se ele tem um laudo médico e está trabalhando, está
 irregular e responsável por isto. Disse que a Prefeitura deverá readaptá-lo e como disse outras vezes, é um dos melhores
 funcionários que entraram na administração do Clébel e a atitude dele e dos demais Vereadores é para que as coisas voltem
 aos devidos lugares, citando que existem motoristas que não são habilitados para dirigir veículos escolares e no entanto estão
 dirigindo. Num aparte, o Vereador Cypriano disse que já fizeram festas do peão mais caras do que esta e que o valor deixado no



 orçamento não foi suficiente e que este valor que está propondo não irá prejudicar o Município, tendo o Vereador Marcelo dito
 que não entrará no mérito de quanto foi gasto em outras festas e sim a atual realidade onde não está sendo feito nada no
 Município e foi orçado um valor e se precisasse a mais, estariam buscando na iniciativa privada. Citou congresso do projeto
 infância ideal que será realizado em Brasília no mês de maio e que o Deputado Nilmário Quintão estará enviando um
 computador e impressora ao Conselho Tutelar, sinal que o trabalho é sério. Disse que está havendo questionamento acerca da
 brinquedoteca, onde foi demitida uma funcionaria e assim estão demitindo quem está trabalhando e o Sr. Prefeito não vai ter
 coragem de demitir quem é preciso, pois estão demitindo por cartas marcadas. Sobre o projeto da estrutura administrativa, ainda
 tem coisas ilegais, pois não é somente questão de baixar salários e sim aproveitar os efetivos em cargos comissionados. Citou
 reivindicação dos servidores acerca do aumento de salário, a folha está alta e não sabe onde isso vai chegar, a saúde está
 deixando muito a desejar, citando caso concreto e pediu que o Sr. Prefeito não pague plantões para o servidor ficar em casa.
 Outro fato é o pagamento de horas extras a funcionários sem que estas tenham sido feitas e se cortar isto, já vai reduzir o gasto
 com a folha. Citou emenda da Vereadora Valéria para diminuição de cargos e acredita que o Prefeito não vai conseguir cumprir
 por causa de pessoas que estão por trás da administração. Noutro aparte, o Vereador Cypriano disse estar preocupado com os
 servidores que foram demitidos e contraíram empréstimos confiando que ficariam na Prefeitura e é preciso buscar solução junto
 ao Promotor quanto a isto. O Vereador José Márcio disse que deveria ter mais entendimento entre o Executivo e Legislativo,
 mas existem pessoas que não deixam o Prefeito agir. Sobre o projeto de lei 16, disse que se houvesse juízo desde o inicio não
 precisaria de financiamento e se este projeto for aprovado, irá trazer uma divida imensa para o Município, podendo atingir até os
 servidores efetivos e o Prefeito deve trabalhar com o orçamento que possui e é uma vergonha para um Município que arrecada
 mais de um milhão e se tivessem competência, não precisaria deste projeto. Disse que muitas pessoas lhe deu parabéns e aos
 Vereadores Marcelo, Francisco e Valéria quanto a realização da festa dentro do orçamento deixado e que 90% da população
 não está satisfeita com a situação do Município, citando atendimento na saúde onde até as roupas da enfermaria não estão
 boas, falta remédio, médico e desperdício de pagamento em plantões de sobreaviso. Quanto a reforma administrativa, a
 comissão da Câmara havia apresentado um projeto substitutivo para redução e o Prefeito não aceitou, questionando se na
 conversa com o Promotor, o Prefeito falou sobre isto. Sobre o Vereador Joel, sua intenção e dos demais que assinaram o pedido
 é ajudar o Município e pediu envio de ofício ao Sr. Prefeito, que caso queira manter os 4 motoristas perto dele, que nomeie mais
 motoristas pelo concurso público para completar o quadro. Disse que a intenção deles não é perseguir ninguém e sim ajudar o
 Prefeito, apoia palavras do Vereador Marcelo quanto ao Vereador Joel e disse que trabalha com base na legislação. Pedindo ao
 Sr. Presidente, convidou o Sr. Vitor Rodrigues que relatou que na campanha, o Prefeito, o Fábio e o Neimar passaram em sua
 casa que estava sem reboco na parte de fora e disseram que se ganhassem, deixaria a casa dele arrumadinha. Disse que já foi
 duas ou três vezes na Prefeitura e pediram para ele procurar a Assistência Social e estão enrolando e ele tem problemas de
 saúde e isso já tem mais de ano e assim pediu apoio dos Vereadores e que ele mesmo havia procurado o José Márcio. O
 Vereador José Márcio disse que varias pessoas reclamam que o Prefeito, o Fábio e o Neimar fizeram essas promessas e
 quando procuram a Assistência Social, estas pessoas simples são olhadas de cima para baixo e são enrolados devido à
 simplicidade, mas na hora do voto pegam na mão e fazem muito bem e indicou ofício ao Sr. Prefeito para que cumprisse as
 promessas, citando o plano de governo que é bonito, mas não é posto em prática e na época, o Prefeito passou lá sabendo do
 numero de eleitores que havia e prometeu para ele, como fez em outras casas. Num aparte, a Vereadora Valéria disse que os
 Vereadores pediriam ao Secretário Fábio e acreditava que ele resolveria. O Sr. Vítor disse que precisava de 8 sacos de
 cimentos, 12 sacos de cal e a mão de obra. Tendo o Vereador Marcelo dito que uma empresa do Bairro doaria o material,
 bastando a Prefeitura ceder apenas a mão-de-obra. O Vereador Rogério falou sobre a nova estrutura organizacional que de
 acordo com art. 54 da Lei Orgânica é de iniciativa do Prefeito e que está reduzindo de 92 para 71 cargos, conforme emendas e
 acredita que será aprovada. Citou crise no país, está a favor de baixar salários e manter as pessoas no serviço e que os
 Vereadores também ajudam na Administração e devem criar soluções e não problemas. Apoiou pedido do Sr. Vítor e disse que
 existem mais pessoas precisando. Sobre o terreno doado à empresa Pedra Van, disse que a Secretária de Meio Ambiente está
 conseguindo o que quer, pois plantaram arvores no terreno que seria destinado a empresa, estão pondo obstáculos por causa
 da rodovia e o ribeirão e se as pessoas que não querem trabalhar, devem pedir licença e sair. Citou exoneração da servidora
 Márcia que muito ajudava na Câmara e se tivessem aprovado a nova estrutura, todos estariam nos seus empregos e que as
 coisas não devem ser levadas para o lado pessoal. Disse que em conversa com o Secretário de Obras, a licitação das águas
 pluviais já está sendo preparada, pois isto vem se arrastando por vários mandatos e ele já tomou essa iniciativa. Disse que estão
 colocado 14 mata burros e assim que prestarem contas, sairão mais convênios para asfaltar as ruas da cidade, inclusive no
 córrego pintado. Sobre a festa do peão, disse que no mandato passado as festas ficaram mais caras e a prefeita respondia por
 isto e quanto aos pedidos de vistas, é um direito do Vereador e na oportunidade que for votado, cada um votará do jeito que
 achar melhor. Disse que na Administração passada havia em torno de 70 funcionários e ninguém falava nada e reduzindo
 salários, conseguirá manter o pessoal que estava trabalhando e pediu que até na semana seguinte, votassem o projeto, pois o
 Município não pode parar. Sobre o projeto de lei nº 13, pediu votação em regime de urgência, citando que antes mudar o nome
 da rua, deveriam ter consultado as pessoas. Disse que muitas coisas que acontecem, o pessoal fala que é culpa dele, inclusive
 foi perguntado os motivos de votar contra o reajuste dos servidores e isto denota-se perseguição política. Reforçou pedido para
 instalação de quebra-mola na rodovia nas proximidades do Bairro Novo Horizonte. Disse que a pedido da Sra. Onezia, ligou para
 o Procurador e resolveu o que estava precisando em relação à rádio comunitária e que Vereador está aqui para resolver estes
 problemas. Disse que o Bairro Pedra Negra está precisando de algumas reformas, citando o Centro Cultural, instalação de
 quebra-molas e tapa buracos. Disse que o pessoal está satisfeito com a construção de casas populares e que eles devem lutar
 para o bem do Município, reafirmando que devem colocar o projeto da estrutura em votação e quem não quiser, não vote, pois
 estão na democracia. A Vereadora Valéria citou sua emenda reduzindo os cargos de 84 para os 71 que atualmente existem na
 Prefeitura e pediu apoio para aprovar a emenda e como disse o Marcelo, quem não está trabalhando atrapalha quem quer e
 desde o inicio não queria que demitisse ninguém, mas sim achar uma solução e falava de cargos ocupados por pessoas de fora
 que ganham muito, a exemplo do Sr. Cornélio. Citou que a Secretária de Meio Ambiente está atrapalhando a instalação da



 empresa Pedra Van, questionando como uma pessoa desta, que luta contra o Município, pode estar lá dentro. Disse que se o
 Fábio já está fazendo a licitação da rede pluvial com recursos próprios, como dito pelo Rogério e questionou os motivos de
 estarem precisando de financiamento que irá endividar o município e se caso a arrecadação cair, poderá comprometer até os
 servidores efetivos, pois o Município ficaria endividado por muitos anos, sendo dito pelo José Márcio que seriam 15 anos e pelo
 Marcelo seriam 36 meses de carência e assim a dívida ficará para cinco prefeitos pagar. A vereadora disse que essa divida pode
 comprometer os demais serviços como saúde, educação e admirou a atitude do Secretário de Obras em vir na Câmara para
 dizer a verdade. Sobre o projeto da Rua das Palmeiras, apoiou votação em regime de urgência e se isto está causando
 transtornos, quanto mais um projeto de financiamento, citando ainda algumas empresas estão instaladas em Lavras e Ijaci
 perdendo ICMS. Manifestou apoio a Associação das Catadoras de Material recicláveis, pois o município não possui as lixeiras
 necessárias para separar os dejetos e já que elas estão dispostas, precisam ser apoiadas, pois correm risco de saúde. Disse
 que não estão aqui para agradar Prefeito e Deputado e pediu que todos os Vereadores pensassem sobre este projeto e se
 começarem as obras com recursos próprios, não será necessário empréstimo. Disse que coisas que são necessárias demoram,
 como um pedido feito há um ano sobre um medicamento e que somente agora foi conseguido e este financiamento não pode ser
 resolvido com três votações. Disse que foi prejudicada por um parente de uma pessoa por dizerem que seria candidata e pediu
 que todos pensassem sobre estes assuntos para não prejudicarem a ninguém. Durante os pronunciamentos, o Vereador Joel foi
 liberado da reunião por problemas de saúde. SEGUNDA PARTE:As proposições escritas everbais foram aprovadas pela
 unanimidade Plenário. O de Lei Ordinária nº 11 que "Institui no âmbito do Município o programa "saúde para todos em Ijaci" e dá
 outras providências"foi aprovado em 2ª discussão e votação, após obter 06 (seis) votos favoráveis e 01 (um) voto em abstenção
 do Vereador Marcelo. O projeto de lei nº 13 que "Revoga os artigos 5º e 6º da Lei 879 de julho 11 de 2006 que dispõe sobre
 denominação de logradouros públicos" foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação, conforme
 pedido de urgência solicitado pelo Vereador Rogério com apoio da Vereadora Valéria. TERCEIRA PARTE: Srs. Vereadores
 foram convocados para a reunião ordinária seguinte será realizada dia 19 de abril. 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 05 (cinco) dias do mês de abril de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 7ª reunião
 ordináriada 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas,
 Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Vereadores.
 CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS E MATÉRIA DO LEGISLATIVO: do FNS acerca de liberação de recursos para
 manutenção de programas no Município. INDICAÇÕES ESCRITAS: José Márcio e Francisco: Nº 97 para que seja procedida a
 limpeza às margens das ruas do Jardim Beira-Rio. Nº 98 a pedido de alguns membros da família Moretti, seja dado seguimento
 à rede de esgoto da Rua Joana do Álvaro até as caixas de coleta, sendo que estes se dispõem a negociar a passagem da
 tubulação em seus terrenos. Nº 99 reiterando indicação para corte das palmeiras existentes no canteiro da Rua Vigilato Vilas
 Boas, bem como a instalação de dois redutores de velocidade na referida rua, sendo um em cada sentido. INDICAÇÕES
 VERBAIS:Vereador Francisco: Nº 100 para que seja realizada a limpeza de uma rua no bairro Serra Verde, nas proximidades do
 Sítio da Fia. Nº 101 solicitando a retirada do lixo e entulho que estão sendo depositados nas proximidades da escola no campo
 do Milionários. Nº 102 reiterando pedido para limpeza e reparos de um mata-burro nas proximidades da propriedade do Sr. José
 Pedroso. Vereador Marco Aurélio: Nº 103 solicitando a liberação de mudas para plantio na praça do Bairro Pedra Negra, bem
 como a troca de algumas lâmpadas na mesma. Nº 104 para que sejam sinalizadas e construídos redutores em algumas ruas do
 Bairro Pedra Negra. Nº 105 para que sejam realizados exames oftalmológicos em todas as crianças da rede municipal de
 ensino. Nº 106 para que sejam providenciados uniformes e crachás aos servidores da vigilância sanitária. Nº 107 solicitando
 congratulações ao novo Governador de Minas Gerais, Dr. Antonio Augusto Anastásia e solicitando recursos para o Município.
 Vereador José Márcio: Nº 108 solicitando providencias para realização de cirurgias, pois algumas pessoas já estão quase
 perdendo a visão e não têm previsão de atendimento. Vereador Lisionel: Nº 109 para que a empresa Niemayer deixe um
 operador de patrol de plantão na estrada do Ipiranga até ilha Brasil nos fins de semana. Nº 110 para que sejam canalizados os
 esgotos domésticos que estão correndo a céu aberto em algumas ruas do Bairro da Serra. REQUERIMENTOS: º 17 dos
 Vereadores José Marcio e Francisco para convocação do Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e o Presidente da
 Comissão Permanente de Licitação para comparecerem na próxima reunião ordinária a fim de prestarem informações sobre o
 contrato entre o Município e a Construtora Cherem. Nº 18 do Vereador Marco Aurélio requisitando o envio de cópia do projeto e
 documentos de desmembramentos do loteamento Ilha dos Ipês, como meio de instruir Projeto de Lei de sua autoria. Vereador
 Rogério: Nº 19 para envio de congratulações ao Pe. Nélio José dos Santos, parabenizando-lhe pela organização e celebração
 da Semana Santa e nº 20 reiterando pedido feito através da indicação nº 51 para envio de Informações a respeito do
 funcionamento do prédio escolar do campo milionários. PROJETOS EM PAUTA:Apresentação do projeto de lei nº 13que "Ros
 artigos 5º e 6º da lei 879 de 11 de julho de 2006 que dispõe sobre denominação de logradouros públicos" de autoria dos
 Vereadores José Márcio e Francisco. Em 1ª discussão e votação, projeto de lei ordinária nº 11. SÍNTESE DOS
 PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES:O Vereador Franciscocitou fato envolvendo a esposa do Sr. José Roberto que foi
 maltratada pelo médico e que ela virá falar o que aconteceu e eles irão convocar o médico para prestar explicações, pois estão
 aqui para fiscalizar e o que estiver errado vão colocar nos eixos. Pediu envio de ofício ao Secretário de Desenvolvimento Urbano
 para que faça a poda de galhos de espinhos perto do sítio da Fia que estão fechando a rua, bem como faça a retirada dos
 entulhos perto da escola do campo do Milionários para evitar doenças, e ainda indicou limpeza e reparos no mata-burro perto da
 propriedade do Sr. José Pedroso. O Vereador Marco Aurélioagradeceu em nome dos moradores do Bairro Pedra Negra por
 algumas solicitações atendidas e indicou compra de mudas para plantar na praça, onde há proposta de revitalização, bem como
 a troca de lâmpadas que estão queimadas, sinalização de algumas esquinas e instalação de redutores de velocidades, pois



 algumas ruas estão se transformando em pista de corrida. Pediu ao mesmo secretário o envio de cópia do projeto de aprovação
 do loteamento Ilha dos Ipês e cópia dos documentos desmembramentos dos lotes. Indicou envio de ofício à Secretária Municipal
 de Educação visando implantar exames oftalmológicos em todas as crianças da rede municipal de ensino, justificando que há
 muitas crianças com deficiência visual o que provoca dor de cabeça e dificuldades no aprendizado e há aqueles que até
 abandonam os estudos e as vezes são classificados como portadores de doenças neurológicas. Disse que há profissionais que
 vão às escolas e pode ser cogitada uma parceria com a Diretoria Regional de Varginha para execução desta atividade. Indicou
 envio de ofício reiterando que providenciem uniformes e crachás para os funcionários da vigilância sanitária para serem
 reconhecidos pelos moradores e ainda pelo fato de lidarem com inseticidas, danificam suas roupas. Indicou envio de ofício ao
 Governador Antonio Anatasia parabenizando-o pela posse, desejando sucesso e que Ijaci seja contemplado com obras neste
 governo que é do PSDB, citando ginásio para eventos, mais casas populares e verbas para infra-estrutura, bem como envio de
 ofício ao ex- governador Aécio Neves parabenizando pelos trabalhos frente ao governo de Minas, salientando diversas obras
 que foram feitas. Disse que haverá novas eleições e não sabe quem será o novo governo, mas que possa ver Ijaci com bons
 olhos e segundo o Carlos Alberto, o Governador virá a Ijaci para inaugurar o asfalto até a ilha Brasil e nessa oportunidade
 poderá liberar recursos para obras, como feito em Lavras. O Vereador Rogériorequereu envio de ofício ao Padre Nélio pela
 organização e celebração da Semana Santa, bem como à Secretária de Educação reiterando pedido dos documentos da escola
 em frente à Câmara com todos os laudos de liberação. Disse que em conversa com o Secretário de Desenvolvimento Urbano foi
 lhe informado que as planilhas para licitar as obras do centro da cidade estão prontas. Sobre outras obras, foi lhe dito que há
 vários convênios para serem liberados, inclusive pavimentação do córrego pintado. Sobre o projeto de denominação de ruas
 feito pelo Vereador José Márcio, disse que se esta é a vontade dos moradores, que seja feita. Sobre os serviços de Saúde disse
 que não sabe qual é o médico, mas estas reclamações vêm se repetindo e atitudes precisam ser tomadas e pediu envio de
 ofício para a Alessandra para que ela se manifeste sobre isto, pois é coisa séria, tendo o Vereador Francisco dito que na
 próxima reunião a esposa do Sr. José Roberto virá para explicar o que aconteceu. O Vereador José Márciocitou visita feita à
 Secretária de Saúde em janeiro juntamente ao Sr. Presidente onde verificaram que muitas pessoas precisavam de cirurgias e
 pediram que enviassem um projeto para liberar mais recursos para estas cirurgias, o que não fizeram. Indicou ofício informando
 à Secretária que foi procurado por muitas pessoas que estão quase ficando cegas e não têm previsão para atendimento por falta
 de dinheiro e a Secretária não sabe quando será liberado pelo SUS, o que é inaceitável devido a arrecadação do Município,
 reiterando pedido para envio do referido projeto, pedindo apoio dos Vereadores neste sentido quando conversarem com o
 Prefeito. Reforçou palavras do Vereador Francisco, afirmando que a Secretária passa a mão na cabeça destes médicos e do
 Prefeito, quando deveria cobrar mais, pois se for deixar somente para o Prefeito, é muita coisa para ele tomar decisão e é para
 isto que se têm as Secretarias. Sugeriu convocação da Secretária para explicar os motivos de não terem roupas de cama nas
 enfermarias e as que tem, estão muito decadentes. Sobre o projeto do Bairro Córrego Pintado, disse que os imóveis estão
 registrados como Ruas das Palmeiras, o que tem trazido transtornos e por isto estão voltando a denominar a Rua das Palmeiras.
 Sobre a indicação, a pedido de alguns membros da família Moretti, comentou que como não havia condução para levá-los até o
 local, foram no ônibus da Prefeitura e foram também ao escritório para conversar com o Vereador Marcelo e ao chegar a Ijaci
 ficou sabendo que um servidor da Prefeitura foi atrás deles para ver se estavam passeando e em conversa com o Secretário de
 Desenvolvimento Urbano, este falou que os Vereadores o estão ajudando em seu serviço e até ofereceu condução para olhar as
 coisas no Município, mas este fato acontecido é lamentável, sendo confirmado pelo Vereador Francisco que foram numa Kombi
 e também na ambulância verificar o que eles estavam fazendo. O pronunciante disse que as pessoas deveriam trabalhar de
 maneira séria e ajudar no crescimento da cidade, no entanto só ficam levando complicação para o Prefeito. Quanto ao projeto da
 estrutura organizacional, para o qual pediu vistas, disse estava liberado para a apreciação do Plenário, pois juntamente ao
 Vereador Francisco, colocou as emendas. Sobre a empresa Cherem, pediu o Secretário de Desenvolvimento Urbano e equipe
 de licitação viessem o mais rápido possível e trouxessem documentos e cópias para distribuir aos Vereadores, citando os
 comunicados da empresa, acerca do encerramento de prestação de serviços no Município e precisam saber o que está
 acontecendo para explicar a população quando alguém lhe pergunta. Disse que o valor pago que é muito alto e os serviços não
 aparecem, haviam funcionários da Cherem que trabalhavam e foram mandados embora e as vezes não fazem o serviço onde
 precisa, pois acharam até cobras em lugares que eles não capinaram. Sobre a questão do médico, o Vereador Marco Aurélio
 citou reclamações de uma paciente, moradora da Pedra Negra que procurou o médico no Posto de Saúde e ele mandou a
 paciente rezar, afirmando que isso é grave, já foi Secretário de Saúde e é preciso ter posição mais firme, agir com a razão e
 cobrar dos médicos, pois são pago pelo Município e assim devem tratar bem as pessoas que procuram atendimento. O
 Vereador Cyprianoreforçou palavras do Vereador Marco Aurélio quanto a sinalização das ruas do Bairro Pedra Negra e que é
 preciso também sinalizar as esquinas entre a ruas João Correa e José Marçal para evitar acidentes, nem que seja com escrita
 de "pare" na pista para identificar de quem é a preferência. Sobre a estrada do Capivari, pediu várias vezes que arrumassem,
 pois lá existem pessoas de Ijaci que tem ranchos e o ônibus escolar transita nesta estrada, afirmando que tem autorização do
 Prefeito de Itumirim para estes serviços, pois beneficiará o pessoal de Ijaci. Finalizou manifestando apoio ao projeto de lei n.º 13,
 lendo alguns artigos. O Vereador Joel, se à festa, disse que o valor deixado no orçamento não é somente para festa do peão,
 mas também para outras festas do Município e com o que foi gasto com o carnaval e réveillon, sobrou 121 mil reais e este valor
 precisa ser suplementado, pois a festa ficará em torno de 257 mil reais. Disse que a população precisa ter explicação do que se
 recebe e se gasta e leu um relatório contendo os valores fixos que são pagos pela Prefeitura, salientando que quando se fala na
 alta arrecadação, existem também muitos gastos e que na Administração anterior, a Prefeita juntava de um mês para o outro
 para poder fazer alguma coisa. Disse que trouxe este esclarecimento, bem como o da festa do peão e que naquele dia falou
 também numa rádio, pois as pessoas estão ligando lá para saber e ele informou que a festa está suspensa temporariamente até
 que se faça a suplementação que depende da Câmara e assim que o projeto entrar em votação iriam saber se fariam a festa, ou
 não. Disse que recebeu uma ligação do Deputado Dalmo Ribeiro, a partir de pedido de agradecimento feito na ultima reunião e
 este prometeu conseguir um micro-ônibus usado em bom estado de conservação, adaptado com elevador para facilitar a vida do
 cadeirante, conforme projeto da APAE. O Vereador Marcelo que fosse enviada a Promotoria de Justiça, cópia do anteprojeto



