
Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 5ª reunião
 extraordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho,
 Valeria Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de
 Souza Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs.
 Vereadores. ORDEM DO DIA: Leitura do requerimento para a reunião extraordinária subscrito pelos Vereadores Rogério, Marco
 Aurélio e Cypriano e do edital de convocação da mesma, cuja Ordem do Dia versa sobre a deliberação dos Projetos de Leis
 Ordinárias nº 42, 44 e 47, sendo que o de nº 42 estava em pauta para 2ª votação. Para o Projeto de lei nº 44 foi apresentada
 uma emenda subscrita pelos membros da Mesa Diretora no tocante ao quadro do Legislativo. PRONUNCIAMENTO DOS
 VEREADORES: Nos termos do § 3º do artigo 87 do Regimento Interno, o Sr. Presidente comunicou aos Srs. Vereadores que na
 reunião, somente os projetos em pauta seriam deliberados e cada Vereador dispunha de cinco minutos para se pronunciar sobre
 os projetos com um minuto para conclusão. Pronunciaram-se os Vereadores José Márcio; Rogério com aparte do Marco Aurélio
 e Lisionel; Cypriano e Marco Aurélio, cujas palavras serão anexadas posteriormente. SEGUNDA PARTE: O Projeto de Lei nº
 42/2011 que "Dispõe sobre o pagamento de indenização de despesas de viagem ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
 Municipais e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em 2ª e 3ª votação, conforme urgência solicitada pelo Lisionel
 com apoio do Rogério e Cypriano na redação final. O Projeto de Lei nº 44/2011 que "Dispõe sobre abertura de credito
 suplementar ao Orçamento do Município de Ijaci para 2011 e dá outras providencias", considerada a Emenda proposta pelos
 membros da Mesa Diretora foi aprovado à unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª votação, conforme urgência solicitada pelo Lisionel com
 reforço do Rogério e Cypriano. O Projeto de Lei nº 47/2011 que "Dispõe sobre alteração dos Anexos de Metas e Prioridades da
 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012" considerada a emenda proposta pelos membros da Mesa Diretora foi
 aprovado à unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª votação, conforme urgência solicitada pelo Lisionel com reforço do Rogério e Cypriano.
 O requerimento nº 41 subscrito pelos Vereadores José Mário e Francisco solicitando cópia do vídeo desta reunião foi rejeitado
 após obter 04 (quatro) votos contrários do Lisionel, Rogério, Cypriano e Marco Aurélio, 02 (dois) votos favoráveis do Francisco e
 José Márcio e 02 (duas) abstenções da Valéria e Marcelo. O José Márcio disse que diante deste fato irá recorrer ao Judiciário
 para obter esta cópia. Os trabalhos foram suspensos por 10 (dez) minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício,
 o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos da 5ª Reunião Extraordinária da Sessão Legislativa de 2011. 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 06 (seis) dias do mês de dezembro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 36ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 COMUNICADOS: Ofício nº 34 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio ambiente e Turismo contendo
 convite para a reunião do Plano Diretor de Recursos Hídricos do Comitê Afluentes Mineiros Alto Rio Grande e Plano Diretor de
 recursos Hídricos da Bacia dos Rios da Morte e Jacaré nos dias 14 e 15 de dezembro, respectivamente em Madre de Deus e
 São João Del Rei. Ofício nº 351 do Gabinete do Prefeito encaminhando balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura
 referente aos meses de julho e agosto de 2011 e Prestação de Contas da APAE do mês de outubro de 2011. Ofício nº 101 do
 Consórcio AHE Funil em resposta ao ofício nº 363 da Câmara a partir de Indicação do Marco Aurélio. PROPOSIÇÕES
 ESCRITAS: Requerimento nº 39 subscrito pelo Marco Aurélio e Requerimento nº 40 subscrito pelo José Márcio e Francisco.
 TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes: Projeto de Lei Ordinária nº 47 que "Dispõe
 sobre alteração dos Anexos de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012" de autoria do
 Executivo. Para este projeto foi apresentada uma emenda subscrita pelos membros da Mesa Diretora no tocante ao quadro do
 Legislativo. Projeto de Lei Ordinária nº 48 que " Declara de Utilidade Pública a Banda de Música Santa Cecília" de autoria do
 Vereador Marcelo. Para 3ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 43. Para 2ª Votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 47 de 2010,
 34, 40, 41, e Projeto de Lei Complementar nº 11. Para 1ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 44 e 45. PRONUNCIAMENTO
 DE VISITANTE: O Sr. William Alberto Mesquita, sócio da empresa WA Transportes e Logística Ltda. distribuiu uma carta aos
 Vereadores e Servidores e apresentou dados e intenção da empresa, objeto da Concessão de Direito Real de Uso que dispõe o
 Projeto de Lei Ordinária nº 45 e esclareceu questionamentos do Marco Aurélio que o parabenizou e o apoiou pela iniciativa, da
 mesma forma a Valéria, o José Márcio, Cypriano, Francisco, Rogério, Marcelo que o apoiou e apontou alguns problemas de
 infraestrutura no Distrito Industrial e formulou alguns questionamentos e sugestões e o Sr. Presidente apoiou e agradeceu a
 presença do visitante. O Sr. Presidente citou assuntos tratados na visita feita por ele, o Lisionel e Cypriano em Brasília
 juntamente ao Sr. Prefeito. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pronunciaram-se os Vereadores Lisionel, Cypriano,
 Francisco, Valéria, José Márcio com argumentações do Sr. Presidente sobre as atribuições da presidência segundo a Lei
 Orgânica e o Regimento Interno. Também se pronunciaram o Marcelo, Rogério e Marco Aurélio, cujas palavras serão anexadas
 posteriormente, salientando que o José Márcio pediu vistas no Projeto de Lei Ordinária nº 44, citando o Requerimento nº 40,
 onde pede a presença de servidores da Prefeitura para esclarecer sobre os gastos da Administração, além de pedir o parecer
 das Comissões Permanentes da Câmara. Na palavra franca também foram mencionados fatos acontecidos na Audiência Pública
 para eleição da proposta de emenda a ser incluída no Orçamento Geral da União, sendo classificada como muito proveitosa.
 SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 47 de
 2010 que "Institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual e
 dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em 2ª e 3ª votação, conforme urgência solicitada pelo Lisionel na redação
 final . O Projeto de Lei nº 34/2011 que "Autoriza assinatura de convênios com entidades que especifica visando liberação de
 recursos da conta do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FIA) e dá outras providencias" foi aprovado à unanimidade



 em 2ª e 3ª votação, conforme urgência solicitada pelo Lisionel na redação final . O Projeto de Lei nº 40/2011 que "Dispõe sobre
 ampliação do número de cargos comissionados a que se refere a lei complementar 1084/2011 e dá outras providências" foi
 aprovado à unanimidade em 2ª e 3ª votação, conforme urgência solicitada pelo Lisionel na redação final . O Projeto de Lei nº
 41/2011 que "Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
 interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências" foi aprovado à
 unanimidade em 2ª e 3ª votação, conforme urgência solicitada pelo Lisionel na redação final. O Projeto de Lei nº 42/2011 que
 "Dispõe sobre o pagamento de indenização de despesas de viagem ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais e dá
 outras providências" foi aprovado à unanimidade em 1ª votação. O Projeto de Lei nº 43/2011 que "Acrescenta o Parágrafo 4º do
 Art. 2º da Lei nº 1017/2010 e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em 3ª votação em sua redação final. O Projeto
 de Lei nº 45/2011 que "Autoriza Concessão de Direito Real de Uso de bem imóvel e da outras providências" foi aprovado à
 unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª votação, conforme urgência solicitada pelo José Márcio com o apoio da Valéria, Francisco, Lisionel e
 Cypriano. O Projeto de Lei Complementar nº 11 que "Altera o anexo IV ( Tabela de Vencimentos por Cargo) da Lei
 Complementar nº 882/2006 e dá outras providencias" foi aprovado à unanimidade em 2ª e 3ª votação, conforme urgência
 solicitada pelo Lisionel na redação final. Por ser a última reunião ordinária da Sessão Legislativa de 2011, os trabalhos foram
 suspensos por 20 (vinte) minutos para lavratura da ata da presente reunião nos termos do art. 97, § 1º do Regimento Interno. No
 reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos da Sessão Legislativa Ordinária de 2011. 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 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 35ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria Aparecida Fabri
 Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. O Presidente Joel enviou atestado médico para justificar sua ausência. A ata da
 reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores. COMUNICADOS: Ofício da AMOPEM encaminhando prestação
 de contas relativas ao mês de setembro de 2011. Do Gabinete do Prefeito: Ofício nº 343 em resposta ao Requerimento nº
 28/201 do Francisco e José Márcio e encaminhando anexo cópia do ofício nº 343 do Gabinete e 507 da 3ª Promotoria de Justiça
 da Comarca de Lavras. Ofício nº 344 em resposta aos Requerimentos 25, 26 e 27 do Francisco e José Márcio. Ofício nº 349
 comunicando Audiência Pública para eleição da proposta de emenda a ser incluída no Orçamento Geral da União e
 encaminhando cópias dos Decretos 1634 e1635 de 2011. PROPOSIÇÕES VERBAIS: nº 539, 540 e 541 do Francisco; 542 e 543
 do Marco Aurélio; 544 e 545 do Cypriano e 546 do Marcelo. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: O Projeto de Lei Ordinária nº 38 que