 substitutivo à estrutura administrativa proposta pela Câmara no ano passado, pois o Promotor pediu cópia do projeto que está
 tramitando na Câmara e assim ele deveria tomar conhecimento da proposta que foi apresentada pelos Vereadores e que não
 ficasse nenhum comprometimento por parte dos mesmos. Em relação à visita feita a ele pelos Vereadores José Márcio e
 Francisco que o convidaram para ver a situação do Bairro da serra, confirmou que enquanto conversavam, passaram dois
 veículos da Prefeitura e quando chegou na Câmara, eles lhe falaram o que aconteceu, e comentou que a ditadura acabou e
 ninguém deve passar por este constrangimento. Disse que a Prefeitura deve chamar a empreiteira que executou a obra, pois
 esta responde pelo serviço num período de cinco anos, citando perigo de dengue que pode trazer transtornos e que os
 Vereadores foram lá para fiscalizar. Sobre a questão de médico maltratando usuários do Posto de Saúde, disse que isto não é a
 primeira vez que chega na Câmara, o que é lamentável, pois o poder público deve cuidar da saúde e esse fato deve ser
 apurado, a Secretária de saúde deve prestar esclarecimento, pois se as pessoas estão procurando, é porque precisam de
 atendimento. Sobre o relatório feito pelo Vereador Joel quanto aos gastos fixos da Prefeitura, disse que juntamente ao Vereador
 Rogério, conversou com o Sr. Prefeito e o Secretário de Desenvolvimento Urbano e afirmou existir coisas que acontecem na
 Prefeitura que não chegam até o Prefeito, como a questão dos balancetes que não estão sendo enviados para a Câmara e o
 Prefeito disse que não sabia disso e assim muitos ofícios que chegam na Prefeitura, ele não toma conhecimento, sendo que o
 mesmo está chateado com muitas coisas que estão acontecendo e prometeu tomar algumas medidas, mas por enquanto não
 tem como fazer elogios, pois existem muitas coisas para serem feitas, como reparos nas ruas esburacadas e estradas rurais que
 não estão em boas condições. Disse que 490 mil reais com folha de pagamento é um gasto muito alto e tem funcionários na
 Prefeitura que não estão fazendo nada, só ficam andando de carro para cima e para baixo e esta folha não poderia ultrapassar
 320 mil reais. Mencionou outras despesas como a empresa Cherem, combustíveis, parcelamento da festa do peão do ano
 passado e é por isto que tem Vereadores que não querem que a festa ultrapasse os limites, contrato com a JMS que nem ele e
 nem o prefeito aceitam, pois na Prefeitura existem pessoas capacitadas, a consultoria de uma advogada em Belo Horizonte,
 quando na Prefeitura já existe um Procurador e foi bom o Vereador Joel mostrar este relatório, pois existem coisas que são mal
 gastas, enquanto outras despesas são necessárias. Disse que o Prefeito está com vontade de trabalhar, mas está sendo traído
 pelos próprios companheiros, mencionando as parcelas mensais de 12 mil reais pagas ao IBA e eles não fizeram nada, bem
 como outra empresa de assessoria no valor R$3.500,00, cuja copia do contrato foi pedida e assim, o dinheiro está indo embora e
 o Município fica parado. Espera que no próximo relatório, possa constar valores bem gastos, pois estão sendo mal gastos por
 falta de planejamento e é por isto que ele e os demais Vereadores cobram, pois querem ver o bem da comunidade. O Vereador
 José Márcio disse que o Prefeito precisa valorizar os servidores efetivos e comissionados que trabalham, porém os que fazem
 intrigas têm mais valor e se forem demitir funcionários, que não façam injustiças, vinganças e não demitam funcionários que
 trabalham de maneira certa. O Sr. Presidente indicou ofício a Neymaier para que deixe um operador de patrol de plantão nas
 obras da estrada do Ipiranga para dar manutenção nas estradas, citando acidente ocorrido no local, tendo o Vereador Cypriano
 dito que se deveria colocar quebra-molas nas curvas mais perigosas. O Sr. Presidente indicou ainda ofício ao Secretário de
 Obras para que tome providencias em relação ao esgoto que está correndo a céu aberto no Bairro da Serra para evitar dengue e
 demais doenças. Durante os pronunciamentos, a Vereadora Valéria foi liberada da reunião por problemas de saúde. SEGUNDA
 PARTE:As proposições escritas everbais foram aprovadaspela unanimido Plenário.O de Lei Ordinária nº 11que "Institui no
 âmbito do Município o programa "saúde para todos em Ijaci" e dá outras providências"foi aprovadoem 1ª discussão e votação,
 após obter 06 (seis) votos favoráveis e 01 (um) voto em abstenção do Vereador Marcelo.TERCEIRA PARTE: Srs. Vereadores
 foram convocados para a reunião ordinária seguinte será realizada dia 12 de abril. 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 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 6ª 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 Márcio Gomes, Luiz Rogério Vilas
 Boas, Marco Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
 Congresso Nacional informando repasses de recursos da União ao Município nos meses de janeiro e fevereiro. Ofício nº 01 do
 Departamento de Gestão Patrimonial, subscrito pelo servidor Rodrigo Douglas Vilas Boas comunicando impossibilidade de
 comparecer na reunião para qual foi convocado. INDICAÇÕES ESCRITAS:Vereadores José Márcio e Francisco: Nº 81, a pedido
 do Sr. Itamar Pereira da Silveira, solicitando providências para resolver o problema do acúmulo de água em frente ao seu imóvel
 na Rua Pedro de Oliveira. Nº 82 encaminhando lista de assinaturas dos moradores dos Bairros Serra e Ipiranga à Prefeitura e
 Empresa Niemeier solicitando que quando da conclusão das obras de pavimentação da via Serra a Ilha Brasil, que sejam
 instalados redutores de velocidade desde o final da Rua José Olímpio de Carvalho até o ponto final da linha de ônibus da São
 Cristóvão. Nº 83 encaminhando lista de assinaturas dos moradores dos Bairros Serra e Ipiranga solicitando que depois de
 pavimentada a Rodovia Serra a Ilha Brasil, os ônibus da Viação são Cristóvão em todas as linhas de Lavras a Serra, estenda-se
 até o ponto final do Ipiranga. Nº 84 do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho, para que sejam realizados reparos na
 estrada de acesso às propriedades dos Srs. Antônio Pedro da Silva na Boca da Mata, Antônio Francisco Vilas Boas, na
 Faisqueira e Marcelo Renato Pereira no Imbezal. INDICAÇÕES VERBAIS:Vereador Marco Aurélio: Nº 85 para que seja enviado
 ofício à TV Alterosa de Varginha, solicitando a possibilidade de realização em nosso Município do programa Caravana Alterosa.
 Nº 86 para que seja encaminhado expediente aos Deputados Estaduais Domingos Sávio e Lafaiete Andrada solicitando a
 intervenção junto ao Governo do Estado para liberação de recursos para construção de um ginásio poliesportivo no Município.
 Nº 87 para que seja encaminhado expediente ao Sr. Francisco Azevedo, Diretor Executivo do Instituto Camargo Corrêa,
 agradecendo-o pela visita ao Município e solicitando audiência com a presença dos Vereadores visando novas propostas de
 parceria com aquele Instituto. Nº 88 do Vereador Francisco para que seja resolvido o problema numa rua do bairro da Serra,



 próximo à residência do Sr. Tadeu, onde já está nascendo grama no asfalto, formando poça de água que pode contribuir para a
 proliferação do mosquito da dengue. Nº 89 do Vereador Joel para que seja encaminhado ofício ao Deputado Estadual Dalmo
 Ribeiro agradecendo-o pela atitude tomada frente ao projeto de lei estadual alterou destinação do terreno da Lagoinha para
 construção de conjunto habitacional da COHAB. Vereador Marcelo: Nº 90 parabenizando o Secretário Municipal de
 Desenvolvimento, que segundo informações, não dará continuidade à 2ª pista do loteamento Portal do Lago. Nº 91 para que seja
 encaminhado ofício ao Sr. Prefeito agradecendo-o pela dispensa do Sr. Pedro Laurente. Nº 92 do Vereador Cypriano reiterando
 pedido para reforma de casas de pessoas carentes do Município, citando caso do Sr. "Zico Café" na Vila Industrial. Vereador
 José Márcio: Nº 93 do para que relate ao Sr. Prefeito sua indignação pela falta de médicos nos Postos de Saúde do Centro e
 Bairro Serra e que fosse encaminhado o plano de governo do Sr. Prefeito, informando que já se passaram 15 meses e nada do
 que está escrito foi cumprido, principalmente na área de saúde. Nº 94 questionando onde foram investidos os mais de 13
 milhões arrecadados durante o exercício de 2009 e, caso fosse do seu interesse, que viesse à Câmara prestar esta informação.
 Nº 95 dos Vereadores Rogério e Joel respectivamente pedindo informações sobre as dividas deixadas pela Administração
 passada, se estas foram pagas e que encaminhem os devidos recibos e solicitando envio dos gastos fixos mensais da
 Prefeitura, relacionando valores pagos referentes às dívidas contraídas desde 2001. Nº 96 do Vereador Rogério agradecendo o
 Sr. Prefeito e ao Dr. Alex pelo apoio dispensado a ele por ocasião de acidente sofrido durante evento realizado pela Camargo
 Corrêa. REQUERIMENTOS: º 13 do Vereador Marcelo solicitando planilha de custos da Festa do Peão de 2010, discriminando
 contratação dos artistas, sonorização, rodeio e se já foi realizado o procedimento licitatório para tal fim. Nº 14 dos Vereadores
 José Márcio e Francisco para que sejam enviadas cópias de todos os procedimentos licitarórios, contratos e notas de empenhos
 referentes a todas as festas realizadas pela Prefeitura desde o início do mandato, incluindo os documentos já existentes relativos
 à Festa do Peão deste ano de 2010, que segundo consta já foi licitada. Nº 15 do Vereador Francisco nos termos do artigo 169 –
 inciso XVII do Regimento Interno, a constituição de uma Comissão Especial, com a finalidade de apurar devidamente, as
 condições em que está sendo feito o transporte escolar no Município, elencando questionamentos. Nº 16 do Vereador Marcelo
 solicitando envio de copias dos relatórios apresentados pelo Instituto Brasileiro de Administração. PROJETOS EM
 PAUTA:Ofício do Gabinete n.º 38 encaminhando substitutivo ao Projeto de Lei n.º 8. Apresentação dos Projetos de Leis
 Ordinárias nº 11 que "Institui no âmbito do Município o programa "saúde para todos em Ijaci e dá outras providências" de autoria
 do Vereador Marco Aurélio e nº 12 que "dá denominação a logradouros públicos que especifica" de autoria do Vereador Joel. 2ª
 Discussão e votação:Projeto de lei nº 9. Deliberação do Plenário:Projeto de lei nº 10. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS
 DOS VEREADORES: O Vereador Marco Aurélio pediu apoio no projeto nº 11 de sua autoria, explicando cada tópico e
 afirmando que muitos perdem seus entes queridos por falta de prevenção e a realização de uma ou duas semanas de prevenção
 poderia sanar muitos sofrimentos, além de ser um gasto a menos para o Município, mencionando ainda que se faz muito pouco
 em relação à 3ª idade, onde poderiam ser ministradas palestras, caminhadas, passeios ao invés de ficarem em casa com
 depressão. Indicou ofício à TV alterosa solicitando que esta realize em nosso Município um dia de diversões como seria feito
 naquele sábado na cidade de São Bento do Abade. Elogiou a construção de casas no Município, falando dos benefícios para as
 famílias. Apresentou uma ideia de se construir, em parceria com as empresas instaladas no Município, quadras abertas em cada
 bairro para entretenimento das crianças e jovens e, por conseguinte, afastá-los das drogas, dizendo que uma quadra de piso
 batido não fica mais do que cinco mil reais, segundo um engenheiro da Camargo Corrêa. Disse que a Camargo Corrêa tem feito
 muito para o Município, mas poderia fazer mais, vez que fizeram empréstimo no BNDES e têm um compromisso social com o
 Município. Indicou ofícios para os Deputados Domingos Sávio e Lafaiete Andrada solicitando que intercedam junto ao novo
 Governador para liberar um ginásio para realizar eventos de grande porte em nossa cidade, citando o terreno em frente à
 Câmara. Indicou envio de ofício ao Diretor Executivo do Instituto Camargo Corrêa, Sr. Francisco agradecendo pela visita e
 pedindo que haja mais parceria entre a empresa e o Município e se possível fosse marcada uma audiência para apresentar e
 discutir estes projetos. Finalizou desejando feliz páscoa a todos. O Vereador Francisco esclareceu que tanto ele como o
 Vereador José Márcio não são contra a realização da festa do peão, mas sim ao desperdício de dinheiro, porque a Câmara
 aprovou duzentos e vinte mil reais e dá muito bem para fazer a festa, pois existem muitas coisas para serem feitas na cidade e
 ficam criticando a prefeita que saiu, dizendo que ela não fez nada, mas ela deixou veículos novos, remédios no posto e o Dr.
 José Maria poderia fazer o mesmo porque arrecadou bastante e o povo está cobrando e não vai demorar muito para ele e o
 Vereador José Márcio irem à imprensa para mostrar a situação, pois fazem muitos ofícios e não são atendidos, citando pedido
 para reforma da casa do Leomárcio que está caindo e nada foi realizado. Indicou ofício para resolver o problema da grama que
 esta nascendo no asfalto próximo à residência do Sr. Tadeu, no Bairro da Serra, empoçando água e terra amarela o que pode
 proliferar o mosquito da dengue, citando que o Prefeito depois que foi eleito, se esqueceu de visitar o povo como fez na
 campanha, citando ainda visita na zona rural, onde o pessoal está reclamando das estradas. Disse que foi eleito pelo povo e não
 pelo Prefeito e por isto não precisa dele e o prefeito também foi eleito pelo povo e precisa trabalhar para o mesmo. Finalizou
 mencionando que o Vereador Jose Márcio havia proposto reduzir dez por cento no salário do Procurador Geral da Prefeitura e
 ele achou pouco e pediu para descontar mais vinte por cento, pois três mil e pouco para o Procurador está muito bom, já que a
 população da cidade é pobre. O Vereador Marcelo pediu vistas ao projeto de lei nº 10 e no substitutivo apresentado ao projeto
 de lei nº 08 pelo Executivo. Solicitou envio de ofício ao Executivo para envio de copias do relatório apresentado pelo IBA
 conforme consta no termo de parceria nº 1/2009 no que se refere a letra "d" do item I da cláusula 3ª, a prestação de contas
 constante da cláusula 5ª e letra "e" do item II da cláusula 3ª no tocante ao nome das pessoas para avaliar o trabalho realizado
 pelo Instituto. Indicou ofício ao Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. Fábio, parabenizando-o pela atitude em não dar
 continuidade à construção da segunda pista em frente ao loteamento Portal do Lago, conforme notícias, e dizendo que ele tem
 apoio de alguns vereadores desta Casa. Indicou ofício ao Prefeito agradecendo por aceitar o seu conselho de dispensar o Sr.
 Paulo Laurente, afirmando que ficou sabendo que o mesmo iria aprontar mais uma, porém graças a atitude da Secretária de
 Saúde, isto não aconteceu. Disse que com o Sr. Fábio, os trabalhos estão se desenvolvendo, os servidores estão mais
 satisfeitos e falou do convênio para obras de pavimentação asfáltica no Bairro do Rosário e Córrego Pintado que deverão
 acontecer, segundo o Secretário, bem como instalação de mata-burros que estavam paralisados. Mencionou verbas que serão