 "Autoriza Concessão de Direito Real de Uso de bens imóveis, altera concessões dadas anteriormente e dá outras providências"
 foi retirado de tramitação por meio do ofício nº 350 do Gabinete do Prefeito. Apresentação e envio às Comissões Permanentes
 dos Projetos de Leis Ordinárias nº 44 que "Dispõe sobre abertura de credito suplementar ao Orçamento do Município de Ijaci
 para 2011 e dá outras providencias" e 45 que "Autoriza Concessão de Direito Real de Uso de bem imóvel e da outras
 providências". Para 2ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 43. Para 1ª Votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 47 de 2010, 34,
 40, 41 e Projeto de Lei Complementar nº 11 de 2011. Apresentação e envio à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
 Contas do Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais à prestação de contas do Município,
 exercício de 2004, encaminhado através da Intimação nº 64068/2011 – Processo nº 696669. O Sr. Presidente em exercício,
 Marcelo, abriu espaço na reunião para uma discussão acerca da segurança pública em nossa cidade, a partir de pedido feito
 pelo Sr. Evando Reis de Carvalho com a participação dos Vereadores, da Conselheira Tutelar Alessandra e ao final ficou
 decidido pelo agendamento de uma audiência com o Comando do 8º Batalhão de Polícia Militar, através de uma Comissão de
 Vereadores e caso fosse confirmada, seriam convidados representantes do Executivo, Delegado de Polícia Civil e
 representantes do Ministério Público e Judiciário para a referida audiência. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O
 Vereador Francisco manifestou apoio ao Projeto de Lei sobre o Fundo da Infância e do Adolescente para repasse de verbas às
 entidades. Indicou ofício ao Secretário de Obras para que determinasse a retirada de alguns paus que foram colocados na Praça
 de Esportes e poderiam machucar as crianças, bem como enviasse reclamação da Sra. Vita, cuja casa está quase caindo, ao
 passo que a casa localizada na Rodovia da Serra que é de uma pessoa que não é daqui está toda arrumada. Indicou ofício à
 Secretária de Educação informando que existem pessoas vendendo materiais no portão da escola. Num aparte, o José Márcio
 disse que a Secretária deveria instruir esses vendedores a ficarem uns 30 metros longe do portão. O pronunciante concordou
 com o José Márcio, afirmando que tais vendedores quase entram no ônibus para entregarem folhetos de seus brinquedos às
 crianças. O Vereador José Márcio citou indignação com o resultado do Processo Seletivo, dizendo que juntamente ao Francisco
 levou os fatos antes e depois do resultado ao Ministério Público. Disse que o resultado para os cargos de serviços gerais e
 professores foram critérios por pessoa e que a metade do resultado estava errada, pois a classificação de quem tinha menos
 tempo de serviço está no início da lista, ao passo de que quem tinha mais tempo estava abaixo na classificação e assim não
 entendeu o critério usado pela Comissão. Disse que as pessoas que o procuraram não quiserem vir na Câmara e assim não iria
 encaminhar este fato para o Ministério Público, pois estas pessoas não querem se mostrar. Disse que dia 1º de dezembro as
 pessoas serão nomeadas para trabalhar e ele está com vergonha de ser Vereador, porém não está preso nas mãos de ninguém
 e quer terminar bem o mandato, trabalhando com transparência. Citou convite ao Prefeito e convocação de Secretários que não
 comparecem à Câmara e parece que eles estão fugindo da comunidade. Quanto à segurança pública, disse que já teve pedido
 do Marco Aurélio neste sentido e não sabe explicar porque a Mesa Diretora não tomou providências, pois é dever do Vereador
 zelar pela segurança. Num aparte, o Francisco disse que o Prefeito iria viajar na terça-feira para Brasília, tendo o pronunciante
 dito que alguns Vereadores iriam acompanhá-lo e esperava que não ficasse só na viagem mas que trouxessem soluções, pois o
 tempo está acabando. Disse que a obra do quartel é importante e deveria ter sido priorizada pela Administração. Num aparte, o
 Presidente em exercício disse que a obrigação da construção do quartel é do Estado e não do Município que também não pode



 chamar para si obrigação que é do Estado e o que deve ser feito é cobrar dos Deputados e Secretários do Estado para viabilizar
 esta obra, vez que já tem o terreno para tal . O pronunciante disse que se o Prefeito utilizasse a mesma eficiência para gastar
 com festas, o quartel já estaria pronto, citando que as festas deveriam ser mais simples e assim se gastaria menos. Disse que
 há Secretários e outros políticos que não gostam de perder a cadeira e querem ficar por oitos anos. Citou desorganização da
 Administração, pois tem monitora de ônibus trabalhando dentro da escola fazendo serviço de secretaria e servidor da escola
 trabalhando como monitor e têm veículos sem monitores e isto já vinha ocorrendo há um mês. O Presidente perguntou ao
 Vereador se ele sabia o nome dessas pessoas, sendo respondido que sim, tendo este pedido ao pronunciante que passasse
 esses nomes para enviar denuncia de desvio de funções ao Ministério Público. O Vereador Marco Aurélio disse que estava
 satisfeito com a iniciativa do visitante Evando acerca da segurança e citou pedido feito por ele ao Prefeito no mês de setembro
 para instalar câmeras de seguranças em locais estratégicos, aproveitando um fato acontecido em Lavras que repercutiu em todo
 país, onde o fato seria bem mais grave não fosse o monitoramento de uma Câmera. Disse que enviaram oficios aos deputados
 Domingos Sávio, Lafaiete Andrada e Fábio Cherem para conseguirem a construção de um quartel, sendo que a planta já existe
 e disse que a presidência poderia marcar essa audiência pública para discutirem a segurança com os demais órgãos envolvidos.
 Disse que a CEMIG ficou de trocar todas as lâmpadas das ruas para melhorar a iluminação e se fossem colocadas câmeras,
 com certeza os problemas com a segurança diminuiriam. Citou ainda que é preciso dar condições de trabalho para a Polícia
 Militar, sendo que Itumirim é Pelotão e aqui é Destacamento. Num aparte, o José Márcio disse que pessoas não vêm na Câmara
 para reivindicar, pois quando chegam na Prefeitura, são perseguidos. O pronunciante disse acreditar que isto não acontece, no
 entanto, não comunga com perseguição seja de qual tipo for e que é preciso trabalhar para todos. Cumprimentou a
 Administração e ao Governo de Minas pela inauguração da Farmácia em nosso Município. Disse que não estará à disposição
 dentre os dias 7 e 9 de dezembro, mas nos demais dias estará à disposição, caso tenha reunião extraordinária ou audiência
 para tratar da questão da segurança e demais matérias que forem necessárias. Disse que já fez dois pedidos há mais de quatro
 meses acerca de informações sobre o FUNDEB e a Secretária não lhe respondeu e assim pediu que a Mesa intervisse neste
 sentido, senão iriá enviar ofício ao Executivo dando conta que seu trabalho está sendo impedido de ir à frente nesta Casa por
 falta de respostas a seus ofícios, sendo que isto é desrespeito a ele e aos demais Vereadores. Reiterou que é preciso
 providências no serviço funerário, sugerindo que se faça uma licitação e altere a lei vigente sobre o assunto e e pediu apoio dos
 Vereadores nesta questão que se faz urgente. Quanto às doações de terrenos para empresas, não irá votar sem fazer uma
 sabatina aos representantes das empresas que devem vir na Câmara. O Vereador Cypriano manifestou apoio quanto à
 segurança, citando reclamações das pessoas que presenciam movimentações à noite e pediu que os policiais percorressem as
 ruas para fiscalizar. Indicou ofício ao Executivo e Secretário de Obras para que tomassem providências quanto às ruas e
 calçadas que estão esburacadas. Indicou ofício ao Executivo e Vigilância Sanitária apresentando reclamações de moradores
 dando conta que na Rua José Marçal, altura do número 141 existem ratos e demais bichos nos quintais e o Vereador já pediu ao
 Roni para ir no local e ele não foi. Num aparte, o Marco Aurélio disse que o Roni está noutra função e na Vigilância Sanitária tem
 outros dois funcionários. O pronunciante disse que faz pedido não para fazer campanha, mas sim para atender as necessidades
 da população. O Presidente em exercício, Vereador Marcelo, indicou ofício ao Executivo e ao Sr. Giovani de Paula Ferreira,
 representante da Emater no Município agradecendo pelo trabalho e pelo atendimento à sua solicitação de fornecimento de
 sementes e mudas aos pequenos produtores rurais. Sobre os critérios do Processo Seletivo comentado pelo José Márcio,
 segundo informações, foram critérios de serviços prestados, diplomas e graduações e demais cursos e assim há pessoas com
 mais tempo de serviço, porém com menos diplomas, mas não soube informar se o tempo de contrato ou de serviço de confiança
 foi contado. Disse que é preciso olhar os currículos das pessoas para entender a classificação, comentando que se a Prefeitura
 não tivesse agido de modo correto, não iria soltar o resultado, além do que o Promotor tem a denúncia do José Márcio. Quanto
 às pessoas que entraram com recursos, alguns não foram aceitos por não terem sido redigidos de acordo. SEGUNDA PARTE:
 As Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 47 de 2010 que "Institui a Lei Geral
 Municipal da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual e dá outras providências" foi
 aprovado à unanimidade em 1ª votação. O Projeto de Lei nº 34/2011 que "Autoriza assinatura de convênios com entidades que
 especifica visando liberação de recursos da conta do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FIA) e dá outras
 providencias" foi aprovado à unanimidade em 1ª votação juntamente à Emenda apresentada pelo José Márcio e Francisco. O
 Projeto de Lei nº 40/2011 que "Dispõe sobre ampliação do número de cargos comissionados a que se refere a lei complementar
 1084/2011 e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em 1ª votação juntamente à Emenda apresentada pelo
 Marcelo. O Projeto de Lei nº 41/2011 que "Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade
 temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras
 providências" foi aprovado à unanimidade em 1ª votação juntamente à Emenda apresentada pelo Marcelo e José Márcio. O
 Projeto de Lei nº 43/2011 que "Acrescenta o Parágrafo 4º do Art. 2º da Lei nº 1017/2010 e dá outras providências" foi aprovado à
 unanimidade em 2ª votação. O Projeto de Lei Complementar nº 11 que "Altera o anexo IV ( Tabela de Vencimentos por Cargo)
 da Lei Complementar nº 882/2006 e dá outras providencias" foi aprovado à unanimidade em 1ª votação. TERCEIRA PARTE: Os
 Srs. Vereadores foram convidados para a Audiência Pública para eleição da proposta de emenda a ser incluída no Orçamento
 Geral da União que seria realizada na segunda-feira, dia 5 de dezembro às 20 horas no Centro de Integração Educacional.