 liberadas pelo novo Governo do Estado e sendo Ijaci contemplado, espera que na Prefeitura sejam bem gastas e assim possa
 elogiar o Sr. Prefeito. Mencionou que as vezes extrapola nas críticas, mas o que é feito é para o bem do povo e não discute a
 capacidade profissional dos Srs. Pedro Laurente, Cornélio e o Dr. Jáderson, mas algumas atitudes que tomam e que não podem
 ser aceitas, mas nunca tirará o mérito quando fizerem algo de bom. Sobre as palavras do Vereador Marco Aurélio acerca da
 parceria com a Camargo Corrêa, disse que faz parte de um Comitê de Desenvolvimento Comunitário, citando uma pessoa da
 assistência que também fazia parte e têm duas reuniões mensais das 8 às 17 horas para capacitação das pessoas envolvidas e
 os recursos repassados pela Camargo Corrêa para o desenvolvimento social do Município têm que passar por este comitê.
 Disse que as ideias do Vereador Marco Aurélio são boas e devem ser repassadas ao Comitê para que possam ser analisadas e
 realizadas, afirmando que a próxima reunião seria dia 07 e o convidou para comparecer. Comentou a festa realizada para
 demonstrar o que está sendo feito por esta parceria e viu uma falha que foi a falta de convite aos empresários. Disse que vale a
 pena participar destes cursos, onde várias coisas são discutidas e as soluções são apontadas. Finalizou desejando feliz páscoa
 para todos. O Vereador Cypriano reforçou pedido do Vereador José Márcio acerca da água empoçada em frente a padaria do
 Itamar que ali será instalada. Mencionou projeto SOMMA que em muito vai beneficiar a cidade com a canalização das águas
 pluviais, pavimentação e rebaixamento do viaduto, onde muitos caminhões passam raspando o teto e tem passagem para
 somente um veículo. Disse que juntamente ao Sr. Prefeito esteve em Brasília e o Deputado Odair Cunha incluiu os pedidos
 citados, além de conseguir a construção de cinquenta casas para o Município e tem provas sobre isto. Disse que teve um amigo
 que não se elegeu e denunciou a viagem ao Promotor, mas não guarda mágoa contra ele. Indicou envio de ofício reiterando
 pedido para reforma de casas de pessoas carentes, citando a Sr. Zico na Vila Industrial, onde a casa está escorada e ele não
 tem condições de arcar com os custos da reforma e nos dias de chuvas é perigoso. Disse ser favorável ao projeto que trata do
 convênio com a Associação Esportiva Futuros Craques, pois vê o esforço do Clecinho e do Vilson para manter este trabalho.
 Finalizou desejando feliz páscoa para todos. O Vereador Joel pediu ao Sr. Presidente que quando da nomeação da comissão
 especial requisitada pelo Vereador Francisco no tocante ao transporte escolar, que convidasse o Conselho Tutelar para
 acompanhar os trabalhos da comissão. Mencionou visita às obras da COHAB, manifestando os benefícios que trará para os
 cidadãos que não tem casa e pagam aluguel e ficou emocionado em ver aquele conjunto de casas e lembrou que a Prefeitura
 iria pagar duzentos e sessenta mil reais para comprar um terreno para construção das casas, mas tomou a iniciativa de
 pesquisar sobre o terreno que pela escritura pertencia ao Município e com o apoio do Deputado Domingos Sávio e do relator
 Dalmo Ribeiro, este terreno foi revertido para construção destas casas, indicando Envio de ofício ao Deputado Dalmo Ribeiro
 agradecendo-o e elogiando pela atitude em favor do Município. Disse que juntamente ao Presidente da Câmara e o Prefeito
 estiveram em Belo Horizonte e foi garantida a verba para pavimentação do Córrego Pintado e do bairro próximo à Praça do
 Rosário e depois que prestarem contas dos quatorze mata-burros que foram liberados para o Município, receberão o dinheiro
 para esta pavimentação. Disse que tem mais projetos para construção de casas conforme dito pelo Vereador Cypriano, além dos
 prédios que serão construídos no Bairro Pedra Negra. Disse que é preciso cobrar dos deputados e mostrar que as cidades
 pequenas também os elegem e que é através dos pequenos é que se fazem as cidades grandes. Mencionou projeto de lei para
 denominar as ruas do Conjunto habitacional, afirmando que são dos estados que margeiam Minas Gerais e no local poderão ser
 construídas praças, campo de futebol e por estar num local mais, elevado será um bairro muito bonito. Propõe conversar com o
 Sr. Prefeito para ceder uma van e procurar recursos junto aos Deputados para adaptar a mesma com elevador para transporte
 de cadeirantes pela APAE. O Vereador José Márcio mencionou que a população espera coisas positivas desta casa, bem
 como do Executivo, mas o Executivo está deixando a desejar. Disse estar satisfeito com o Bairro da COHAB, os nomes são
 bonitos e espera que o Executivo cumpra sua parte e agilize os trabalhos. Mencionou a lei 876 de 2006, pois juntamente ao
 Vereador Francisco foi procurado pelos moradores do Bairro Córrego Pintado que reivindicam o retorno do nome Rua das
 Palmeiras, pois a lei mudou o nome da rua, mas os imóveis foram registrados com nome anterior e isto está causando
 problemas, afirmando que irá propor um projeto na reunião seguinte para retornar o nome de Rua das Palmeiras. Disse que não
 concorda com o projeto de suplementação para festas, pois desde dezembro sabiam o orçamento que tinham e para provar que
 é Secretário bom, é preciso fazer festa boa com os recursos disponíveis, mas para fazer média para pessoas de outras cidades
 e estados, deve-se inteirar com dinheiro do bolso. Mencionou projeto do Vereador Marco Aurélio, afirmando que tem seu apoio,
 pois o povo merece saúde de qualidade e a arrecadação é de dar inveja em muitos municípios, citando que em Ibituruna e Ingaí,
 a saúde dá de dez a zero em Ijaci, e o prefeito é médico. Indicou envio de ofício ao Prefeito relatando indignação pela falta de
 médicos durante o dia em Ijaci e na serra, sendo que as enfermeiras ficaram paradas e encaminhavam pessoas para o Pronto
 Atendimento de Lavras, onde a população de Ijaci não é bem atendida. Pediu que fosse encaminhado o plano de governo onde
 consta a área de saúde, pois já se passaram 15 meses e nada do que consta foi cumprido e pediu que fosse registrado em ata a
 parte tocante a saúde que descreve: "implantaremos de imediato médico 24 horas na escala de plantão; criação de uma unidade
 de saúde equipada com laboratório de analises clinicas, Raios-X, Ultra-som, eletrocardiograma, enfermarias masculina, feminina
 , pediatria, maternidade e bloco-cirúrgico, além de um centro odontológico; aquisição de UTI-móvel, através de apoio do governo
 de Minas; convênios com os hospitais de Lavras para realização de exames de urgência; ênfase a Medicina preventiva e PSF´S;
 Medicamentos básico para a população (Farmácia do SUS); Priorizar a 3ª idade, proporcionando uma melhor qualidade de vida,
 conforme rege o Estatuto do Idoso". O pronunciante afirmou que várias coisas que estão no projeto do Vereador Marco Aurélio
 está descrito no plano de governo, porém a saúde regrediu em relação a Administração passada, pois até o prédio do PSF ainda
 não foi concluído. Disse que não é inimigo do Prefeito, mas não concorda com as coisas erradas que ele faz. Num aparte, o
 Vereador Joel explicou que a URPA chama-se unidade Regional de Pronto Atendimento e não é só de Lavras, mas é para
 atender a toda a região e já ouviu dizer que pessoas de Ijaci não foram bem atendidas e propõe a formação de uma comissão
 para conversar com a Secretária de Saúde de Lavras, porque lá tem dinheiro de Ijaci e as vezes o próprio funcionário desfaz do
 usuário. O pronunciante disse que fez uma campanha simples e Deus lhe agraciou com o primeiro lugar na votação e o que
 prometeu foi empenho em trabalhar pelo povo e está de braços abertos para atender toda a comunidade. Disse que o Prefeito
 lhe ameaçou que se ele mostrasse de novo o plano de governo na Câmara, iria colocá-lo de castigo no pátio, porém quantas
 vezes precisar, vai falar, pois trabalhou seis anos com ele e ele sempre mostrou vontade de trabalhar pelo povo de Ijaci e



 quando tem a oportunidade de trabalhar com uma arrecadação razoável e não trabalha, ele vai cobrar e mostrar o plano, mas se
 ele fizer coisas boas, irá parabenizá-lo. Mencionou que muitos na Prefeitura falam que a arrecadação caiu, mas no Ano de 2008
 a Receita Corrente Liquida foi em torno de R$12.153.030,00 e no ano de 2009, foi de R$13.066.353,46. Num aparte, o Vereador
 Rogério disse que também ficou uma dívida de mais de um milhão de reais. O pronunciante indicou ofício ao Prefeito
 perguntando onde foi investido o dinheiro arrecadado durante o exercício de 2009, pois nem os balancetes estão sendo
 enviados e se for possível que viesse na Câmara para prestar esta explicação e trazer escrito, pois só falar não adianta.
 Mencionou pedido do Vereador Marco Aurélio sobre parcerias com empresas, mas os empresários não vão investir no
 Município, pois o dinheiro é mal gasto. Disse que o que fala na Câmara, fala em qualquer lugar e baseia-se em documentos e
 números. Mencionou requerimento acerca das despesas com festas neste mandato e pediu que algum Assessor viesse explicar,
 mas que trouxesse por escrito para os Vereadores acompanharem. A Vereadora Valéria disse que dá a entender que quem
 está barrando a festa são quatro Vereadores, porém ninguém está barrando, o que existe é um projeto para suplementar o que
 já foi votado para fazer a festa e este "a mais" é que eles não votam, mas votando ou não, o Prefeito não deixará de fazer a
 festa, citando que a primeira festa da Administração passada ficou no valor de setenta e nove mil reais e assim dá para fazer a
 festa com estes duzentos e vinte mil reais e antes a suplementação pedida era de cento e vinte e um mil reais, agora é de cento
 e trinta e seis mil reais, pois fizeram os orçamentos do que vão gastar. Disse que existem cartazes em Lavras e não tem em Ijaci
 e aqui o povo escuta uma coisa e fala outra lá fora, pede para arrumar uma coisa e depois falam que os quatro Vereadores
 estão barrando a festa. Falou que irá propor emenda ao projeto da estrutura organizacional que irá abaixar o valor para sessenta
 e nove mil reais e ninguém vai ser mandado embora e os efetivos vão ter o reajuste, além de irem atrás das licenças-prêmios
 que foi votada no orçamento. Falou da segunda pista no loteamento Portal do Lago, onde os nove Vereadores são contra, pois
 poderiam asfaltar as ruas do Bairro Ipiranga que é de Ijaci, enquanto o loteamento é para pessoas de fora e o Fábio que tem
 consciência e quer trabalhar de maneira certa, disse que não é a favor da segunda pista e assim estão gerando soluções,
 mencionando pedido para pavimentar as ruas do Bairro Córrego Pintado e outros bairros, além da rede de esgotos do Bairro
 Novo Horizonte que nem resposta teve e agora geram uma polêmica sobre uma festa que vai acontecer, pois é tradição. Citou
 que os balancetes não são apresentados desde setembro do ano passado e mencionou projetos que os Vereadores aprovaram
 e serviram, mas só lembram a respeito da festa, muitos pedidos foram feitos e coisa mínima toma grande dimensão e como
 disse o Vereador José Márcio, Municípios com menos arrecadação estão funcionando bem e em Ijaci parece que todo caminho
 está amarrado e finalizou desejando feliz páscoa para todos. SEGUNDA PARTE:As proposições escritas e verbais foram
 aprovadas pela unanimidade do Plenário. O requerimento nº 15 de autoria do Vereador Francisco foi aprovado após obter 7
 (sete) votos favoráveis e um voto em abstenção do Vereador Rogério.O projeto de lei nº 9 que "Autoriza assinatura de convênio
 com a Associação Esportiva Futuros Craques de Ijaci/MG" foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 2ª e 3ª discussões e
 votações, conforme pedido de urgência do Vereador Rogério. O projeto de lei nº 12 que "dá denominação a logradouros que
 especifica" foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação, conforme pedido de urgência do
 Vereador Marco Aurélio.TERCEIRA PARTE: Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte será
 realizada dia 05 de abril. 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 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 5ª 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 Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Comunicados do FNDE, FNS e Secretaria Nacional de Assistência Social
 acerca de liberação de recursos para manutenção de programas no Município. Projeto elaborado pela APAE de Ijaci para
 aquisição de um ônibus adaptado para transporte de alunos. Ofícios do Gabinete nº 30, 34, 35, 36 e 37 respectivamente
 respondendo os ofícios nº 13, 21, 20, 35 e 44 desta Câmara. MATÉRIA DO LEGISLATIVO: 2ª discussão e votação: Projeto de
 Lei Ordinária nº 67/2009. Apresentação de emenda pelo Vereador Marcelo ao projeto de lei nº 9. Para deliberação do Plenário,
 projeto de lei nº 8 e leitura do projeto de lei nº 10 que "dá denominação a logradouro público que especifica" de autoria do
 Vereador Marco Aurélio. INDICAÇÕES VERBAIS: Vereador Francisco: Nº 53 para que seja realizada operação tapa buracos ou,
 se possível, o recapeamento da rua em frente à Câmara Municipal. Nº 54 para que seja liberada uma cirurgia para a esposa do
 Sr. Jairo Firmino e nº 55 para que seja reinstalado o abrigo de ônibus que se encontrava próximo ao bairro Jardim Planalto.
 Vereadores Marco Aurélio, Rogério e Lisionel: Nº 56 parabenizando a empresa Camargo Corrêa, a Organização Mãe dos Frutos,
 Prefeitura Municipal, os membros do Conselho Tutelar e a APAE pela parceria no programa Infância Ideal. Vereador Marco
 Aurélio: Nº 57 agradecendo a empresa São Cristovão pelo atendimento à sua solicitação para passagem do ônibus no Bairro
 Pedra Negra em dois horários regulares. Nº 58 solicitando instalação de mais 02 orelhões no Bairro Pedra Negra. Nº 59 para
 instalação de três lixeiras maiores no Bairro Pedra Negra. Nº 60 para a melhoria dos serviços de conservação da Praça do Bairro
 Pedra Negra, se possível com a troca do servidor responsável. Nº 61 solicitando da empresa Camargo Corrêa a possibilidade de
 colocação de grama sintética nos parquinhos instalados por aquela empresa nas praças da cidade e nº 62 para que que sejam
 concluídas as obras de construção do pórtico para melhorar o visual na entrada da cidade. Vereadora Valeria: Nº 63 reiterando
 solicitação para contratação de um treinador de voleibol para os jovens do Município. Nº 64 para que nas obras contratadas pela
 Prefeitura seja utilizada 100% de mão de obra existente no Município. Nº 65 para mais divulgação do Programa Pró-Jovem no
 Município. Nº 66 para reparos e manutenção da limpeza das ruas do Bairro Campo Alto e nº 67 para instalação de mais dois
 redutores de velocidade ao longo da Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas. Vereador José Márcio: Nº 68 para que seja informado a
 esta Câmara se há uma data para início das obras de pavimentação asfaltica dos bairros Vila Industrial e Novo Horizonte, bem
 como construção de rede de esgotos neste último. Nº 69 para que seja encaminhado ao Sr. Prefeito cópia do projeto da APAE



 visando conseguir junto a Deputados de sua base a doação de um ônibus adaptado. Nº 70 solicitando obras de reparos no
 asfalto e nas canaletas ao longo da Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas. Nº 71 para que sejam realizadas obras de pavimentação
 do Bairro Campo Alto. Nº 72 solicitando reparos nas estradas da zona rural, em especial no Imbezal, Passa Três e Boca da Mata
 e nº 73 reiterando pedido para término das obras da rede de esgotos da Rua Joana do Álvaro no bairro da Serra. Vereador
 Cypriano: Nº 74 reiterando pedido para solução do problema da rede de esgotos do Bairro Novo Horizonte, se possível com a
 instalação de uma fossa séptica até que se resolva definitivamente o problema. Vereador Joel: Nº 75 para que sejam feitos
 reparos nas três ruas do conjunto habitacional Vila Izabel, perpendiculares à avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas. Vereador
 Rogério: Nº 76 parabenizando a Secretaria de Educação pelos cursos profissionalizantes que estavam sendo inaugurados
 naquele dia. Nº 77 solicitando serviços de reparos no telhado do Centro Cultural de Pedra Negra e nº 78 para que sejam feitos
 reparos no piso da Praça da Matriz para a Semana Santa. Vereador Lisionel: Nº 79 para que seja feita uma avaliação em relação
 ao afundamento de uma rua nas proximidades da Praça da Serra, o que pode estar sendo ocasionada por alguma manilha da
 rede de águas pluviais que está quebrada. Nº 80 para que sejam efetuados reparos urgentes no portão da praça de esportes
 municipal, já que no dia anterior o mesmo cedeu e por pouco não machucou uma criança. REQUERIMENTOS: Nº 10 dos
 Vereadores José Marcio, Francisco e Valeria requisitando a convocação do Chefe do Departamento de Patrimônio da Prefeitura,
 Sr. Rodrigo Douglas Vilas Boas, para comparecer na próxima reunião ordinária para sanar dúvidas que surgiram quanto à
 reforma de veículos em estado de sucata bem como outros assuntos inerentes aos bens patrimoniais do Município. Nº 11 dos
 Vereadores José Márcio e Francisco requisitando o envio do procedimento licitatório cujo objeto é o fornecimento de peças e
 manutenção dos veículos da Prefeitura, e pelo que se tem notícias foi adjudicado a uma empresa da cidade de Varginha/MG. Nº
 12 dos Vereadores José Márcio e Francisco encaminhando à Secretaria Municipal de Saúde e Diretoria Regional de Saúde de
 Varginha, reivindicação dos moradores dos Bairros Conjunto habitacional Nossa Senhora da Conceição, Córrego Pintado e
 loteamento São Sebastião, pleiteando que por ocasião da inauguração do novo prédio do PSF do centro, as famílias dos
 aludidos bairros sejam atendidos neste PSF ao invés de terem que se deslocar para o Bairro da Serra. PEDIDO DE
 INFORMAÇÕES Nº 7 do Vereador Marcelo reiterando pedido para que seja enviada cópia do contrato nº 134/2009 firmado entre
 a Prefeitura Municipal e a empresa Nogueira Edição e Serviços Ltda, bem como informações acerca da modalidade de licitação
 aplicada ao referido contrato. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Francisco disse que
 será fiel ao seu juramento como Vereador e tudo o que o Vereador José Márcio pede, ele assina junto porque é uma pessoa
 capacitada e está vendo os erros que acontecem. Indicou a realização de operação tapa-buracos na rua em frente à Câmara,
 pois está uma vergonha e reafirmou pedido para pagamento das licenças-prêmios, o que é um direito dos servidores que não
 tem fundo de garantia e indicou ofício para a Secretaria de Saúde, pois a Sra. Eva está precisando fazer uma cirurgia urgente e
 o Prefeito assumiu compromisso de ajudar a pagar, mas a Secretária está travando e reiterou indicação para que seja
 reinstalado o abrigo de ônibus próximo ao Jardim Planalto, porque o pessoal está esperando o ônibus debaixo de chuva. O
 Vereador Marco Aurélio mencionou que a empresa que fez o loteamento retirou o abrigo citado pelo Vereador Francisco, ele já
 fez este pedido, mas não teve resposta e era dever da empresa recolocar este abrigo no lugar. Falou da solenidade ocorrida na
 sexta-feira anterior envolvendo o Instituto Camargo Corrêa, o Município, Organização Mãe dos Frutos e parabenizou a parceria
 no projeto infância ideal, citando que os frutos já começaram a aparecer, elogiando também os professores e os funcionários da
 brinquedoteca pelo carinho empregado na primeira fase desta tarefa, indicando congratulações neste sentido. Pediu apoio na
 aprovação do projeto de lei nº 10 de sua autoria, pois foi um pedido de proprietários de casas na Ilha de frente para o lago para
 que o local fosse identificado, porque as correspondências estão se extraviando. Indicou agradecimento à Viação São Cristóvão
 pela passagem do ônibus no Bairro Pedra Negra, conforme seu pedido para beneficiar os moradores. Indicou, a pedido dos
 moradores do referido bairro, a instalação de orelhões nas Ruas Ametista e Esmeralda e instalação de lixeiras maiores nas
 citadas ruas, porque o pessoal está fazendo a limpeza como meio até de evitar a dengue e as lixeiras facilitam o recolhimento
 pela empresa, pois existem muitos cães que espalham o lixo pelas ruas. Citou poda em árvores feita pela CEMIG e os galhos
 ficaram espalhados, questionando de quem é responsabilidade em retirar estes galhos, indicando ofício neste sentido. Disse que
 é preciso tomar providencias urgentes para que a Praça daquele bairro receba melhores cuidados, citando que alguns
 moradores lhe informaram que o funcionário responsável não trabalha nem uma hora por dia e desta forma, pede que se faça
 um remanejamento, pois às vezes o funcionário está cansado de fazer sempre a mesma coisa e pode ser mais bem aproveitado
 noutro local, o que não pode é prejudicar a população. Parabenizou a equipe do Ijaciense, nas pessoas do Crecinho e Vilson
 pela vitória sobre a equipe de Pouso Alegre no campeonato sul mineiro, o que projeta o nome da cidade a outras regiões, bem
 como parabenizou pelas atividades que estão sendo realizadas na Praça de Esportes junto aos jovens e crianças. Indicou ofício
 a Camargo Correa solicitando a possibilidade de colocação de grama sintética nas proximidades dos parquinhos para melhorar o
 visual, pois as praças estão ficando degradadas e sujando as roupas das crianças e indicou melhoria na entrada da cidade, pois
 os portais estão inacabados desde as outras administrações. Enalteceu o trabalho que vem sendo feito pelo Secretário de
 Desenvolvimento Urbano qualificando-o como verdadeiro ijaciense, que mesmo sendo da oposição, está mostrando um bom
 trabalho, conforme pôde presenciar, quando, a seu pedido, atendeu à Dona Maria do Sítio Charco Grande. O Vereador Marcelo
 reiterou pedido de ofício requisitando copia do contrato n.º 134/2009 firmado com a empresa Nogueira Edições e Serviços Ltda e
 demais documentos pertinentes, pois fez o pedido em 8 de fevereiro e eles não enviaram. Mencionou pedido da Assessoria
 Jurídica da Prefeitura para fornecimento de cópias de atas e da fita da reunião passada e disse ao Sr. Presidente para não
 repassar estes documentos enquanto não enviarem os balancetes que estão atrasados, se quiserem cópias que o façam por via
 judicial e de sua parte não autoriza a entrega da ata e da fita contendo sua fala e da mesma forma que não estão enviando os
 balancetes para serem verificados, eles não tem o direito de requerer documentos da Câmara, não que ele esteja com medo em
 relação ao que falou, pois ele mantém o que disse, mas a fita deve ser mantida em sigilo, a não ser que eles enviem os
 balancetes, aí pode entregar o que quiserem. Mencionou que conversou com o Dr. Jaderson na festa da sexta-feira anterior que
 o convidou a ir na Prefeitura, tendo o pronunciante dito que agora ele irá, pois parece que o Cornélio e o Pedro Laurente serão
 dispensados e agradeceu o Prefeito por atendido ao pedido não só dele, mas de várias pessoas para dispensar o Sr. Pedro
 Laurente e agora espera a saída do Cornélio. Disse que não quer prejudicar ninguém, mas quando fala, baseia-se naquilo que o