 Devido à referida audiência, os Srs. Vereadores foram convocados para a última reunião ordinária da Sessão Legislativa de
 2011 a realizar-se, excepcionalmente, dia 06 de dezembro, terça-feira a partir das 19 horas. 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 novembro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 34ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza



 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da reunião ordinária anterior foi aprovada e assinada pelos Srs.
 Vereadores. COMUNICADOS: Ofício nº 134 da Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunks contendo convite para a formatura do
 3º período da educação Infantil no dia 6 de dezembro. Ofício nº 22 da Escola Municipal Maria Luiza da Paixão contendo convite
 para a formatura do 3º período da educação Infantil e 5º ano do ensino fundamental no dia 7 de dezembro. Convite do Diretor do
 Foro de Lavras para homenagem ao Desembargador do TJMG Carlos Augusto de Barros Levenhagem no dia 2 de dezembro.
 Ofício nº 322 subscrito pelo Reitor da UFLA, Antônio Nazareno Guimarães Mendes em resposta ao ofício n 293 da Câmara a
 partir de Indicação do Marco Aurélio. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimentos nº 35, 36 e 37 do José Márcio e Francisco.
 PROPOSIÇÕES VERBAIS: Nº 535 do José Márcio, 536 do Marco Aurélio, 537 e 538 do Presidente Joel. TRAMITAÇÃO DE
 PROJETOS: Para 2ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 39. Para 1ª votação: Projeto de Lei Complementar nº 11 e Projetos de
 Leis Ordinárias nº 40 e 43. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Sr.
 Sebastião Leonardo Mesquita disse que estava na Câmara para informar sobre o início da construção do hospital, que é o sonho
 de todos os ijaciences, bem como a construção da Praça do Bairro Mateus e agradeceu o apoio dos Vereadores, citando que
 quando a Prefeitura está bem, a Câmara também está. Disse que atende a todos que o procuram, notadamente pessoas
 carentes e até mesmo parentes de Vereadores e seu objetivo, bem como o do Prefeito é administrar para todos de Ijaci. Em
 resposta ao Marco Aurélio disse que a obra do Bairro Mateus esta sendo feita com recursos próprios e a construção do hospital
 é convênio federal com contrapartida do Município, sendo que o valor da obra e de 194 mil reais e serão 240 metros de
 construção, afirmando que o Deputado Domingos Sávio se comprometeu a doar todos os equipamentos para o hospital. Em
 resposta ao Rogério, disse que todos que os que estão trabalhando nas obras são de Ijaci, exceto o encarregado que é pessoa
 de confiança da empresa. Disse também que ainda não procedeu o recebimento de nenhuma das obras que estavam em
 andamento e quando receber irá informar a Câmara. Em relação ao recapeamento da Avenida da Serra, na altura do Bairro
 Mateus, disse ao Lisionel que irá esperar passar o período chuvoso e todos os recapeamentos das ruas da cidade serão feitos a
 partir de janeiro. A Valéria agradeceu ao pedido atendido por ele no tocante às lâmpadas da Praça da Bandeira e Avenida de
 acesso à Serra, citando ainda que a obra do Serra Verde foi bem feita. Após questionamento, o Secretário disse a Valeria que o
 período de construção da obra do hospital é de 6 meses e quanto à Rua José Evaristo de Oliveira, disse que será iniciada no
 próximo ano. Em resposta ao Marcelo, disse que os passeios do Bairro Serra Verde serão refeitos. Em resposta ao José Márcio,
 disse que no hospital terá sala de raio-x e laboratório para exames, além de local para atendimentos de emergências nas
 consultas. O José Márcio parabenizou pela obra do hospital e da Praça no Bairro Mateus, afirmando que sempre que pede
 documentos é para trabalhar com transparência e responder às pessoas que lhe cobram informações e citou problemas com
 processo seletivo que não é da área do Secretário de Obras e há Secretários que não comparecem na Câmara quando são
 convocados, a exemplo da Secretária de Saúde e Enfermeiras, pedindo ao Secretário Sebastião para pedir que estas venham
 na Câmara, sendo que ele não vai maltratar ninguém, mas somente esclarecer e resolver problemas relacionados com a área da
 Saúde. O Rogério disse que o resultado do Processo Seletivo seria divulgado, segundo palavras do Secretário Fábio, tendo o Sr.
 Sebastião Leonardo dito que as pessoas classificadas no Processo Seletivo seriam chamadas a partir do dia primeiro. Em
 relação a obra da Praça da Serra, citada pelo Presidente, o Secretário disse que não falou dela porque não era ele quem estava
 fazendo, mas sim a Metal Ar com a participação do Presidente. O Sr. Presidente agradeceu a presença do Secretário Sebastião,
 que por sua vez disse estar à disposição. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Presidente indicou ofício a Metal Ar
 agradecendo ao Sr. Tibúrcio por ter cedido funcionários da empresa para reformar a Praça da Serra. Disse que a inauguração
 da quadra da Serra provavelmente seria no sábado, embora a data ainda não era oficial e caso fosse, gostaria de contar com a
 presença de todos Vereadores. O Vereador Marcelo citou sessão solene e parabenizou aos servidores da Casa pela
 organização, citando que todas as pessoas que receberam as homenagens realmente mereceram, pois participam da atividade
 diária de Ijaci. Citou que se emocionou com o discurso proferido pelo Sr. Luiz Gomes que valorizou a todos, bem como o
 discurso feito pelo Marco Aurélio. Disse que a Praça do Bairro Mateus foi reivindicada nas audiências públicas para elaboração
 do orçamento e antes do término do ano, a Administração está cumprindo. Outra reivindicação foi a colocação de caixa d'água
 no Ipiranga e a construção do hospital é uma conquista, mas os equipamentos e a manutenção tem alto custo para o Município e
 espera que os Deputados que aqui estiveram prestem suas ajudas. Disse que no próximo ano, Ijaci será um canteiro de obras e
 que o Prefeito está em busca de recursos. Quanto ao Processo Seletivo, acredita que dúvidas foram sanadas e espera que
 todos trabalhem em prol da população. Disse que nas audiências para elaboração do orçamento, os moradores de Contendas
 pediram a colocação de telas de proteção no campo, lembrando esta reivindicação ao Secretário de desenvolvimento Urbano.
 Finalizou pedindo vista no Projeto de Lei Ordinária nº 40 e Lei Complementar nº 11. O Vereador José Márcio indicou ofício ao
 Chefe do Departamento de Esportes e ao Prefeito parabenizando-os pela organização da corrida rústica, bem como ao
 Destacamento de Polícia e Secretária de Saúde pelo apoio, sendo que ele participou do evento e ficou satisfeito, porque o
 vencedor foi um adolescente de 13 anos que fez o percurso de 5 km em 19 minutos. Citou pedido do Émerson para
 desmembramento do projeto do Fundo da Infância e Adolescente, pois os recursos serão úteis para a ALECI utilizar no atletismo
 que ajuda muito a minimizar os problemas entre os adolescentes e jovens. Indicou ofício para que os trabalhos da ALECI sejam
 divulgados entre as empresas para procurarem parcerias com as mesmas. Disse que o pedido de vistas do Marcelo é para
 estudar melhor os projetos e que sua preocupação é terminar bem o mandato. Disse que as obras realizadas pelo Prefeito é
 sonho de todos ijaciences, notadamente o hospital e espera que as obras sejam entregues antes do período eleitoral. Pediu ao
 Presidente, cópia das diárias de viagens da Câmara neste ano para trabalhar com transparência e mostrar a todos seu trabalho
 como tesoureiro da Câmara. Parabenizou aos servidores da Câmara pela organização da reunião solene e ao Marco Aurélio
 pelo discurso proferido. Quanto à ajuda de material doado às pessoas carentes, pediu ao Secretário Sebastião Leonardo que
 quando fizerem as doações que peguem as assinaturas das pessoas na entrega dos materiais e que mais entregas sejam feitas
 a quem precisa, pois estão aqui para isto mesmo. Fez menção ao não comparecimento à Câmara da Secretária de Saúde e
 demais Servidores que foram convocados e providências precisam ser tomadas de acordo com a Lei Orgânica. A Vereadora
 Valéria agradeceu aos servidores da Câmara e ao Sérgio Serpa pela organização da reunião solene de entrega dos títulos de
 cidadania honorária e honra ao mérito. Citou emenda que estava propondo ao Projeto de Lei nº 43 para favorecer os estudantes



 de Ijaci. Quanto aos equipamentos do hospital, mencionou visita do Deputado Federal Domingos Sávio que se comprometeu em
 doá-los e disse que levou o pedido em seu gabinete em Belo Horizonte onde além destes equipamentos, incluiu pedido de uma