 povo acha que é melhor para nossa cidade. Disse que o Dr. Jaderson vai se explicar e se defender, como bom advogado que é,
 e segundo o mesmo, está fazendo o melhor para o Município, mas as denuncias apareceram e foi necessário trazê-las a público
 e torce para que as acusações sejam inverídicas. Disse que um funcionário falou, não cabendo a ele julgar, mas onde há
 fumaça, há fogo e espera que o Dr. Jáderson esclareça o que foi falado e tudo volte à normalidade. Disse que o Assessor se
 sentiu ofendido e assim de público pede desculpas, pois às vezes se exalta, porém não quis ferir a moral de ninguém, pois não
 tem direito e nem capacidade para isto, mas em momento algum retira as palavras ditas, pois foi a notícia que correu na cidade
 durante todo dia naquela segunda-feira. Espera que tudo seja esclarecido e se acabem as picuinhas e confusões criadas pela
 própria equipe do Sr. Prefeito que nem sempre tem as mesmas idéias e isto faz com que o Município pare, citando palavras do
 Vereador Rogério onde as brigas não fazem bem ao Município. Diz que faz um papel na oposição, mas sua oposição é
 construtiva, trouxe a questão até a Câmara e espera e tem certeza que o Dr. Jáderson terá seus argumentos para se explicar. A
 Vereadora Valéria elogiou o tratamento que o Clecio e Vilson dispensam às crianças da escolinha de futebol, o que deixa os
 pais e responsáveis despreocupados pelas crianças terem uma ocupação no esporte e por estarem em boas mãos, citando fato
 concreto e mencionou o projeto que recebeu emenda do Vereador Marcelo e acredita que será aprovado. Reiterou pedido para
 contratação de um treinador de voleibol para as meninas e meninos do Município que jogam bem e podem competir e
 representar o Município a exemplo do Ijaciense e deve-se aprimorar e abrir o leque de investimentos no esporte. Disse que
 devido ao inicio das obras de construção das casas, solicita que cem por cento das vagas com mão-de-obra disponível fosse
 preenchida por pessoal de Ijaci, porque é mais oportunidade de emprego para a população. Indicou que a Secretaria de
 Educação divulgue mais o programa pró-jovem no Município, se preciso na Câmara e nos bairros, porque muitos não sabem e
 estão interessados. Solicitou que fosse enviado ofício às Secretarias para que designassem dois servidores de cada área para
 formarem uma comissão para buscar junto ao Prefeito uma solução para as licenças-prêmios. A pedido de moradores do Bairro
 Campo Alto solicita limpeza do bairro e manutenção das ruas, pois quando chove não tem como passar pelas mesmas.
 Mencionou pedido de uma pessoa para instalação de mais dois redutores de velocidade na Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas
 para a segurança dos moradores da referida avenida, vez que o intervalo entre os existentes é muito grande. O Vereador José
 Márcio mencionou a incompetência da equipe do Sr. Prefeito, afirmando que foi cobrado pelos moradores do Bairro Novo
 Horizonte e indicou ofício ao solicitando informações do prazo para construção do asfalto e rede de esgoto no referido bairro e
 na Vila Industrial. Citou água fétida na rua da creche no Bairro Rosário e na esquina da Rua José Marçal com Claudino Miranda,
 questionando se não existe fiscal na Prefeitura e nem precisava ter, pois o Prefeito andou por todas estas ruas e neste tempo
 não fez nada para estes bairros. Disse que fica chateado, pois dizem que já tem o dinheiro para fazer as obras, mas é tudo
 mentira, pois na Câmara não tem nenhum projeto sobre isto e já se passaram quinze meses e só existe cobrança e eles
 respondem o querem. Sobre o projeto da APAE, disse que já trabalhou no microônibus e presenciou o desconforto das pessoas
 que usam cadeiras de rodas e propõe que quando aparecerem candidatos sérios a deputados, que este projeto seja
 apresentado para estes e ainda seja encaminhada uma cópia para o Sr. Prefeito que é médico e irá entender a necessidade
 deste ônibus, afirmando que cada um, mesmo estando agora com saúde, um dia pode precisar se locomover numa cadeira de
 rodas e utilizar os serviços da APAE. Agradeceu às pessoas que apresentaram este projeto e acredita que Deus irá abençoar e
 vai aparecer alguém para arrumar este transporte para a cidade. Indicou ofício solicitando, em nome dos moradores da Avenida
 Luiz Gonzaga no Bairro da Serra, reparos no asfalto e nas canaletas quebradas que é uma armadilha para provocar acidentes,
 pois é uma via cujo fluxo é muito grande. Indicou ofício solicitando instalação de rede esgoto e pavimentação no Bairro Mateus
 ligando a COHAB e não fazer fossa séptica conforme vem sendo dito, pois seria uma discriminação para os moradores do
 Bairro. Falou também da pavimentação do Bairro Campo Alto, onde poucas toneladas de asfalto são suficientes pois deve ter
 quinhentos metros de rua. Indicou pedido do pessoal da Zona Rural, em especial Passa Três e imbezal para que o Prefeito
 compareça como fez na campanha para ver a situação das estradas que estão com muitos buracos e mato e só pedem
 manutenção da estrada para poderem trabalhar, pois a maioria é feirante, citando que a ultima reforma completa foi realizada em
 2007 quando ele trabalhava no caminhão. Pede urgência nestas obras, afirmando que o Prefeito diz que não tem perseguição,
 mas ele atende quem ele quer, pois já fez vários pedidos e não foi atendido, mas todos estão arquivados na Câmara. O
 Vereador Cypriano reiterou pedido para instalação de fossas sépticas no Bairro novo Horizonte até que se resolva
 definitivamente o problema da rede de esgotos, apontando reclamação de um morador, cujo vizinho está soltando água e
 causando mal cheiro. Indicou entupimento dos buracos na estrada de acesso ao Capivari até que se faça a pavimentação para
 não danificar os veículos. Parabenizou os atletas que venceram o jogo em Pouso Alegre e manifestou seu apoio naquilo que for
 preciso para ajudar a equipe, tendo pedido ao Prefeito que forneça camisas, coletes para que sejam bem atendidos. Mencionou
 palavras do Vereador Marcelo dando contra que o comprador da Prefeitura estava ganhando propina de 40% e que tinha
 Vereador envolvido, tendo o Vereador Marcelo dito que o pronunciante estava equivocado, pois disse que teve uma reunião para
 mandar um funcionário embora e nesta reunião havia Vereador. O pronunciante disse que iria até propor uma comissão
 processante para verificar esta questão, pois gosta das coisas certas, foi eleito porque o pessoal o achou suficiente e de sua
 parte prefere receber a menos, do que a mais, para não ter problemas. Agradeceu ao Chefe de Transportes pela retirada do lixo,
 bem como a alguns servidores por ter resolvido um problema de falta de água em atenção a seu pedido. O Vereador Joel
 indicou ofício para a Secretaria de Meio Ambiente para verificar a terra que está sendo depositada na argila e prejudicando
 moradores adjacentes, bem como ofício ao Secretário de Obras pedindo melhorias nas três ruas perpendiculares a avenida Luiz
 Gonzaga Vilas Boas no Conjunto Habitacional Vila Isabel. Disse que estava devolvendo a vista ao projeto que trata da
 suplementação para a festa do peão e analisando, constatou que é uma das festas mais baratas da história de Ijaci, sendo que
 foi deixada da quantia de R$220.00,00, mas tiveram gastos com o reveillon e carnaval e o que sobrou não é suficiente para arcar
 a festa no porte que é realizada. Disse que foi questionado se iria fazer a festa, outros o procuraram em relação às barracas e
 ele respondeu que ainda estava em processo e solicitou uma resposta dos Vereadores questionando se iriam fazer esta festa ou
 não, pois precisa da suplementação e faltam 22 dias para o início e fica difícil esta indecisão e a Câmara que representa o povo
 precisa dar esta resposta, pois é uma das festas mais faladas até fora do estado, que apesar de muitos visitantes, é festa do
 povo de Ijaci. Pedindo um aparte, o Vereador Marcelo disse que nenhum Vereador é contra a realização da festa, é contra o



 excesso de gastos e mesmo o projeto estando em trâmite, existem notícias de cartazes nas cidades vizinhas dando conta que a
 festa será realizada de 15 a 18 de abril, questionando como o Prefeito vai fazer se existem os cartazes, mas não existe
 autorização legislativa para suplementação e a situação dos Vereadores neste caso é muito melindrosa. O pronunciante disse
 que foi informado que os artistas são contratados por inexigibilidade e a licitação para a estrutura seria realizada dia 24 de março
 e os recursos cobrem os artistas, só não cobre o que vai ser licitado como palco, rodeio e outros equipamentos e voltou a
 questionar se iria ou não fazer a festa, pois o artista tem agenda e o empresário tem que contratar antecipadamente e finalizou
 dizendo que depende dos Vereadores, fiscalizadores do dinheiro do povo a realização, ou não, da festa. O Vereador Marcelo
 pediu permissão para ler sua palavra na última reunião conforme constado na ata, afirmando que não acusou nenhum Vereador.
 O Vereador Rogério mencionou projeto apresentado pela Apae para aquisição de veículo adaptado e disse que irá encaminhá-
lo para a Secretaria de Assistência Social do Estado e também aos deputados, ficando decidido que que todos os Vereadores
 assinassem. Falou do projeto da nova estrutura, onde o Prefeito pretende, com a redução de despesas com comissionados,
 conceder reajuste aos efetivos. Parabenizou à equipe de futebol por mais uma vitória, bem como ao Chefe do Departamento de
 Esportes e ainda à Secretária de Educação pelo curso profissionalizante que naquela data iniciava-se no centro cultural o que é
 de muita importância. Reforçou indicação do Vereador Marco Aurélio em relação á parceria da Organização Mãe frutos.
 Camargo Corrêa e o Município que conforme dito está produzindo frutos. Falou que estão distorcendo palavras do Vereador,
 pois na ultima reunião mencionou que alguns chefes da administração passada não permitiram a concessão das licenças-
prêmios sem citar nomes e falaram pela rua que ele tinha citado um nome e esta pessoa o questionou, apesar de algumas
 pessoas de nível melhor terem o defendido. Disse que a política está longe, ele não é candidato a nada e é muito cedo para
 começar com estas fofocas e é preciso pensar no Município. Indicou reforma no telhado do Centro Cultural de Pedra Negra,
 onde existem várias goteiras e o prédio é de muita utilidade, indicando ainda reparos emergenciais no piso da Praça da Matriz
 para a Semana Santa, tendo a Vereadora Valéria dito que estavam começando a mexer na praça naquele dia. O Vereador
 Presidente indicou ofício solicitando reposição urgente das lâmpadas dos postes da rua da Escola Estadual Mauricio zákhia que
 está muito escura, propiciando tráfico de drogas à noite. Solicitou avaliação de afundamento da rua nas proximidades da Praça
 da Serra que pode estar sendo ocasionada por alguma manilha quebrada. Pedindo aparte, o Vereador Jose Marcio disse que já
 pediu para elevar os PV’s e assim ficaria fácil para detectar os problemas e evitar entupimentos e solicitou que fosse concluída a
 rede de esgoto que não tem saída na Rua Joana do Álvaro e o pessoal está jogando esgoto de pia na rua e isto já foi pedido há
 um ano. O Sr. Presidente solicitou reparos urgentes no portão da Praça de Esportes, citando que no dia anterior por pouco o
 portão não caiu sobre uma criança e parabenizou os atletas do Município por mais uma vitória e reforçou as congratulações que
 serão enviadas aos responsáveis envolvidos no projeto Infância ideal que é muito importante para as crianças e jovens do
 Município. O Vereador Joel disse que se forem procurar os deputados para pedir o veículo da APAE, tem que ser feito o mais
 rápido possível, pois se saírem candidatos, eles vão só prometer e propõe ir até Belo Horizonte para levar esta reivindicação.
 SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Vereador Marcelo
 pediu vistas ao projeto de lei nº 8, sendo lhe concedido nos termos regimentais. O projeto de lei nº 67/2009 que "Dá
 denominação a logradouro público que especifica" foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 2ª e 3ª discussões e
 votações, conforme pedido do Vereador Rogério. O projeto de lei nº 9 que "Autoriza assinatura de convênio com a Associação
 Esportiva Futuros Craques de Ijaci/MG" foi aprovada em 1ª discussão e votação juntamente à emenda modificativa proposta
 pelo Vereador Marcelo. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte. que em
 decorrência da Semana Santa, será realizada dia 26 de março. 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 15 (quinze) dias do mês de março de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 4ª 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 ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos
 Vereadores. CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS: Comunicados do FNDE e FNS acerca de liberação de recursos para
 manutenção de programas no Município. Ofício nº 19 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em resposta ao ofício
 nº 36 desta Câmara enviado a partir de indicação do Vereador Marco Aurélio. Convite da Prefeitura de Lavras para inauguração
 do aeroporto e estação de tratamento de esgotos. MATÉRIA DO LEGISLATIVO: Projeto de Lei Ordinária nº 67/2009 que "Dá
 denominação a logradouro público que especifica", com apresentação de emenda pelo autor, Vereador Marco Aurélio, alterando
 sua redação. Projeto de lei Ordinária nº 6/2010 em pauta para 2ª discussão e votação. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 48 do
 Vereador Cypriano para que sejam resolvidos com urgência os problemas dos bairros da cidade que não contam com rede de
 esgotos, citando o Novo Horizonte e Mateus, bem como reparos nas ruas da Vila Nossa Senhora Conceição e piso da Praça da
 Matriz. Nº 49 do Vereador José Márcio, para que seja determinada a conclusão da operação tapa buracos iniciada na Rua Dona
 Carminda, vez que no local existem inúmeros buracos que foram abertos pela Prefeitura para ligação de rede de esgoto. Nº 51
 do Vereador Rogério solicitando informações da Secretaria Municipal de Educação a respeito do funcionamento do prédio
 escolar do campo Milionários, enviando laudo técnico do engenheiro, dando conta que o mesmo está em totais condições de
 uso. Nº 52 do Vereador Marco Aurélio para que sejam adquiridos um ou dois ônibus, através da Secretaria Municipal de
 Educação, como forma de resolver o problema do transporte de alunos da rede municipal e daqueles que estudam em Lavras e
 outras cidades. REQUERIMENTOS: Nº 7 dos Vereadores Francisco e José Márcio alertando o Sr. Prefeito e solicitando
 providências para coibir a pressão psicológica que vem se criando em relação aos mesmos que também são servidores efetivos,
 pelo fato de ainda serem parlamentares e cobrarem atitudes da Administração, posicionando-se de maneira contrária a certas
 matérias de interesse do Executivo, citando caso envolvendo o Vereador Francisco e salientando que não fazem oposição à
 pessoa do Dr. José Maria, mas à certas atitudes do Prefeito e de alguns membros da equipe que não cumprem com suas



 obrigações, ao contrário, espalham a discórdia dentro da Administração, buscando satisfazer interesses pessoais. Nº 8 do
 Vereador Rogério agradecendo ao Chefe do Destacamento da Policia Militar deste Município pelo apoio dispensado durante a
 realização dos eventos esportivos realizados no domingo anterior. Nº 9 do Vereador Marco Aurélio solicitando do Instituto
 Camargo Corrêa que construa parques de diversão para crianças no Bairro Pedra Negra, nos moldes dos que foram instalados
 noutros pontos da cidade, bem como a construção de uma quadra poliesportiva no predito Bairro. PEDIDO DE INFORMAÇÕES:
 Nº 6 da Vereadora Valeria solicitando ao Departamento de Recursos Humanos que envie a esta Câmara, no mais breve espaço
 de tempo possível, relatório contendo com exatidão informações acerca de quantos cargos comissionados estão preenchidos
 atualmente e qual o valor total da despesa dos referidos cargos, como meio de instruir a discussão e votação do Projeto de Lei
 Complementar nº 1. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Cypriano disse que alguns
 bairros estão precisando de rede de esgoto, citando o Novo Horizonte onde deveriam instalar fossas cépticas enquanto não se
 resolver a questão da rede de esgotos, pois os terrenos são pequenos e fossas comuns podem até comprometer a estrutura das
 casas. Disse que os Bairros Mateus e Campo Alto, além da rede de esgotos, estão precisando de limpeza e que nas ruas da Vila
 Nossa Senhora da Conceição está difícil de trafegar até com bicicletas e para tudo isto já foram pedidas providencias na
 Prefeitura e como Vereador sente vergonha quando passa e vê a situação das ruas. Pediu que fosse arrumado o piso da Praça
 da Matriz, afirmando que não estão aqui para discutir e nem brigar, mas para olhar as necessidades da população. O Vereador
 Francisco citou fato de uma criança que caiu dentro do ônibus que ele dirigia, mas como motorista não pode deixar o volante
 para olhar crianças, dizendo que lutaram para colocar mais monitoras por causa disto e é obrigação destas olharem as crianças.
 Disse que na Prefeitura querem que o substitua juntamente ao Vereador José Márcio, mas isto é questão política devido aos
 ofícios que eles mandam e se eles quiserem, até podem substituí-los, mas os carros não vão rodar com excesso de crianças,
 pois não vão permitir e estarão denunciando o fato à Promotoria. Indicou ofício para que olhem a questão de estes ônibus
 andarem superlotados, pois fez um boletim de ocorrência e constatou o fato. Disse que existem pessoas por traz do Sr. Prefeito
 pedindo que os coloquem para dirigir caminhão, mas estes também não estão em condições de rodar e se acham que ele tem
 medo, estão enganados, pois construíram o Município à base de picaretas e agora chegam estas pessoas para os prejudicarem.
 O Vereador Joel mencionou a reforma administrativa, afirmando que a culpa é daqueles que aprovaram e incentivaram o
 Prefeito ao deixar estas vagas. Disse que a folha está em 53,54% e se o Prefeito colocou servidores foi porque alguém autorizou
 e que a responsabilidade dessa reforma agora é dos atuais Vereadores, citando que o fundo de participação teve redução de
 16,7%, bem como o IPI, o que contribuiu para aumento do percentual da folha, devido à baixa arrecadação do Município. Disse
 que o Prefeito tomou a iniciativa de reduzir os salários dos comissionados para conseguir a margem de percentual e assim
 conceder o reajuste da inflação aos servidores efetivos e cada vez que atrasarem esta votação, estarão retardando o reajuste
 dos efetivos e na sua concepção, não vê falhas no projeto que impeça sua votação. Reafirmou pedido para aprovação da
 reforma para que o Prefeito não faça uma demissão em massa de servidores, o que é triste, pois as pessoas precisam trabalhar.
 O Vereador Marcelo disse que é contra a reforma administrativa, pois anteriormente fez parte de uma comissão e acertou com
 o Sr. Prefeito a diminuição de cargos para dar mais oportunidade aos efetivos, mas um funcionário não aceitou e os trabalhos da
 comissão não valeram de nada e pelo que está vendo, não vai haver aumento, já que são mais de 80 cargos e empreguismo na
 Prefeitura. Disse que o fato do Prefeito ter voltado atrás, mostra que ele não está mandando em nada, são dois ou três que
 mandam e se votarem, eles não darão aumento nenhum, citando as licenças-prêmios, cujo valor foi previsto no orçamento e eles
 falaram que não vão pagar para ninguém. Fez a leitura de um parecer assinado pelo Procurador, Dr. Jáderson acerca do fato
 que envolveu o Vereador Francisco nas atividades do transporte escolar e disse que o Procurador deveria assinar um ofício
 pedindo para que o Prefeito o exonerasse do cargo para não ser acusado por um funcionário da Prefeitura de estar levando 40%
 de propina nas compras da Prefeitura, citando uma reunião na Prefeitura, onde havia até Vereador, para mandar um funcionário
 embora e este funcionário saiu falando na rua que em todas as compras da Prefeitura, a Assessoria Jurídica estava levando
 40%. Disse que não iria citar nomes das pessoas que ouviram, pois isto terá de ser apurado, mas não aceita ele mandar uma
 carta para tirar o Vereador Francisco do ônibus porque uma criança caiu, sendo que a responsabilidade não foi dele, pois para
 isto tem a monitora escolar e questionou se o motorista vai dirigir olhando para traz. Citou os Srs. Pedro Laurente e Cornélio e
 que no carnaval a Prefeitura ajudou os blocos com R$2.500,00 com cheque do Sr. Pedro Laurente que voltou duas vezes sem
 provisão de fundos no Banco Real e muita gente está sabendo disto e questionou os motivos do Sr. Pedro Laurente ter dado
 este cheque. Questionou se os Vereadores vão aguentar e continuar aceitando essas coisas, citando que o Vereador Francisco
 é funcionário da Prefeitura há mais de 20 anos e por causa de um fato corriqueiro, recebe uma carta desta e este Assessor
 Jurídico deveria ter vergonha na cara e pedir demissão por essa acusação e vir na Câmara para se defender e se caso estiver
 certo, voltaria para o cargo. Questionou se a democracia foi embora e voltaram com a ditadura e se for assim, eles devem usar
 farda, não esta que policiais sérios usam, mas devem inventar e vestir uma roupa de militar. Disse que há notícias que o Sr.
 Prefeito irá fazer a festa do peão sem dar satisfações para a Câmara e se ele fizer, vai ter problema, pois a lei foi votada e ele
 sancionou, agora dizem que irá fazer a festa sem a Câmara aprovar a suplementação, questionando se os Vereadores vão
 aceitar essas coisas. Disse que cabia à Mesa da Câmara tomar providencias que achar cabíveis diante destas denuncias, vai ter
 que envolver gente inocente para apurar certos fatos, mas que envolva, pois o Prefeito não faz nada e não toma providencia
 nenhuma, fala uma coisa para as professoras e depois faz outra diferente e questionou se o mesmo não está enxergando as
 coisas que estão acontecendo. Disse que o Assessor está recebendo propina e não adianta ele querer desmentir, pois muitas
 pessoas ouviram ele falando. Disse que vem projeto para a Câmara e se o Vereador pede vistas, eles saem dizendo que estão
 contra o projeto e que não adianta empurrar projetos goela abaixo, porque ele não vai aceitar, questionando até quando irão
 agüentar esses desmandos e desaforos que estão acontecendo na Prefeitura. Disse que ao invés de baixarem os salários, era
 para mandar esses dois ou três marginais embora, e assim os demais iriam trabalhar, citando noticias que o Sr. Pedro Laurente
 quer 50 mil reais para assinar um projeto e isso é um absurdo. Disse aos visitantes para virem na Câmara e cobrar e assim
 darão forças aos Vereadores para falar e provar o que é preciso. Disse que não dá para aguentar estes incompetentes que
 foram colocados para tirar o dinheiro que é de contribuição, para outras cidades, ao passo que os servidores efetivos estão
 batalhando para cuidar da cidade, enquanto dois ou três estão querendo acabar com a imagem da cidade e não estão nem aí.