 sala de UTI para atender adultos e crianças de Ijaci e falou das dificuldades do SUS fácil para encontrar vagas em UTI, onde as
 vezes a pessoa é enviada para uma cidade distante, bem como a doação de uma ambulância com UTI móvel, pois o aluguel das
 mesmas fica em torno de 3 a 5 mil reais, dependendo da cidade para onde o paciente é levado. Disse que na outra semana
 levou ao Deputado Estadual Fábio Cherem o pedido de doação de uma Van para transportar as pessoas que fazem tratamento
 fora do domicílio. Num aparte, o José Márcio disse que se não tiver essas salas no projeto para construção do hospital, deve ser
 incluído para não ter problemas depois com a estrutura do prédio. A Vereadora disse que isso já tem no projeto e a sala do raio-
x será revestida de chumbo. Disse que no próximo concurso vai ter vaga para médico ortopedista pra olhar os raios-x que serão
 feitos no hospital e que atualmente o Município tem atendimento de cardiologista, ginecologista e cirurgião e as cirurgias que não
 podem ser feitas no Posto daqui, ele faz em Lavras. Disse que está satisfeita com o andamento dos serviços de saúde e estas
 coisas não podem acabar. Num aparte, o José Márcio disse que os médicos têm que trabalhar para evitar reclamações. A
 Vereadora disse que as pessoas têm reclamado menos e isso mostra que as coisas estão fluindo. O Vereador Marco Aurélio
 parabenizou aos servidores da Casa e a Mesa Diretora pela realização da solenidade de entrega dos títulos que repercutiu
 positivamente na cidade de Lavras. Indicou ofício ao DER pedindo informações acerca dos redutores de velocidade na entrada
 da cidade que foi pedido, bem como agradecendo pela instalação dos radares na rodovia. Em relação ao credenciamento dos
 profissionais da área de saúde, tem notícias que muitos credenciados têm vínculos com outros municípios e acredita que de
 segunda a quinta-feira irá faltar médico e isto trará problemas. Disse que quem deve administrar o Município é quem foi eleito
 pelo povo, no caso o Prefeito e não o Ministério Público e os Vereadores são para fiscalizar e criar leis. Disse que para evitar
 problemas com falta de médicos, deveria terceirizar os serviços, afirmando que respeita o Ministério Público, mas tem visto o
 Promotor enviar a cartilha pronta para o Prefeito fazer, sendo que o Prefeito lhe reclamou e deste jeito não precisa de Prefeito,
 pois o Ministério Público pode administrar a cidade. Disse que o credenciamento fica caro e se fizer uma licitação e colocar os
 profissionais para trabalhar, diminui a folha de pagamento e encargos. Citou correspondência do reitor da UFLA em resposta à
 sua Indicação e disse que se Ijaci construir o hospital e Lavras tiver curso de medicina, será bom para desenvolvimento de Ijaci e
 que todo apoio da Universidade para o funcionamento do hospital será bem-vindo, já que tem experiência em administração
 hospitalar e sabe que se gasta muito. Num aparte, o José Márcio sugeriu que fosse montada uma sala de dentistas para atender
 casos de emergências, sobretudo quando causados por acidentes, tendo o pronunciante dito que esta sugestão era boa. O Sr.
 Presidente Joel citou reunião com o Diretor da São Cristóvão e discutiram sobre a possibilidade de fornecimento de vales-
transportes para as pessoas idosas e indicou ofício ao Executivo para que envie um projeto de lei neste sentido. SEGUNDA
 PARTE: As Proposições Escritas e verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 39 que "Denomina de
 Rua Antônio Roberto Firmino, o logradouro que especifica" foi aprovado à unanimidade em 2ª e 3ª votações, conforme urgência
 na redação final solicitada pelo Lisionel, sendo que na 33ª reunião ordinária o referido projeto foi aprovado à unanimidade em 1ª
 votação. O Projeto de Lei nº 43 que "Acrescenta o Parágrafo 4º ao Art. 2º da Lei nº 1.017/2010 e dá outras providências" foi
 aprovado à unanimidade em 1ª votação juntamente à Emenda apresentada pela Vereadora Valéria. TERCEIRA PARTE: Os Srs.
 Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 28 de novembro a partir das 19 horas. 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 novembro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 33ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da reunião ordinária anterior foi aprovada e assinada pelos Srs.