 Disse que não iria fazer uso da palavra, mas depois que o Vereador Francisco lhe mostrou a carta, sentiu-se na obrigação de
 falar, pois quando saem, em cinco minutos fica sabendo de coisas absurdas que estão fazendo na Prefeitura, questionando se
 eles perderam a noção de justiça e o respeito pelas leis do país e do município. Finalizou questionando se eles não iriam fazer
 nada e disse ao Sr. Presidente que diante de suas denuncias, cabia fazer o que achasse correto. O Vereador José Márcio
 disse que diante da situação, eles acham que a ditadura voltou, pois querem empurrar projetos e outras coisas goela abaixo do
 povo. Disse que ajudou a colocar o Sr. Prefeito no cargo, mas se enganou, como muitos que deram o voto de confiança, pois
 pensaram que ele iria trabalhar como Prefeito com a mesma seriedade que trabalhava como médico e que é cobrado pelas
 pessoas, pois o Prefeito não é o mesmo da época da campanha. Disse que a justiça dos homens e de Deus deve ser feita, doa
 a quem doer e que sua confiança no Prefeito acabou no dia 30 de janeiro de 2009 quando ele pagou 64 mil reais por um
 carnaval que não foi realizado e o dinheiro não voltou aos cofres públicos. Quanto ao Projeto de Lei Complementar nº 1, pediu
 vistas, pois é contra o mesmo e iria propor emendas para eles verem os erros que tem, pois dizem que estão cortando gastos,
 mas estão propondo a criação da Secretaria de Transportes e isso não é redução de gastos e se for para fazer justiça, deve
 reduzir de todos na mesma proporção, dizendo que este projeto foi visto pela comissão e foi tudo certo pra lá e agora mandaram
 de volta este projeto vergonhoso. Citou abaixo-assinado para receberem as licenças-prêmios que foi promessa de campanha do
 Sr. Prefeito em reunião com os funcionários da Prefeitura antes da eleição, onde o mesmo disse que em 2009 estaria
 negociando as licenças e agora disse que não poderão nem tirar estas licenças, sendo que os funcionários têm projetos para
 estas e com a emenda para reduzir Secretarias e gastos, espera a iniciativa do Prefeito em negociar e se ele está deixando a
 Prefeitura para outro tocar, o nome dele é que está em jogo e há Secretário que passa por cima de leis, citando pedidos
 enviados ao Ministério Público na questão da coleta de água na caixa da Vila Aparecida pelo caminhão que faz a limpeza do
 esgoto e a comercialização dentro das escolas municipais. Disse que eles acham que os Vereadores estão aqui para esquentar
 banco, que a Prefeitura é só deles e assim podem fazer o que quiser sem dar satisfação ao povo. Indicou ofício, a pedido dos
 moradores da Rua Dona Carminda, para tapar os buracos que foram feitos para abrir rede de esgoto há mais de dois anos e
 neste período foram gastos 30 toneladas de asfalto na rua da Prefeitura e perto da praça, esquecendo-se das promessas para
 asfaltar a Vila Industrial, o Bairro do Rosário e Vila Nossa Senhora da Conceição. Disse que segundo eles, já tem o dinheiro na
 conta para isto, mas não acredita, pois não tem projeto nenhum na Câmara e quando é questionado pela população diz que não
 sabe a respeito, porque é preciso trabalhar com sinceridade. O Vereador Marcelo disse que segundo um funcionário da
 Prefeitura, já tem convênio para estas obras, só que o Sr. Pedro Laurente pediu para esperar o projeto Soma, pois ele quer 50
 mil reais para assinar o projeto. O pronunciante disse que as estradas rurais estão se estreitando e os ônibus escolares são
 danificados ainda mais por causa dos galhos e pelos proprietários, foi pedido que fizessem a manutenção das estradas com o
 desvio da enxurrada para não carrear o material que é posto nas mesmas. Citou palavras do Vereador Rogério na reunião
 passada sobre o numero de funcionários e valores altos com a festa de peão e o parabenizou, afirmando que é verdade, só que
 também davam aumento para os servidores e faziam obras grandes. Quanto ao valor do FPM, que segundo o Vereador Joel foi
 baixo, disse que mesmo assim a arrecadação passa de um milhão de reais por mês e que esta Administração se esqueceu de
 aplicar o dinheiro e que 220 mil reais é muito dinheiro para a festa e se fosse vereador na Administração passada, faria o mesmo
 que está fazendo agora para evitar gastos. O Vereador Marco Aurélio indicou envio de ofício à Fundação Camargo Corrêa,
 pedindo a instalação de um parque para as crianças no Bairro Pedra Negra, nos moldes dos que foram feitos noutros locais da
 cidade, bem como a construção de uma quadra poliesportiva no mesmo Bairro. Citou dificuldades dos estudantes, pois a frota de
 ônibus está sucateada e pediu que a Administração adquirisse um ou dois ônibus para transportar os estudantes para outras
 cidades. Pediu apoio no projeto de sua autoria em homenagem ao ex-prefeito Olímpio Paixão, pessoa que muito contribuiu para
 o desenvolvimento do Município. Parabenizou o Ijaciense pela vitória no jogo contra o América de Nepomuceno e quanto à
 estrutura administrativa, participou da comissão que analisou a anterior e que o melhor seria sentar e resolver para que os
 funcionários efetivos não saiam prejudicados. Disse que a mis de um ano é vítima de perseguição política e foi denunciado por
 compra de votos e que uma semana antes da eleição foi perseguido pela Policia como se fosse um bandido, ocasião em que fez
 Boletim de Ocorrência a pedido do Ministério Público, mas nada foi constatado. Novamente fizeram denuncias infundadas ao
 Ministério Público estadual e diante de sua defesa, o Dr. Dimas pediu o arquivamento do processo. Disse que sempre faz as
 coisas por amor e pediu que essas pessoas viessem até esta tribuna para se retratar do erro que cometeram, afirmando que não
 guarda rancores destas pessoas e que sua luta em prol do povo de Ijaci irá continuar. A Vereadora Valéria disse que respeita a
 opinião do Vereador Rogério, mas o Prefeito juntou todos os servidores no anfiteatro e prometeu que se a Câmara aprovasse a
 reforma administrativa, iria reajustar os vencimentos dos efetivos e de acordo com o projeto, existem 92 cargos abertos e
 segundo notícias, 72 ocupados, a nova estrutura propõe 84 cargos e assim questionou o motivo de não preverem apenas os 72,
 mesmo porque ninguém seria mandado embora, ao passo que estes 84 cargos dará brecha para colocar mais pessoas e neste
 sentido pediu informações ao Departamento de Recursos Humanos sobre quais cargos que não foram preenchidos para
 fazerem uma análise. O Vereador Rogério disse que esta ideia já era um bom começo. A pronunciante disse que o Prefeito
 prometeu reajuste e ela e alguns Vereadores não podem votar contra, porque também são servidores efetivos, mas é preciso
 votar uma coisa que seja boa para todos. O Vereador Marcelo disse que não viu o projeto, mas em consideração aos efetivos
 estará analisando, porém acredita que não tem alguma coisa que valorize os efetivos, questionando se dá para acreditar no
 Prefeito. A pronunciante mencionou a questão das licenças-prêmios e reajuste que não foram cumpridos e precisa fazer alguma
 coisa e buscar um meio para a cidade andar, pois tudo está girando em torno desses cargos, e ainda tem a situação citada pelo
 Vereador Marcelo, o que é preocupante. O Vereador Marcelo disse que tem quatro votos dos servidores para que o Prefeito
 pague as licenças-prêmios e precisa de mais um e ele se inclui neste um. A pronunciante reafirmou da necessidade de saber a
 quantidade de cargos e valores pagos. Citou que há reclamação em geral, pois não estão fazendo nada e os servidores não
 podem ficar com salário defasado, mencionando que os nomeados em 2006, terão direito a licença-prêmio em 2012, sem contar
 os que estão acumulando e estas licenças podem ser prescritas, como dito pelo Assessor Jurídico da Câmara. Parabenizou ao
 César e as equipes de futebol e a equipe de saúde que atuou nos jogos. Citou a Organização Mãe dos Frutos e o pedido feito
 por ela e o Vereador José Márcio para que a Prefeitura arrume um cômodo para a entidade, já que a Câmara aprovou dotações



 para ajudarem essas entidades. Disse que ninguém quer que demita funcionários, mas sim que seja regularizada esta situação,
 citando as audiências públicas com a participação de várias pessoas onde foram deixados 400 mil reais para legalizar a questão
 das licenças-prêmios e, no entanto, nem tentaram negociar. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram
 aprovadas pela unanimidade do Plenário. O projeto de lei nº 6 que "Autoriza assinatura de convênio com a APAE - Associação
 de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ijaci/MG" foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 2ª e 3ª discussões e
 votações, conforme pedido dos Vereadores Joel e Marco Aurélio. O projeto de lei nº 67/2009 foi aprovado pela unanimidade do
 Plenário em 1ª discussão e votação nos termos da nova redação proposta pelo autor. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores
 foram convocados para a reunião ordinária seguinte, que será realizada no dia 22 de março, tendo o Sr. Presidente comunicado
 que em decorrência da Semana Santa, a reunião ordinária do dia 29, será antecipada para o dia 26 de março. 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 08 (oito) dias do mês de março de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 3ª 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
 Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma à Sra.
 Carmélia Alvarenga de Carvalho e Sr. Edmilson Caetano da Silva, sobrinho do Vereador Cypriano. A ata da reunião anterior foi
 aprovada e assinada pelos Vereadores. CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 59 da 16ª Coordenadoria do DER/MG
 informando que os tanques recolhidos no Município seriam de propriedade da firma que pavimentou o trecho Ijaci/Serra.
 Comunicado da Construtora Cherem dando conta do encerramento das atividades da empresa na coleta de lixo urbano no
 Município em 31 de março. Ofício nº 21 do Gabinete do Sr. Prefeito comunicando acerca de análises de documentos internos da
 Prefeitura. MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: Terceira discussão e votação: Projeto de lei ordinária nº 3. Segunda discussão e
 votação: projeto de lei ordinária nº 7. Deliberação do Plenário: Projetos de leis ordinárias: Nº 8, nº 9 e projeto de lei
 complementar nº 1. MATÉRIA DO LEGISLATIVO: Emenda nº 1 apresentada pelo Vereador José Marcelo de Andrade Botelho
 ao Projeto de Lei nº 6: INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereador Lisionel: Nº 38 solicitando reparos no prédio do Centro Cultural de
 Pedra Negra, em especial a vedação de vazamentos do telhado. Nº 39 solicitando a limpeza e serviços de patrol na estrada do
 Córrego Seco no bairro Ipiranga. Nº 40 solicitando que seja o problema da enxurrada que está inundando as casas dos Srs.
 Cipriano de Souza e José Raimundo Claudino em frente ao portão de acesso ao loteamento Porto da Pedra. Vereadores José
 Marcio, Francisco e José Marcelo: Nº 41 solicitando relatório contendo informações sobre as obras em andamento, bem como
 seja providenciada a realização de audiência para elaboração do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos da Lei
 101/2000. Vereadora Valeria: Nº 42 reiterando pedido para instalação de um mata-burro na estrada de acesso às propriedades
 dos Srs. João Jaques Vallace e Francisco Botelho de Carvalho na comunidade de Contendas. Vereador Joel: Nº 43 para que
 sejam realizados reparos em duas ruas próximas à ponte do Capivari, do lado pertencente ao Município de Itumirim que
 autorizou tais serviços. INDICAÇÕES VERBAIS: Vereador Marco Aurelio: Nº 44 reiterando pedido feito no ano passado para
 que o Executivo envie projetos de leis instituindo semanas de prevenção e conscientização de várias doenças, tais como câncer
 de mama, câncer de próstata, etc., bem como semana da saúde bucal. Vereador José Márcio: Nº 45 solicitando que o Prefeito e
 Secretária de Saúde encaminhem projeto de lei, nos moldes da Lei nº 970/2009 para assinatura de convênio com o CISLAV com
 a finalidade de proporcionar aos cidadãos de Ijaci, atendimentos médicos, consultas e exames especializados. Vereador José
 Márcio: Nº 46 para que o Executivo determine à empreiteira responsável pela pavimentação da rodovia Serra a Ilha Brasil que
 aproveite melhor os dias de sol para agilizar os serviços de pavimentação e obras de arte em frente ao loteamento Portal do
 Lago. Nº 47 para que sejam feitos reparos na rua do Bairro Ipiranga que dá aceso ao antigo alambique. REQUERIMENTOS:
 Vereadores José Márcio, Francisco, Marcelo e Valeria: Nº 4 solicitando envio ao Promotor de Justiça e Curador do Meio
 Ambiente para a adoção das medidas cabíveis acerca do fato do caminhão que faz o desentupimento de esgotos e coleta de
 dejetos nas caixas coletoras de esgotos estar retirando água da caixa d'água que abastece a Vila Aparecida, mesmo depois de
 comunicação feita ao Executivo no mês de dezembro, alertando ainda que não sejam utilizadas outras caixas d'água do
 Município. Nº 5 solicitando envio ao Promotor de Justiça e Curador do Patrimônio Público para a adoção das medidas cabíveis
 acerca da comercialização de serviços e produtos no recinto das escolas municipais, apesar da proibição feita através da Lei
 Municipal 969 de 06/06/09 e alerta feito através do ofício nº 08/10 subscrito pelos Vereadores Jose Márcio e Francisco.
 Vereadora Valeria: Nº 6 parabenizando a equipe organizadora, a Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra, o Consórcio
 AHE Funil, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, os cabelereiros e as Manicuras da cidade pelo brilhante evento realizado
 naquele dia na Praça em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Vereador Marco Aurélio:
 Nº 3 sobre quais critérios são utilizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para desclassificar os beneficiários
 da doação de leite para crianças. Vereador Rogério: Nº 4 acerca a situação da empresa Construtora Cherem no Município e se
 foi ou está sendo realizada licitação, ou mesmo contratado de urgência para não paralisar os serviços de coleta de lixo. Nº 5
 questionando se procedem as notícias de que o caminhão que coleta dejetos e faz desentupimento das redes de esgotos
 contamina a caixa d'água do Bairro Vila Aparecida, ao retirar água do local. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS
 VEREADORES: Definida a ordem de pronunciamentos através de sorteio realizado antes da reunião, a Vereadora Valéria
 parabenizou as mulheres pelo seu dia, parabenizando e agradecendo toda a equipe que naquele dia trabalhou de maneira
 voluntária na Praça embelezando as mulheres e disse que a Prefeitura deveria investir nestes tipos de eventos dando
 oportunidades e oferecendo cômodos para as pessoas que fazem cursos profissionalizantes aprimorarem este trabalho. Disse
 que a cidade está triste, pois já se passaram um ano e três meses e nada foi feito, o que torna difícil o trabalho, citando pedidos
 de cidadãos para que o Prefeito invista no esporte, bem como nos projetos da Camargo Correa, tais como a brinquedoteca,
 infância ideal e disse que se devem criar outros projetos aproveitando as associações existentes no Município, como a APAE.



 Disse que não é contra a realização da festa, mas a cidade precisa de serviços de tapa-buracos e que as pessoas estão
 insatisfeitas com esta situação, pois foi falado que haveria uma mudança e não teve, o Município está andando para trás, as
 oportunidades aparecem, mas tomam outro rumo e não usam pulso forte quando é preciso. Disse que é para apoiar as pessoas
 que empenharam neste Dia Internacional da Mulher, senão no próximo ano, elas desanimam. Sobre o prédio da escola do
 campo do Milionários, mencionou reclamação dando conta que não existe cantina e quando chove, há barro em excesso. Sabe
 que as coisas são difíceis, mas é preciso centralizar no que é necessário, pois no período eleitoral existem coisas que não
 podem ser resolvidas. Citou que foram concedidos vários terrenos para instalação de empresas e, no entanto, não apareceram e
 pediu ao líder do Prefeito que olhasse os motivos. O Vereador Marco Aurélio pediu envio de ofício para a Secretaria de
 Desenvolvimento social questionando os motivos que estão sendo usado para desclassificar as crianças que recebem leite, pois
 algumas mães que não teem como arcar com este custo lhe reclamaram a respeito e estão aqui para acolher a todos, pois é
 difícil uma criança ficar sem leite. Citou projeto da APAE que presta um trabalho muito digno a todos e reiterou pedidos para
 envio dos projetos sobre a implantação da semana da saúde bucal, câncer de mama, próstata e várias outras e se eles não
 fizerem, ele mesmo fará, pois são projetos que não causam ônus ao Município. Finalizou cumprimentando a todas as mulheres
 do Município pela comemoração de seu dia, enaltecendo suas virtudes e afirmando que precisam ser mais valorizadas. O
 Vereador Marcelo comentou sobre os acidentes envolvendo caminhoneiros de Ijaci durante esses tempos, fatos trágicos que
 levaram muitos filhos desta cidade, dos quais citou nomes, o que é lamentável, como ocorrido na semana anterior com o jovem
 Edmilson. Em relação ao Dia Internacional da Mulher, citou fatos que motivaram e deram origem a esta comemoração,
 mencionando ainda a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha que garante a igualdade das mulheres em relação aos
 homens perante a justiça. Citou as mulheres que se destacaram na política do Município, tais como as ex vereadoras Mary,
 Rósula, Jussara e a ex prefeita Fia e atualmente a Vereadora Valéria. Citou as presidentes em países da América do Sul e a
 candidata a Presidente do Brasil, o que mostra que a mulher está trabalhando em prol da sociedade, como as conselheiras
 tutelares, as mulheres que fazem parte da associação das catadoras de lixo, afirmando que há muita coisa para se conquistar.
 Convidou a servidora Magali para ler um poema em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e finalizou declamando um
 poema enaltecendo a importância e virtudes de todas as mulheres. O Vereador Joel falou sobre o Dia Internacional da Mulher,
 afirmando que a mulher é a base fundamental para a vida do homem e parabenizou a Sra. Onézia por ter realizado o dia da
 beleza em Ijaci naquela data, bem como a Sra. Tereza pelos trabalhos da APAE, a Sra. Débora Girardeli que é educadora e
 dirigente da Organização Mãe dos Frutos, a Sra. Alessandra do Conselho Tutelar que naquele ato representavam a mulher
 ijaciense. Disse que a mulher tem se destacado na política e demais áreas e que a partir do momento que o homem respeitar a
 Deus que pôs a mulher como sua companheira, o homem terá mais prosperidade em sua vida. Pediu vistas ao projeto de lei
 complementar n.º 1 e projeto de lei n.º 8 para que fossem feitas adequações em suas redações e na qualidade de líder do
 Prefeito na Câmara, quer que o município se desenvolva. O Vereador José Márcio parabenizou as mulheres pela
 comemoração de seu dia e citou que desde dezembro foi procurado por varias mulheres que teem pedidos de exames e
 cirurgias engavetados na Secretaria de Saúde e assim solicita ao Prefeito e à Secretária de Saúde que envie um projeto como
 no ano passado, fazendo convênio com o CISLAV para realizar os exames e as cirurgias, pois isto é obrigação do município.
 Falou sobre visita em janeiro à Secretária de Saúde juntamente ao Presidente da Câmara para tratar deste assunto e nada foi
 enviado e o Prefeito, na qualidade de médico, sabe dos riscos da espera por estas cirurgias e seria bom se o mesmo ou a
 Secretária de Saúde viessem na reunião para explicar esta questão. Sobre o projeto de lei n.º 8, questionou o motivo de não
 investir estes 121 mil reais na saúde, sendo que já sabiam que no orçamento foi deixada a quantia de 220 mil reais para
 realização de festas, reafirmando ser contra essa suplementação. Num aparte, o Vereador Marcelo disse que chegou ao seu
 conhecimento que o ônibus dos estudantes está sem condições de trafegar, andam lotados e outro dia veio sem freio para Ijaci e
 quando os estudantes foram reclamar na Prefeitura, foi falado que a Prefeitura não tem obrigação de dar o ônibus e se eles
 reclamassem, iria tirá-lo. O mesmo Vereador disse que a arrecadação está em torno de 14 milhões e se forem olhar, não acham
 2 milhões que foram bem gastos. O pronunciante disse que estão comercializando dentro das escolas e as mães estão pedindo
 para que isto não aconteça, pois quando não compram, as crianças não querem nem fazer dever de casa, afirmando já existir lei
 neste sentido e a Secretária sabe disto. Comentou o fato do caminhão que limpa dejetos da rede de esgoto colher água na caixa
 que abastece a Vila Aparecida e desde o ano passado está pedindo ao Prefeito para que isso não aconteça e como não
 tomaram providencia, está levando o fato ao conhecimento do Ministério Publico, citando perigos que podem trazer a saúde, já
 que o caminhão colhe dejetos em rede de esgotos em muitos lugares e pode estar contaminado. Falou também de asfalto
 quebrado, falta de passeio e que o dinheiro público dever ser gasto de uma maneira melhor, citando pedido dos moradores dos
 Bairros Serra e Ipiranga para que a empresa responsável pela pavimentação agilize os serviços nos dias com sol, pois na época
 da chuva fica impossível transitar naquela localidade a pé, devido ao excesso de lama, citando bueiros não estão sinalizados, o
 que pode ocasionar acidentes. Os Vereadores Francisco e Cypriano dispensaram o uso da palavra. O Sr. Presidente
 parabenizou ao Cléber, o Aparício e o instrutor pela realização do curso de defumação realizado no Centro Cultural de Pedra
 Negra. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas, inclusos os requerimentos nº 4, 5 e 6 e proposições verbais foram
 aprovadas pela unanimidade do Plenário. O Vereador Rogério pediu votação em regime de urgência para o projeto de lei nº 7.
 Anunciada a votação da emenda ao projeto de lei nº 6, o Vereador Joel disse que não concordava com a expressão que se
 referia a apresentação do nome dos pacientes atendidos pela APAE, vez que poderá trazer constrangimentos. O Vereador
 Marcelo disse que a APAE presta serviços em outros municípios e isso seria uma maneira de divulgar esses serviços e assim
 conseguir mais auxílios, porém concordava com a exclusão desta expressão, ficando decidido pela apresentação de uma
 subemenda. Nestes termos a emenda e subemenda foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O projeto de lei nº 3 que
 "dispõe sobre a doação de imóveis de propriedade do Município ao FAR – Fundo de Arrendamento Residencial da Caixa
 Econômica Federal – PMCMV – Programa Minha Casa, Minha Vida, na forma e condições que especifica" foi aprovado pela
 unanimidade do Plenário em 3ª discussão e votação. O projeto de lei nº 6 que "Autoriza assinatura de convênio com a APAE -
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ijaci/MG" foi aprovado pela unanimidade do Plenário em 1ª discussão e
 votação. O projeto de lei nº 7 que "Concede recomposição de vencimentos aos servidores da Câmara Municipal de Ijaci" foi



 aprovado em 2ª e 3ª discussões e votações pela unanimidade do Plenário. Da mesma forma como feito no início da reunião, o
 Sr. Presidente convidou todas as mulheres presentes para de mãos dadas fazerem a oração final. TERCEIRA PARTE: Os Srs.
 Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte, que será realizada no dia 15 de março. 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 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 2ª 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 Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma
 ao Sr. Juarez José de Bastos. A leitura da ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Vereadores.
 CORRESPONDENCIAS RECEBIDAS: Comunicados do FNDE e FNS acerca de liberação de recursos para manutenção de
 programas no Município. Ofício nº 02 da Organização Mãe dos Frutos solicitando cópia de fotos da formação da entidade, apoio
 na doação de terreno para construção da sede própria e apoio na manutenção dos parquinhos do projeto infância ideal.
 MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: 2ª discussão e votação: Projeto de lei ordinária nº 3. Apresentação e envio às Comissões
 Permanentes: Projetos de leis ordinárias: Nº 8 que "Autoriza o Executivo Municipal a promover suplementação ao orçamento de
 2010, na dotação que especifica" e nº 9 que "Autoriza assinatura de convênio com a Associação Esportiva Futuros Craques de
 Ijaci/MG" e projeto de lei complementar nº 1 que "Dispões sobre a Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder
 Executivo e dá outras providencias". INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereadores José Márcio e Francisco: Nº 23 alertando que a
 responsabilidade pelo desentupimento da rede de esgotos no prédio escolar do campo do Milionários é da empreiteira que
 executou a obra e não da Prefeitura, conforme ocorrido naquela data; solicitam ainda a construção de uma cantina adequada e
 sejam instalados tanques para manter os serviços de higienização do prédio e solicitam por último que a Secretaria de
 Desenvolvimento Urbano acompanhe mais atentamente as obras que estão sendo realizadas no Município e ao recebê-las, que
 observe o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93. Nº 24 para que seja cobrado da empreiteira responsável pela construção da rede
 de esgotos do Bairro da Serra, a solução do problema do entupimento no poço de visita na Rua José Olímpio de Carvalho, altura
 da casa da Sra. Lena. Nº 25 para que os projetos de leis sejam enviados até as 12 horas da sexta-feira para que possam ser
 reproduzidos os avulsos e distribuídos aos Vereadores. Nº 27 para que seja substituído, de preferência naquela semana, um
 tanque quebrado no prédio da Escola Municipal Maria Luiza da Paixão. Vereadores Lisionel e José Márcio: Nº 26 para que seja
 definida a questão do Engenheiro Civil da Prefeitura, para que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano tenha mais estrutura
 para executar suas atividades no tocante à realização e fiscalização das obras. INDICAÇÕES VERBAIS: Vereador Marco
 Aurélio Fraga: Nº 28 para que seja encaminhado ofício ao Juiz de Direito da Comarca de Lavras, Dr. Gilberto Benedito
 informando-o sobre a ocorrência da agressão física da qual foram vítimas, o Sr. Prefeito ao Vereador Joel. Nº 29 solicitando do
 Sr. Prefeito a implantação de uma agência do SINE no Município. Vereador Marcelo: Nº 30 para que seja encaminhado
 expediente para a Policia Militar, Polícia Civil e Conselho Tutelar, parabenizando-lhes pelos eficientes trabalhos realizados
 durante o carnaval. Nº 31 solicitando a pintura e sinalização dos redutores de velocidade das vias da cidade. Vereador José
 Marcio: Nº 32, a pedido dos moradores da Rua Dona Carminda, solicita o recapeamento da referida rua. Vereadora Valeria: Nº
 33 parabenizando toda equipe de saúde, em nome da Sra. Alessandra, pelo prêmio conquistado, cujos recursos serão utilizados
 para compra de equipamentos e mobiliários para o novo prédio do PSF, bem como pelos trabalhos realizados durante o carnaval
 e parabeniza o Chefe do Departamento de Transportes pela disponibilidade de veículos e motoristas durante o carnaval.
 Vereador Rogério: Nº 34 solicitando a manutenção das estradas rurais do Município. Nº 35 para que seja solucionada a questão
 da iluminação pública da cidade que esta muito escura e ainda que seja feito o entupimento do grande número de buracos nas
 vias da cidade. Vereador Cypriano: Nº 36 para que nas obras do Município, que seja pedido às empreiteiras que deem prioridade
 aos pedreiros da cidade. Vereador Joel: Nº 37 para que seja enviado ofício à Secretaria de Saúde parabenizando toda equipe de
 saúde, inclusive os motoristas das ambulâncias. REQUERIMENTO: Nº 3 dos Vereadores José Márcio e Francisco requisitando
 cópia do processo licitatório e nota de empenho da despesa inerente às festividades do reveillon e Cópia do processo licitatório e
 nota de empenho da despesa inerente às festividades do carnaval. PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Nº 2 do Vereador Marco
 Aurélio sobre o motivo que levou a Secretaria de Educação a suspender o transporte dos alunos da Vila Industrial, solicitando
 que tais serviços sejam mantidos. SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: A Sra. Alessandra e um grupo de
 moradores da Vila Industrial reclamaram que há 15 anos a Kombi escolar transporta os alunos daquele bairro, porém neste ano
 a kombi não passa mais por lá e vieram saber o motivo, vez que haviam feito o cadastro para o transporte das crianças como
 nos anos anteriores. Após discussão em torno do assunto, O Chefe do Departamento Transporte, Sr. Elvis, que estava presente,
 se comprometeu pessoalmente a buscar as crianças. O Vereador Marco Aurélio pediu que mesmo assim fosse enviado pedido
 de informações junto à Secretaria de Educação sobre o assunto. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O
 Vereador Marco Aurélio parabenizou os organizadores do carnaval, afirmando que foi muito bom. Disse que o Município
 precisa de mais efetivo da Policia, citando homicídio ocorrido na segunda-feira anterior, o que preocupa as famílias, sugerindo
 nomeação de uma comissão para procurarem o Secretário de Segurança, visando melhorar o efetivo de Ijaci, pois as
 autoridades não podem ficar de braços cruzados. Comentou a respeito da agressão ao Sr. Prefeito, classificando como um fato
 muito ruim para o Município e não se pode permitir este tipo de coisa, pois é um grave atentado à democracia, pedindo envio de
 ofício ao Juiz de Direito, Dr. Gilberto Benedito para cientificá-lo sobre o ocorrido. Indicou ofício ao Executivo para montar um
 SINE para dar apoio ao cidadão na elaboração e encaminhamento de currículos às empresas. Quanto ao projeto de subvenção
 à escola de futebol, disse que vai ser bom para as crianças, como meio de evitar que se envolvam com drogas e outras coisas
 ruins. O Vereador Marcelo pediu envio de ofício a Policia Militar e Conselho Tutelar, parabenizando-os pelos trabalhos
 realizados durante o carnaval. Sobre a agressão sofrida pelo Vereador Joel, o Sr. Prefeito e outro servidor da Prefeitura,



 repudiou o fato dizendo que isto é inadmissível e lamentável, pois tanto o Vereador Joel quanto o Sr. Prefeito em momento
 algum são pessoas para se sujeitarem a um fato deste, mas há de convir que a Administração está deixando muito a desejar e
 os demais Vereadores também estão à mercê destas agressões se a Administração não mudar de atitude. Citou reclamação dos
 moradores da Vila Industrial em relação ao transporte escolar e se a condução passava por lá há vários anos, não poderiam
 deixar de prestar este serviço, elogiando a atitude do Sr. Elvis que iria resolver este problema sem passar pela Secretária, como
 muitas coisas que ele tem resolvido. Quanto ao projeto de lei para suplementação da festa, disse que deveriam comprar mais
 um veículo para transportar as crianças, vez que foi deixado 220 mil reais para realização de festas e estão pedindo mais 121
 mil reais, no entanto já anunciaram os artistas na passagem de ano e no carnaval e disse que há denúncias destes fatos no
 Ministério Público, afirmando não ser contra a festa do peão, mas sim a esta suplementação, pois se os artistas que foram
 anunciados já foram contratados, é um desrespeito e desafio para os Vereadores e ele não vai engolir e acredita que os demais
 vereadores também não. Sobre o carnaval, disse que a maior animação foi dos blocos. Quanto aos salários dos servidores,
 disse que ficarão sem aumento e teve noticias que o Prefeito irá comprar um carro novo, afirmando que é o dinheiro público
 sendo mal gasto. Quanto às palavras do Vereador Joel, dando conta que em 2009 o Prefeito estava trabalhando com orçamento
 deixado pela administração passada, questionou se a administração anterior deixou orçamento somente para contratar
 funcionários e empresas para prestar assessoria e disse que isto é falta de competência, vez que poderiam fazer adequações no
 orçamento. Disse que existem servidores que trabalham, enquanto outros não e como Vereador, não aceita esta situação, como
 também não aceita a pista dupla no Loteamento Portal do Lago do qual o Sr. Pedro Laurente faz parte e espera que nenhum
 membro da Administração tenha lote no local, senão a verdade vai aparecer. Disse que a construção do campo de futebol no
 local ficou inviável por causa da pista dupla que somente beneficiará pessoas poderosas, ao passo que os jovens do Ipiranga
 usam terreno de particulares para jogar. Finalizou indicando a pintura dos redutores de velocidade das ruas da cidade O
 Vereador Joel disse que em relação a pista dupla, foi nomeada uma comissão para olhar isto e enviado ao Ministério Público,
 foi dado um parecer legal. Disse que a Legislatura anterior é culpada pelo grande numero de servidores, pois aprovou e o
 Prefeito faz aquilo que o Legislativo determina e o Legislativo determinou que ele colocasse lá estes setenta funcionários.
 Quanto à festa do peão no valor de 230 mil reais, disse que há cantores de destaque e é favor que se faça festa de qualidade e
 quando há comentários que o Prefeito tem ideia de trazer cantores, isto não significa que já tenha contratado. Disse que se o
 Prefeito está fazendo, é porque ele acha que pode pagar, e o povo ijaciense merece festa de qualidade. Citou que o Prefeito tem
 virtudes quando propõe projeto para baixar salários, ao invés de demitir o funcionário e com isso reduzir gasto com a folha e dar
 o reajuste para os servidores efetivos, afirmando que a arrecadação é boa, mas o gasto com a folha é alto e pediu aos
 Vereadores que olhasse esta questão, pois é melhor receber menos do ser demitido. O Vereador Marcelo disse que não é a
 favor que se demita funcionário que trabalha e mostra serviço e o Sr. Prefeito encheu a Prefeitura de gente, uns competentes e
 outros incompetentes, afirmando ser contra esta estrutura organizacional, pois é a cópia idêntica do projeto enviado
 anteriormente, questionando o motivo de não terem aceito a proposta da Comissão da Câmara que previa 52 cargos. Disse que
 os funcionários efetivos estão marginalizados, não terão nem aumento e a proposta da Câmara olhava a questão destes
 servidores e disse que concorda que se dê mais empregos para aqueles que querem trabalhar, pois a cidade está cheia de
 buracos, canos quebrados, ruas precisando de asfalto, conhece as dificuldades do Vereador na qualidade de líder, mas se as
 atitudes não partirem daqui, o Sr. Prefeito não tomará jeito. O Vereador Joel disse que a grande preocupação do Executivo é
 baixar o valor da folha para dar os direitos aos efetivos e de 92 cargos, está se abaixando para 84, sendo que os Secretários
 fiscalizam quem está trabalhando, pois a estabilidade quem faz é o próprio funcionário, porém as leis apóiam os que não
 trabalham e o Vereador Marcelo está certo em reclamar citando que o Município se desenvolveu e os serviços também, por isto
 há necessidade de mais servidores. O Vereador José Marcio requisitou todos os documentos inerentes aos gastos com a festa
 do réveillon e carnaval, dizendo que não é certo uma despesa de 2009 ser incluída no orçamento de 2010, que somado ao
 carnaval totalizou R$91.100,00 e isso precisa ser esclarecido. Quanto à suplementação, iria fazer força para que isso não
 aconteça, pois a cidade está sucateada e 120 mil reais dá para fazer o que precisa, citando a própria rua da Câmara, onde
 quando chove parece que há um garimpo de água amarela e isto é incompetência ou falta de vergonha, já que na transição de
 cargo, já sabiam de todos os problemas da cidade. Naquele instante, o Sr. Presidente Lisionel se ausentou da reunião por
 problemas de saúde, tendo assumido o Vice-Presidente Joel. Prosseguindo o pronunciante disse que em 2009 os pedidos dos
 cidadãos não foram resolvidos e assim acham que os Vereadores são palhaços. Sobre o projeto de lei complementar nº 1, disse
 que juntamente a este projeto, deveria ter considerado as férias-prêmios que o Prefeito se comprometeu em regularizar numa
 reunião realizada antes de ser eleito junto aos servidores e os vereadores que faziam parte do seu grupo, pedindo apenas um
 tempo para ajeitar a casa, mas dentro de um ano não fez nada neste sentido e antes de nomear os funcionários comissionados,
 deveria ter visto a questão da folha e férias-prêmios. Disse que no mês de janeiro conversou com todos os Secretários para que
 fizessem um estudo de quanto cada Secretaria poderia disponibilizar para o pagamento das férias-prêmios, mas eles fizeram de
 conta que nada foi conversado e assim não é favorável a estes projetos. Disse que os funcionários que ganham muito é que são
 os piores, no que se refere ao alto gasto com a folha e quanto a estes projetos, podem até passar, mas vai fazer força para que
 não gastem mais R$120.100,00, pois o valor de R$220.000,00 mil é suficiente e para fazer média, deveriam fazer a festa com o
 próprio dinheiro, havendo manifesto de apoio do Vereador Francisco, dando conta que esses 120 mil reais dariam para canalizar
 as águas das chuvas e consertar o que precisa, pois os bairros estão em situação precária e dinheiro tem. O pronunciante disse
 que no projeto de estrutura administrativa é preciso reduzir o salário de todos e não somente de alguns, por isto não concorda
 com os dois projetos. Finalizou Indicando ao Secretário de obras que procedesse reparos na Rua Dona Carminda na Vila
 Aparecida, onde existem muitos buracos. A Vereadora Valéria parabenizou pelo trabalho realizado pela equipe de saúde, o que
 levou a ganhar um prêmio no valor de 50 mil reais para equipar o novo prédio do PSF, bem como pelos atendimentos realizados
 durante o carnaval, parabenizou o Vereador Joel pelo trabalho realizado nas ambulâncias, pois todos foram bem atendidos,
 lamentando somente o fato ocorrido com o Sr. Juarez, onde foi dispensado todo esforço, mas não foi possível salvá-lo.
 Parabenizou o Sr. Elvis por disponibilizar duas ambulâncias durante estes dias. Sobre o Secretário Fábio, disse que está
 ouvindo notícias das benfeitorias que ele está fazendo e quanto a ponte que seria arrumada por Ijaci e Itumirim, o nosso



 Município teve de arcar sozinho com o conserto e segundo o Fábio, estão montando projetos para canalizar as águas pluviais da
 cidade. Disse que existem funcionários efetivos que se empenham, citando fato ocorrido no posto de saúde, onde as telhas
 foram danificadas por causa das chuvas, enaltecendo o esforço dos Srs. Luiz Alves e Antonio Batista. Disse ao vereador José
 Marcio que há notícias de uma Portaria autorizando os funcionários a tirarem suas licenças-prêmios, sendo dito pelo Vereador
 que há duas pessoas com este interesse e novamente falou da reunião antes da eleição, quando o Prefeito disse que isto era a
 primeira coisa que iria resolver, citando falhas na comissão de transição, pois já sabiam dessa questão. A pronunciante disse
 que isto foi deixado no orçamento e esta Portaria é um passo para estar negociando, devendo os Vereadores acompanharem a
 questão. Quanto à festa, disse que gosta, mas não adianta contratar cantores caros, pois a cidade está precisando de infra
 estrutura e isso é uma questão a ser analisada, já que a Prefeitura tem suas despesas fixas, citando ainda a construção das
 casas, reajuste de servidores e assim, esta festa tem que ficar mais em conta para o Município. O Vereador Cypriano
 parabenizou a equipe de saúde pelo trabalho realizado e em conversa com o Sr. Prefeito, nota-se que o novo Secretário de
 Desenvolvimento urbano tem boas intenções em trabalhar e arrumar todos os bairros, citando a canalização das águas pluviais
 e as casas da COHAB. Disse que em conversa com uma pessoa de Pouso Alegre em Brasília, foram conseguidas 50 casas
 para o Município, só dependendo da legalização do terreno que segundo o Sr. Prefeito, já existe e nestas obras, pediu que fosse
 dada prioridade para os pedreiros daqui. Manifestou apoio ao torneio de futebol de bairros que está sendo realizado e quanto à
 reforma da estrutura administrativa, está preocupado com servidores que contraíram dívidas e é preciso analisar isto, bem como
 a questão das férias-prêmios que são merecidas. Elogiou o Sr. Elvis que às vezes passa por dificuldades com a situação dos
 veículos, mas mesmo assim atende a população. O Presidente em exercício Joel disse que cada Vereador tem sua opinião
 sobre a festa do peão, e segundo o Sr. Prefeito, no próximo ano fará um plebiscito para ouvir a opinião da população em fazer
 ou não a festa. Finalizou Parabenizando a equipe de saúde pelos serviços prestados. SEGUNDA PARTE: As proposições
 escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O projeto de lei ordinária nº 3 que "dispõe sobre a doação de
 imóveis de propriedade do Município ao FAR – Fundo de Arrendamento Residencial da Caixa Econômica Federal – PMCMV –
 Programa Minha Casa, Minha Vida, na forma e condições que especifica" foi aprovado em 2ª discussão e votação pela
 unanimidade do Plenário. O projeto de lei nº 7 que "Concede recomposição de vencimentos aos servidores da Câmara Municipal
 de Ijaci" foi aprovado em 1ª discussão e votação pela unanimidade do Plenário. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram
 convocados para a reunião ordinária seguinte, que em decorrência do feriado alusivo ao dia do Município, será realizada no dia
 08 de março. 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 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 1ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci na Sessão Legislativa de 2010. 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 Aurélio Fraga e Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. Foi observado um minuto de silencio
 como homenagem póstuma à Sra. Erotides Alves dos Santos, mãe da Ex-Vereadora e Presidente desta Câmara, Jussara Alves
 Resende. A leitura da ata da 2ª reunião extraordinária foi aprovada e assinada pelos Vereadores. MATÉRIA DA ORDEM DO
 DIA: 1ª discussão e votação: Projeto de lei ordinária nº 3. Leitura e envio às Comissões: Projetos de leis ordinárias nº: 6 que
 "Autoriza assinatura de convênio com a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ijaci/MG" e nº 7 que
 "Concede recomposição de vencimentos aos servidores da Câmara Municipal de Ijaci" subscrito pelos membros da Mesa
 Diretora. INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereadores Francisco, Marcelo e José Marcio: Nº 1 para que sejam tomadas as devidas
 providencias referentes à revisão salarial dos servidores públicos municipais, tendo em vista os artigos 2º e 3º da lei 940/08 e
 ainda a concessão da Progressão Horizontal de que tratam respectivamente os capítulos VI e XI das leis 873 e 882/06, aos
 servidores efetivos nomeados em janeiro de 2007. Vereador Lisionel: Nº 2 para que sejam instaladas proteções laterais na pista
 de acesso à Ilha Brasil no trecho sobre o Córrego do Ipiranga, bem como no aterro construído pelo Consórcio AHE Funil na
 antiga Lagoa Verde. Nº 3 para que sejam instalados redutores de velocidades no Bairro da Serra, sendo um em frente à Escola
 Municipal Maria Luiza da Paixão e dois na Rua José Olímpio de Carvalho entre o Centro de Saúde Cecília Moreira da Paixão e
 saída para a comunidade do Passa Três. Vereadores Marcelo, Francisco e José Marcio: Nº 4 para que sejam realizados reparos
 urgentes no assoalho da ponte sobre o Rio Capivari, na divisa com o Municipio de Itumirim. INDICAÇÕES VERBAIS: Vereador
 Marco Aurélio: Nº 5 para que seja revisto junto à Secretaria Municipal de Educação o cardápio que é servido para os alunos das
 escolas municipais, sobretudo nesta época de calor, onde segundo algumas mães, quando é servida sopa quente, as crianças
 tem passado mal. Nº 6 solicitando ao DER/MG que coloque placas indicativas no trevo da Boca da Mata, vez que muitos
 motoristas que pela primeira vez vêm para Ijaci não sabem ao certo qual é a via de acesso. Nº 7 solicitando da Viação São
 Cristóvão que nos horários das 12 e 13 horas, os ônibus circulem dentro do Bairro Pedra Negra para atender os usuários que
 têm dificuldade em locomover-se e solicitando ainda que nos horários dos domingos, os ônibus circulem pelo referido Bairro. Nº
 8 solicitando da Prefeitura a implantação de uma feira de artesões nas manhãs de domingo na Praça Prefeito Elias Antonio Filho
 como meio de proporcionar oportunidade de trabalho e renda aos mesmos. Nº 9 solicitando o agendamento de uma reunião com
 o comando da Polícia Militar para reivindicar o aumento do efetivo no Município, vez que os policiais deste Destacamento
 atendem o distrito de Macaia, deixando a cidade desguarnecida nos períodos em que os mesmos lá se encontram. Nº 10 para
 que seja enviado ofício à Sra. Marly Aparecida de Jesus Vilas Boas parabenizando-a, bem como aos moradores da comunidade
 de Passa-Três, pela organização da belíssima festa lá realizada no mês de janeiro. Vereador Cypriano: Nº 11 solicitando da
 Viação São Cristóvão que os ônibus circulem no Bairro Pedra Negra para atender os usuários idosos ou que têm dificuldade em
 locomover-se. Nº 12 para que seja enviado ofício à CEMIG informando-os e solicitando providencias em relação às constantes
 quedas de energia em algumas casas do Bairro Pedra Negra, bem como solicitando reparos na iluminação da praça do referido
 Bairro que se encontra muito precária. Vereador Francisco: Nº 13 para que a patrol seja utilizada somente para serviços de



 recuperação das estradas vicinais que se encontram em péssimo estado de conservação, dificultando o tráfego dos moradores
 da zona rural, bem como dos veículos que transportam alunos. Nº 14 para que seja feita a ligação da rede de esgotos na casa
 de sua irmã no Bairro Córrego Pintado. Nº 15 para que seja recolocado o abrigo de ônibus nas proximidades do Bairro Jardim
 Planalto, conforme pedido de vários moradores e usuários. Vereador José Marcio: Nº 16 para que não seja utilizado o prédio do
 Campo do Milionários para ministrar aulas antes que as obras sejam totalmente concluídas e sejam feitas as adaptações
 necessárias para as crianças da educação infantil, vez que os lavatórios foram instalados numa altura incompatível, as válvulas
 de descargas são pesadas e ainda sejam oferecidas condições para servir a merenda de maneira adequada, salientando que
 não se deve construir degraus nos banheiros, conforme comentado. Vereador Lisionel: Nº 17 para que sejam procedidas a
 limpeza e consertos das ruas do Bairro Mateus e no período das obras para implantação das casas da COHAB, que tais ruas
 sejam aguadas para não acumularem poeira. Nº 18 para que seja determinado ao Departamento de Esportes que providencie
 junto à Policia Militar a segurança dos jogos do campeonato de bairros, bem como providencie a disponibilização de uma
 ambulância e uma enfermeira durante a realização das partidas. Vereadora Valeria: Nº 19 reiterando pedido para que seja
 elaborado o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), bem como laudo técnico para habilitação ao recebimento de adicional
 de insalubridade e ou periculosidade por servidores que têm este direito e contratação de plano de saúde. Nº 20 para que seja
 colocada uma caçamba para deposição do lixo na Praça Prefeito Elias Antonio Filho e sua imediata retirada, vez que a longa
 permanência propicia que cães o espalhem pela rua, provocando o aparecimento de moscas que prejudica os moradores e o
 comercio nas adjacências, salientando que tal procedimento deve ser observado também em outros pontos da cidade, onde
 ocorre o mesmo. Nº 21 para que seja procedida de maneira urgente a reforma na ponte sobre o Rio Capivari, pois as tábuas
 estão cedendo, colocando em risco o tráfego de veículos, em especial a Van que transporta crianças para as escolas. Nº 22 para
 que sejam providenciados convênios com as faculdades, visando auxílio no pagamento nem que seja de um percentual das
 mensalidades, propiciando assim que os jovens de nosso Município possam estudar e se preparar melhor para o mercado de
 trabalho. REQUERIMENTOS Nº 2 do Vereador Marcelo requisitando envio de cópia dos projetos estrutural, arquitetônico,
 hidráulo, elétrico, etc, memorial descritivo das obras e demais documentos inerentes ao projeto de construção do prédio escolar
 do campo do Milionários. PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Nº 1 do Vereador Marcelo solicitando cópia do contrato nº 134/2009
 firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa Nogueira Edição e Serviços Ltda, bem como informações acerca da
 modalidade de licitação aplicada ao referido contrato. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES:O Vereador
 Marco Aurélio pronunciou um discurso alusivo ao início da Sessão Legislativa de 2010 falando de sua honra em fazer parte
 desta casa legislativa e do compromisso de zelar pelos projetos que atendam, de fato e de direito, a todos os interesses do povo
 do Município. Mencionou o desafio dos Vereadores frente às várias reivindicações e necessidades dos cidadãos e obras e
 procedimentos que precisam ser realizadas, sugerindo que esta Câmara crie mecanismos para promover reuniões itinerantes
 nos bairros, de modo que esta casa do povo vá ao encontro de sua gente e possa escutar os anseios e necessidades de cada
 bairro. Disse que os Vereadores devem trabalhar fortalecidos e unidos na defesa dos interesses maiores do progresso do
 Município, atendendo as expectativas do povo de Ijaci e por isto não podem aceitar picuinhas tacanhas que interfiram na sintonia
 dos trabalhos desta Casa, defendendo o bom senso e transparência das atividades do Legislativo perante a população.
 Mencionou suas indicações para revisão no cardápio das escolas municipais, a pedido de algumas mães, pedido ao DER para
 instalar placas indicativas no trevo da Boca da Mata, pedido à empresa São Cristovão para que os ônibus passem mais vezes
 pelo Bairro Pedra Negra, pedido para que a Prefeitura promova feira de artesanato aos domingo, conforme reivindicação dos
 artesãos, pedido ao Prefeito que marque uma reunião junto ao comando da Policia Militar visando aumento do efetivo de Ijaci,
 vez que o Destacamento também é responsável pelo patrulhamento em Macaia e finalizou parabenizando a Sra. Marli e toda
 comunidade do Passa-Três pelas festividades realizadas no mês de janeiro. O Vereador José Márcio disse que no mês de
 janeiro visitou servidores do alto escalão da Prefeitura com intuito de manter um bom relacionamento, porém nada de bom tem a
 falar nesta primeira reunião, pois não conseguiu conversar com a Secretaria de Desenvolvimento Social e com o Prefeito que
 estavam viajando. Relatou que no dia 3 de fevereiro, juntamente ao Vereador Francisco, foi chamado pelo Sr. Prefeito para uma
 reunião e pensou que iriam falar de assuntos referentes aos servidores e licenças-prêmios, porém o que houve foi uma tentativa
 de intimidação devido às cobranças que vem fazendo em relação ao plano de governo e saiu da reunião para não prolongar a
 discussão, sendo que mais tarde o Prefeito se desculpou com ele, porém não quis prolongar a conversa. Disse que depois que
 saiu da reunião, o Prefeito disse que se ele mostrasse novamente o Plano de Governo na Câmara, iria pedir ao Secretário de
 Obras que o colocasse sentado no pátio, afirmação que foi confirmada pelo Vereador Francisco. Disse que naquilo que o
 Prefeito precisar para que o Município seja melhor, estará apoiando e citou caso de moradores que moram nas proximidades do
 prédio do PSF do centro que será inaugurado e que terão que se deslocar até o Bairro da Serra para buscar atendimento,
 afirmando que quando o pessoal da regional de Varginha vier ao Município, estará explicando essa situação para busca de
 soluções. Citou problema no prédio escolar do campo do Milionários, onde os banheiros foram projetados para adultos, mas vêm
 sendo utilizados por crianças e disse que se deveria esperar um pouco mais, pois na escola não tem sequer uma cantina e
 falaram em colocar degraus no banheiro o que não deve ser feito e citou acontecimento ocorrido naquele dia, onde apesar de ter
 duas monitoras no ônibus, foi preciso retornar para buscar uma criança do Bairro Mateus que ficou para trás, afirmando que
 lutou para nomeação de mais monitores de ônibus, porém não está resolvendo os problemas. O Vereador Marcelo disse que foi
 questionado por alguns servidores sobre o reajuste e que até aquele momento nada havia sido enviado e que em
 administrações passadas, quando a arrecadação era muito menor, sempre foi concedido o reajuste acima da inflação. Disse que
 alguns servidores vão à Prefeitura somente para receber e por não trabalharem, prejudicam os que trabalham. Disse que alguns
 engravatados somente pensam em realizar falcatruas deixando de oferecer qualidade de vida melhor para o povo e não dá para
 aceitar os que se dizem experientes de outras Prefeituras que somente não as carregaram, porque não conseguiram. Citou
 intimidação feita ao Vereador José Márcio, dizendo que noutras administrações, os servidores não podiam conversar com
 adversários políticos, o que é inaceitável. Disse que freqüenta o Bairro Pedra Negra, onde os moradores estão reclamando muito
 quanto à manutenção da praça e ruas, pois o servidor Marleu não vem desempenhando bem suas funções, fica dormindo dentro
 de uma casinha lá existente e ainda recebe 60 horas extras por mês, sendo pedido pelos moradores a troca do servidor. Citou



 desmando no Município, onde algumas providências são tomadas, mas logo em seguida volta o problema, como no trânsito de
 carretas que está pior que antes e se não tomar providências, o Município acabará junto com esta Administração. Mencionou
 comentários acerca da festa do peão, pois anunciaram os artistas que serão contratados, mas os valores deixados no orçamento
 não são suficientes para estes artistas e é uma vergonha gastar altos valores com contratos, enquanto não se pode pagar
 exames para os cidadãos com quem às vezes nem se consegue conversar, tamanha a indignação e até envergonhado, pois se
 sente de mãos atadas diante das reivindicação da população. Disse que nada tem a falar da pessoa do Sr. José Maria, mas
 como prefeito está deixando muito a desejar, tendo em conta a arrecadação, havendo informações de que o Prefeito já perdeu o
 medo do Ministério Público e assim ele já está quase jogando a toalha, pois faz aquilo que consegue por conta própria, já que
 não adianta reivindicar na Prefeitura. Disse que a Prefeitura está com excesso de servidores e se está contratando mais, citando
 contratação de empresa pelo valor de R$3.500,00 para elaborar a nova estrutura administrativa, quando o Procurador disse que
 foi ele quem fez, sendo que a comissão da Câmara propôs uma estrutura melhor e não foi aceita. Citou contratação do IBA e
 diante dos diversos problemas, disse que a solução é pedir o afastamento do Sr. Prefeito e motivos para isto a Câmara tem, pois
 o Prefeito pode ser bom médico, mas não administra bem e a assessoria da Prefeitura é muito ruim, não podendo aceitar
 servidores como o Sr. Cornélio e Sr. Pedro Laurente que somente foi contratado para valorizar o loteamento na Serra,
 questionando se a Prefeitura fará pista dupla em todos os loteamentos, onde, segundo informações fez-se um acordo com
 Vereadores para trocar esta construção por outras benfeitorias, porém Vereadores têm que pedir, mas não fazer acordo com o
 Prefeito. Requereu projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico e elétrico da prédio escolar do campo do Milionários para analisar
 o que aconteceu, tendo em vista palavras do Vereador José Márcio. O Vereador Joel disse que preferia falar coisas boas a
 ouvir comentários que são como vento, apresentando a ordem de serviço para construção do conjunto habitacional da COHAB,
 cuja cerimônia havia sido realizada naquele dia com o lançamento da pedra fundamental, dizendo que grande parte do material
 já havia chegado ao local e muitas pessoas da cidade já haviam sido contratadas para esta obra. Disse que no dia seguinte
 estaria acompanhando o Sr. Prefeito a Belo Horizonte para assinatura de convênios para pavimentação de ruas e compra de
 equipamentos para a área de saúde. Quanto à segunda pista do loteamento na Serra mencionado pelo Vereador Marcelo, disse
 que houve tentativa de se remanejar o recurso desta obra, porém não foi possível por se tratar de recursos de convênio. Sobre
 os convênios para moradia que muitos dizem ser doação do Estado, na realidade se deve à persistência da Prefeitura e que na
 Administração passada conseguiram apenas um convênio. Sobre o ano de 2009, disse que nenhum governador ou prefeito
 consegue realizar nada em seu primeiro ano de mandato por que trabalham com orçamento da administração anterior e se neste
 ano nada for realizado, ele será o primeiro a criticar, pois o Prefeito trabalhará com seu orçamento. Quanto ao reajuste, falou da
 reunião com os servidores onde o Sr. Prefeito disse que o reajuste será dado em maio, já que segundo a CLT, a data- base é
 naquele mês e o que rege a Constituição é a CLT e acredita que em maio será dado o reajuste. O Vereador Cypriano fez
 indicações inerentes à passagem dos ônibus pelo Bairro Pedra Negra, como meio de beneficiar idosos e pessoas com
 dificuldade de locomoção, bem como a manutenção da energia elétrica pela CEMIG, pois alguns moradores haviam ficado sem
 luz nos últimos dias, além da praça, onde a iluminação está precária. Quanto às casas da COHAB, disse que se trata de uma
 boa ação, pois irá beneficiar muitas pessoas, principalmente as que moram de aluguel. O Vereador Francisco fez indicações
 para que a patrol não seja retirada dos serviços de manutenção das estradas que estão muito ruins, citando a COHAB onde
 parece que a empresa que pegou a obra não tem maquinário e reiterou pedido para a ligação da rede de esgotos na casa de
 sua irmã, pois ela paga os impostos e finalizou reforçando pedido para reajuste dos servidores. A Vereadora Valéria disse que
 esperava ter respostas positivas a seus pedidos, porém aparentemente a situação piorou, citando revisão dos vencimentos dos
 servidores, onde se deve tomar providências urgentes quanto a reforma administrativa, começando pelos cargos comissionados
 exercido por pessoas de fora, não concordando com essas pessoas de fora que não vêm na Câmara e quando vêm, chegam
 cheios de graça, com ofícios mal educados achando que Vereador é bobo e enquanto isto, os servidores sofrem e os de fora
 têm privilégios no Município. Disse que a um ano pediu a realização do Perfil Profissiográfico Previdenciário dos servidores, pois
 alguns irão aposentar e estão sofrendo por ter apresentado atestado e não têm a progressão horizontal, bem como a
 reclamação sobre a falta dos laudos de insalubridade e periculosidade, pois existem servidores que não exercem função e
 recebem este beneficio e quem tem direito não recebe e citou também pedido de um plano de saúde que em muito ajudaria os
 servidores em suas consultas. Outro pedido feito no ano passado e que este ano começou da mesma forma é quanto à ajuda de
 custo para os estudantes, a população está reclamando da pavimentação, dos passeios e dos entulhos espalhados pela cidade,
 citando a deposição de lixo na Praça do centro, onde a Sra. Izabel, pediu que fosse solicitado da empresa responsável pela
 coleta de lixo que disponibilize uma caçamba e pediu ao Chefe do Departamento de Transportes que se encontrava presente
 para disponibilizar uma caçamba e pediu serviços de máquina para reparos nas estradas rurais do Município. Indicou pedido
 para reforma no assoalho da ponte do Capivari, havendo aparte do Vereador Joel que disse ter entrado em contato com a
 Prefeitura de Itumirim que se disponibilizou em fornecer o material e a Prefeitura de Ijaci realizaria a obra. Voltando ao assunto
 envolvendo servidores, citou caso do engenheiro efetivo que está na Prefeitura de Lavras e de licença na Prefeitura de Ijaci. O
 Vereador Marcelo disse que a empresa Cherem enviou ofício à Câmara dizendo que dia 31 de dezembro encerraria as
 atividades no Município e acha estranho a empresa continuar prestando serviço no Município, dando a entender que alguém
 deve estar levando vantagem com isto. O Vereador Joel disse que o contrato com a empresa Cherem foi prorrogado até final de
 fevereiro para não interromper o serviço de limpeza no município. O Vereador Presidente disse que o Assessor Jurídico não
 compareceu na reunião por motivo de doença e indicou a limpeza do Bairro Mateus, pedindo ao Chefe de Transportes para
 passar a Patrol nas ruas daquele bairro e durante a construção do conjunto habitacional que estas ruas sejam aguadas para
 evitar a poeira, tendo o Chefe de Transportes dito que os moradores do bairro não deixam passar a patrol no local. Indicou envio
 de ofício para que a Polícia Militar preste apoio nos jogos do campeonato de bairros e também seja disponibilizada uma
 ambulância e enfermeiro. Falou do início das obras do conjunto habitacional da COHAB e sabe que não foi fácil esta conquista e
 citou projeto Minha Casa, Minha Vida que está tramitando nesta Casa que propiciará mais casas para a população. SEGUNDA
 PARTE: As proposições escritas e verbais foram aprovadas pela unanimidade do Plenário. O projeto de lei ordinária nº 3 que
 "dispõe sobre a doação de imóveis de propriedade do Município ao FAR – Fundo de Arrendamento Residencial da Caixa



 Econômica Federal – PMCMV – Programa Minha Casa, Minha Vida, na forma e condições que especifica" foi aprovado em 1ª
 discussão e votação, após obter 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido o Vereador Marcelo. TERCEIRA
 PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte, que em decorrência dos festejos de carnaval,
 se realizará dia 22 de fevereiro. 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 vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 2ª 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 leitura da ata da 1ª reunião extraordinária foi aprovada com
 emenda corretiva e assinada pelos Vereadores. Foi observado um minuto de silencio como homenagem póstuma aos Srs.
 Manoel Vicente, José Filisbino e Sra. Rejane. MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: Projetos de leis ordinárias nº 1 e nº 2. Emenda
 aditiva e modificativa ao projeto de lei nº 2 de autoria do Vereador Marcelo. Foram aditados os projetos de leis: Nº 4 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" de autoria do Vereador Marcelo e nº 5 que "Dá denominação às ruas que especifica" de autoria do Vereador Joel
 com o apoio dos Vereadores Francisco, José Marcio e Marco Aurélio. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS: O Sr. Presidente
 liberou a palavra ao Sr. Flávio Henrique Lopes, tendo o Vereador Joel dito que o servidor foi convocado para explicar o método
 de avaliação e critérios para acesso às casas da COHAB e segundo informações, existem trinta pessoas selecionadas que ainda
 passarão pelos critérios da Caixa Economica Federal. O Sr. Flávio disse que o cadastro é feito de maneira on line no sistema da
 COHAB e para tal segue um critério composto por uma fórmula matemática, onde são estabelecidos pontos que somente a
 COHAB interpreta, citando como exemplo de pontuação maior, a pessoa que paga aluguel. Disse que foram inscritos 83
 pessoas, onde os 30 primeiros classificados serão os contemplados, porém a lista pode sofrer alteração, vez que os dados ainda
 serão repassados para a Caixa Econômica Federal, razão pela qual a lista não é divulgada, pois se trata de uma pré-lista, mas
 que já explicou o funcionamento do sistema a todos que lhe procuraram. Em resposta ao Vereador Joel, disse que a Prefeitura
 não tem nada a ver com a seleção dos candidatos, existe um Conselho de Habitação que enviou a lista para a COHAB, citando
 que toda a documentação está correta. O Vereador Joel disse que o valor do terreno não será cobrado da pessoa, pois isto foi a
 contrapartida da Prefeitura e as pessoas somente pagarão a construção das casas. Em relação ao valor, o Sr. Flávio disse que
 as prestações são de até 20% do salário mínimo. O Vereador Marcelo mencionou as cotas dos deficientes e disse que pediu
 vistas ao projeto para fazer algumas correções, citando que o local onde serão construídas as casas, de acordo com Plano
 Diretor, está dentro da zona industrial mineraria e está propondo um projeto alterar o zoneamento a fim de liberar a área para
 construção de casas e como foi dito pelo Vereador Joel, o terreno não será cobrado, mas isto não não estava no texto da lei e
 propôs emenda neste sentido. Questionou do Flávio a respeito da ordem de classificação da lista, sendo respondido que a
 classificação é dada pela COHAB através de critérios que inclui uma formula matemática e será submetida à Caixa que por sua
 vez procederá a classificação de acordo com os quesitos próprios. O Vereador Rogério questionou se a pessoa contemplada
 pode desistir, sendo respondido que sim até o momento de firmar contrato e o que houve até agora foi a pré-seleção e havendo
 desistência, é chamado o próximo da lista e depois de pronto, a COHAB tem seis meses para entregar a casa. O Vereador
 Cypriano perguntou se os moradores poderão ampliar a casa, sendo respondido que sim e a COHAB fornece um projeto que
 contem até mais dois cômodos o que não abala a estrutura da casa e se caso a estrutura for abalada, a CHOAB tem um seguro
 que cobre o imóvel todo. O Vereador José Márcio perguntou se para este ano serão somente as 30 casas, sendo respondido
 que o local tem estrutura para mais casas porém no momento são essas e que está fazendo um manifesto de demanda para o
 programa minha casa minha vida que será enviado para a caixa para ver se eles aprovam o projeto. O Vereador José Márcio
 disse que se preocupa com as pessoas que não foram contempladas, pois conhece as dificuldades de quem paga aluguel e
 questionou se a COHAB poderia construir mais casas, tendo o Sr. Flávio dito que no curso ministrado, de inicio são 30, mas
 podem ser expandidas até 50. O Vereador perguntou sobre o tipo de telhado e se as casas têm estrutura para laje, sendo
 respondido que o projeto da COHAB é padrão e tem um seguro de até 20 anos, mas a pessoa não precisa seguir este projeto,
 porém perde o seguro. O Vereador disse que espera haver outro projeto para atender aos 83 inscritos, tendo o Sr. Flávio dito
 que quando abriram as inscrições, não teve como divulgar melhor, pois o sistema de som da igreja e o carro de som estavam
 precários e que o projeto minha casa minha vida são 48 casas, que somadas as 30 da COHAB quase dá para atender as 83
 inscritas e acredita que há mais pessoas precisando, já que o tempo de inscrição foi curto, mas na próxima vez estarão usando
 os agentes do PSF para divulgação. O Vereador Marco Aurélio perguntou sobre as mensalidades, sendo respondido que é à
 razão de 20 % do salário mínimo para quem ganha até 2 salários mínimos e para quem ganha mais, há uma avaliação da
 COHAB e assim as mensalidades podem ser diferentes. O mesmo Vereador perguntou se há algum período de carência para
 inicio de pagamento, tendo o Sr. Flávio dito que acredita ser de imediato e há outras particularidades, porem não sabe informar,
 pois ainda não fizeram o curso de contrato, o que sabe é que o contemplado tem sete dias para tomar posse da casa e se não o
 fizer, automaticamente ele desistiu e é passado para outra pessoa. Questionado pelo Vereador se as casas terão aquecedor
 solar, disse que no projeto da COHAB ainda não tem e onde existem, são colocadas por conta das Prefeituras. O Vereador
 parabenizou por este projeto e por se um ano político, acredita que poderão conseguir o objetivo da casa própria. O Vereador
 Francisco disse que eles podem contar com ele para a aprovação dos projetos para construírem as casas. O Vereador Marcelo
 citou o anexo III, cláusula 11 onde a Prefeitura tem que disponibilizar 2 funcionários, um responsável perante a COHAB para a
 realização do empreendimento e um encarregado para fiscalizar as obras e disse aos contemplados para participarem também
 desta fiscalização e questionou se esses dois funcionários já haviam sido indicados, tendo o Sr. Flávio dito que acreditava que a
 parte de contrato e comercialização seria ele e a Michele mas não sabia informar quem estaria na parte de obra. O Vereador
 perguntou como será o critério de colocação das pessoas nas casas, sendo dito que as casas dos deficientes seriam



 construídas de acordo com suas necessidades e seriam as de melhor localização, mas não conhece o critério de colocação das
 pessoas e assim que fizer o curso, se disponibilizou a voltar na Câmara para explicar. O Vereador Rogério perguntou sobre as
 tubulações para colocação de aquecedor solar, sendo respondido que no projeto das casas que virão para Ijaci não tem esta
 tubulação. O Vereador Cypriano questionou sobre o financiamento de casas para as pessoas que têm o terreno, sendo
 respondido que a Caixa Econômica Federal financia o material de construção e o pagamento é quase igual da COHAB, tendo o
 Vereador dito que esteve com uma pessoa em Brasília e este lhe disse que conseguiria mais 50 casas para o município. O
 Vereador Marcelo perguntou se o Município já havia tomado iniciativa na CEMIG para instalação de rede energia elétrica e se a
 parte de água e rede de esgoto já estavam em andamento, sendo respondido que não tinha acesso às informações referentes
 às obras, tendo o Vereador dito que estava perguntando para conhecimento, pois o Município tem que dar andamento em toda
 infra-estrutura, pois se acaso a Prefeitura atrasar em alguma coisa, a COHAB também ficará paralisada e sua maior
 preocupação é com o esgoto sanitário e é preciso estar atento a essas questões para que todos sejam atendidos da melhor
 maneira possível. A Vereadora Valéria perguntou sobre as oito casas seriam feitas pelo projeto minha casa minha vida, sendo
 respondido que existem oito casas a mais, mas não sabia qual o programa, mas se fosse pela COHAB seguiria a lista pronta.
 Informou à Vereadora que em relação ao projeto minha casa minha vida, está havendo um levantamento para ver a demanda e
 depois será enviado para a Caixa que avaliará a viabilidade para início dos cadastros e neste projeto são 48 apartamentos no
 terreno do Bairro Pedra Negra, tendo a Vereadora pedido que quando ele tiver mais informações, que venha na Câmara para
 explicar, pois os Vereadores estão empenhado em ajudar as pessoas, tendo o Sr. Flávio se disponibilizado a vir. Uma das
 visitantes perguntou o que estava faltando para início das obras, sendo respondido pelo Vereador Joel que era aprovação e
 sanção dos projetos e disse que o programa minha casa minha vida está sendo liberado somente para municípios com mais de
 20 mil habitantes e que Ijaci foi priorizado graças ao trabalho de servidores e da administração. A Vereadora Valéria perguntou
 sobre o prazo de início depois de aprovados os projetos, sendo respondida que espera que em menos de 15 dias. Uma visitante
 perguntou ao Flávio quando seria a comercialização, sendo respondido que na entrega da casa, porém a lista sofrerá alteração e
 depois da construção, a COHAB tem seis meses para entregar as casas. Uma visitante perguntou se o valor para pessoas
 deficientes seria o mesmo que os outros, sendo respondido que isto ainda não lhe havia sido passado. Perguntado sobre o valor
 mínimo para aderir a COHAB, disse que é preciso ter um salário mínimo e que as prestações são enviadas através de boleto e
 quando acumulam três boletos sem pagar, eles retomam o imóvel e passa para a próxima pessoa da lista, pois a casa é
 financiada a preços populares. O Presidente agradeceu ao Flávio pela presença e desejou que as pessoas contempladas façam
 bom proveito destas casas e com a aprovação desses projetos, logo se iniciarão as obras e que na fase da comercialização
 espera que o Prefeito envie o servidor Flávio para fazer o acompanhamento, pois já conhece os trabalhos da COHAB e que ele
 poderá ser convocado para qualquer esclarecimento, tendo o servidor dito que acredita que as casas estarão prontas em agosto,
 agradeceu e se colocou a disposição para qualquer esclarecimento, bem como informar a classificação da pessoa inscrita. O
 Vereador José Márcio pediu que quando da vinda do servidor Flávio na Câmara, que o Secretário de Obras o acompanhe para
 esclarecer assuntos relacionados às obras e que no local sejam instalados orelhões e lixeiras para manter higiene e saúde.
 Franqueada a palavra, o Vereador Rogério pediu votação em regime de urgência nos projetos de leis nº 1, 2 e 4 e da mesma
 forma o Vereador Joel pediu para o projeto de lei nº 5, pois estas ruas sem nome estão causando transtornos para os moradores
 junto à CEMIG. SEGUNDA PARTE: A emenda proposta pelo Vereador Marcelo ao projeto de lei nº 2 foi aprovada pela
 unanimidade do Plenário. Os pedidos de votação em regime de urgência feitos pelos Vereadores Rogério e Joel foram
 aprovados pela unanimidade do Plenário. Procedidas as votações os projetos de leis: Nº 1 que "Homologa Convênio celebrado
 com a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB/MG, concede à mesma Companhia isenção tributária e
 dá outras providencias", nº 2 que "Dispõe sobre a doação de imóveis de propriedade do Município à Companhia de habitação do
 Estado de Minas Gerais, na forma e condições que especifica", nº 4 que "Altera a lei nº 758 de 08 de janeiro de 2003, que institui
 o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Ijaci e dá outras providencias" e nº 5 que "Dá denominação às ruas que
 especifica" foram aprovados em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação pela unanimidade do Plenário. Feita a chamada final foi
 constatada a presença de todos os Vereadores. 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 quinze dias do mês de janeiro de 2010 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 1ª reunião
 Extraordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Lisionel de Souza Tostes, Joel Vitor da Silva, Cypriano
 Antonio Caetano, José Marcelo de Andrade Botelho, José Marcio Gomes, Luiz Rogério Vilas Boas, Marco Aurelio Fraga e
 Valeria Aparecida Fabri Ribeiro. A leitura da síntese dos pronunciamentos dos Vereadores como adendo à 45ª reunião ordinária
 foi aprovada e assinada pelos Vereadores.CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: OFÍCIOS DO EXECUTIVO: Ofício nº 04
 pedindo realização de reunião Extraordinária. Ofício nº 05 enviando os projetos de leis nº 1, 2 e 3. Ofício nº 08 solicitando
 votação em regime de urgência nos referidos projetos. PROPOSITURAS PROTOCOLADAS: Projeto de Lei Ordinária nº 1 que
 "Homologa Convênio celebrado com a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB-MG, concede à mesma
 Companhia isenção tributária e dá outras providências". Projeto de Lei Ordinária nº 2 que "Dispõe sobre a Doação de imóveis de
 Propriedade do Município à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG, na Forma e Condições que
 Especifica". Projeto de Lei Ordinária nº 3 que "Dispõe sobre a Doação de imóveis de Propriedade do Município ao FAR – Fundo
 de Arrendamento Residencial da Caixa Econômica Federal – PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida, na Forma e
 Condições que Especifica". PRONUNCIAMENTOS DE VISITANTES:Dr. Jáderson Wembley Carvalho de Andrade, Procurador
 Geral do Município, que agradeceu aos Vereadores por terem se reunido para discutirem os projetos em pauta e com relação ao
 projeto de lei nº 1, disse que é preciso cumprir algumas a fim de que seja expedida a ordem de serviço para construção das
 casas e que o empreendimento já foi licitado pela COHAB, a empresa já esteve em Ijaci fazendo a análise do terreno e que o



 projeto dos lotes já foi registrado no cartório de registro de imóveis e seria publicado no jornal Lavras News para também cumprir
 meta da COHAB e por isto precisa da aprovação dos projetos para homologação do convênio e doação do terreno. Em relação
 ao Programa Minha Casa, Minha Vida questionado pelo Vereador Marco Aurélio respondeu que primeiro estaria esclarecendo
 sobre os projetos da COHAB, afirmando que sobre é um projeto padrão em todo o Estado. Sobre a infra-estrutura para a
 construção de 30 casas questionada pelo Vereador José Márcio, questionou sobre a infra-estrutura para construção de 30
 casas, foi dito pelo Procurador que conseguiram o prolongamento de mais 8 casas para esse primeiro semestre, tendo o
 Vereador perguntado sobre como seria feita a inauguração sendo respondido que serão inauguradas as que constam no
 convênio, e ainda questionado pelo mesmo Vereador, disse que a infra-estrutura seria feita pela Prefeitura e por ser projeto de
 interesse social, a CEMIG já foi oficiada para a instalação de energia elétrica, mas o saneamento e pavimentação é por conta da
 Prefeitura. O Vereador José Márcio disse que foi procurado por trabalhadores na construção civil para buscarem serviço e ainda
 pessoas que também moram de aluguel e sempre sonharam em ter suas casas próprias e parabenizou a todos que ajudaram
 nessa conquista. O Procurador disse que em relação ao projeto de lei nº 3, o Município foi contemplado com o Programa Minha
 Casa, Minha Vida, mas a condição é que o terreno seja doado para o FAR que estudará o melhor aproveitamento do terreno, se
 vertical ou horizontal, mas o primeiro passo é a doação, no entanto, os projetos da COHAB são condições necessários para
 atender as metas da COHAB e finalizou agradecendo a todos. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES o
 Vereador Marcelo pediu vistas projetos, solicitando os anexos II, III e IV que são referidos no Protocolo de Cooperação Mútua,
 pois é necessário conhecer o inteiro teor dos projetos, bem como informações sobre a lista das pessoas que serão
 contempladas e se comprometeu a devolver os projetos tão logo fossem enviados e analisados os documentos. O Vereador
 José Márcio disse que participou da comissão para a seleção dos candidatos e tudo foi feito de maneira correta, só que além
 desta seleção, eles precisam passar pela avaliação dos critérios da COHAB e não podem ter pendênciaS. O Sr. Presidente
 pediu ao procurador que enviasse esses documentos até na segunda-feira seguinte, tendo o Procurador dito que a
 documentação foi preparada pelo Cornélio e se o Vereador Marcelo concordasse, se comprometeria trazer a documentação,
 salientando que o pedido de vista só atrasaria a expedição da ordem de serviço para construção das casas, já que são
 documentos padrão em Minas Gerais e que lei foi enviada pela COHAB, não havendo nada de novo. O Vereador Joel, em nome
 das pessoas, pediu ao Vereador Marcelo que retirasse o pedido de vistas, vez que o Procurador da prefeitura se comprometeu
 em trazer os documentos, e ainda que a empresa se comprometeu em empregar 99% das pessoas de Ijaci na construção e no
 entanto, os prazos já estão acabando. O Vereador Marcelo disse que primeiro gostaria de ver estes documentos e se
 entregassem no dia seguinte, estaria se reunindo na segunda-feira para discutirem os projetos. O procurador Geral reafirmou
 que não estavam inovando em nada, é padrão da COHAB e se estivesse irregular, estaria nos 853 municípios mineiros e que
 esta vista só atrasaria. O Sr. presidente disse que isto está previsto no regimento interno e que não poderia questionar,
 concedendo a vista nos termos regimentais. SEGUNDA PARTE: chamada final, sendo informada a presença de 08 (oito)
 Vereadores, ausente o Sr. Francisco Bernardo Mesquita que estava em viagem. TERCEIRA PARTE: O Sr. Presidente disse que
 uma vez devolvidos os projetos, iria comunicar os Vereadores por meio de telefone, não estabelecendo dia e horário fixos para a
 reunião extraordinária seguinte. 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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