 Vereadores. COMUNICADOS: Ofício nº 19 da ALECI solicitando desmembramento das Associações constantes no Projeto de
 Lei nº 34 que trata do repasse dos recursos do Fundo da Infância e do Adolescente a ALECI, APAE e CONSEPI. Ofício nº 99 do
 Consórcio AHE Funil em resposta ao ofício nº 310 da Câmara a partir de Indicação do José Márcio. Ofício nº 327 do Gabinete
 encaminhando prestações de contas da APAE, AMOPEM E ALECI. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimentos nº 29, 30 e 32
 do José Márcio e Francisco, nº 31 do Rogério e Valéria, 33 do Lisionel e 34 da Valéria. PROPOSIÇÕES VERBAIS: Nº 529 e 530
 do José Márcio e Francisco; 531 e 532 da Valéria, 533 do Marco Aurélio e 534 do Joel. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Para 2ª
 votação: Projeto de Lei Ordinária nº 33. Para 1ª votação: Projeto de Lei Complementar nº 12. Apresentação do Projeto de Lei
 Ordinária nº 43 que "Acrescenta o Parágrafo 4º ao Art. 2º da Lei nº 1.017/2010 e dá outras providências" de autoria do
 Executivo. O Sr. Presidente indicou ofício ao Presidente da ALECI informando-lhe que a competência de desmembrar Projeto de
 Lei é do Executivo, tendo em vista o ofício nº 19 da referida entidade. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador
 Francisco indicou ofício ao Executivo agradecendo pela nomeação da "Cris", conforme pedidos feitos por ele e o José Márcio.
 Num aparte, o José Márcio citou que o pedido feito por eles e teve o apoio da Câmara. O pronunciante manifestou apoio ao
 Projeto de Lei que trata dos plantões no Posto de Saúde, de maneira especial os de motorista de ambulância, pois trabalhou
 vários anos com ambulância e sabe das dificuldades. Indicou ofício ao Executivo pedindo que coloquem novamente o Sérgio
 Serpa para olhar as crianças quando iniciam e terminam as aulas como meio de evitar acidentes, citando que o Prefeito
 dispensou muita gente que trabalha e deixou outros que não trabalham. A Vereadora Valéria citou que o Projeto de Lei Nº 43 é
 para beneficiar estagiários de outros municípios, caso não haja estagiários de Ijaci e disse que desde 2009 tem uma Lei para
 apoio aos nossos estudantes e desde então está enviando ofícios para que a Lei seja cumprida e não obteve respostas. Disse
 não ser contra o projeto, mas primeiro deve-se olhar nossa casa para depois olhar para os de fora. Sobre o Projeto de Lei que
 trata da concessão de terrenos no Distrito Industrial, disse que pediu desmembramento para aprovar para as empresas que são
 de Ijaci, pois ela não tem interesse de aprovar para as empresas de fora, pois estas não dão emprego e reiterou pedido para que



 seja feito o desmembramento do Projeto. Num aparte, o José Márcio disse que o desmembramento é para beneficiar em
 primeiro lugar as empresas que são daqui. A pronunciante disse que as empresas de fora estão ganhando terrenos maiores do
 que as de Ijaci e segundo informações, é para guardarem estoque. Num aparte, o Marco Aurélio disse que se os representantes
 das empresas não vierem na Câmara, irá se abster da votação. A pronunciante disse que é favor de atender a todos de Ijaci em
 primeiro lugar e se sobrar, atende os que são de fora. Indicou ofício ao Executivo perguntando se vão doar mais lotes e quando
 será e o início das inscrições. Num aparte, o José Márcio citou pedido dos documentos para fiscalizar, pois há notícias que tem
 pessoas que moram de aluguel e não ganharam. A pronunciante disse que tem pessoas que ganharam lotes e já estão
 negociando os mesmos. Num aparte, O Marcelo disse que sem a autorização da Câmara não tem como doarem outros terrenos.
 Noutro aparte, o Marco Aurélio disse que as pessoas que ganharam lotes não podem vendê-los, tendo a pronunciante dito que
 recebeu reclamações neste sentido. A pronunciante reiterou pedido para colocar mão única na Rua Elias Antônio, cujo tráfego
 de veículos é intenso, notadamente nos finais de semana. Agradeceu a Secretária de Saúde por ter resolvido a situação da
 "Cris", dizendo que foi pessoalmente com ela duas vezes na Prefeitura. Agradeceu ao Prefeito por ter nomeado a Milena,
 dentista que é da Serra. Finalizou seu pronunciamento pedindo votação em regime de urgência no Projeto de Lei Complementar
 nº 12 que trata dos plantões no Posto de Saúde. O Vereador Marco Aurélio indicou ofício ao Consórcio AHE Funil reiterando
 pedido para reforma das casas de Pedra Negra, a pedido dos moradores, por causa do período chuvoso, salientando que isto já
 foi pedido várias vezes. Disse que todas as pendências do Consórcio em relação à Ijaci foram enviadas ao Procurador do Meio
 Ambiente, Dr. Bergson, pois a cada cinco anos eles dão licença de funcionamento para o funcionamento da usina. Sobre o
 Processo Seletivo, disse que a comissão de avaliação deveria ser formada por pessoas neutras, de universidades, para ser um
 processo transparente e não ser um jogo de cartas marcadas, o que não é bom para a Administração, afirmando que quer uma
 coisa justa. Sobre os plantões, disse que estes reajustes são justos, senão ficariam sem médicos para os plantões. Disse que
 não foi atendido pela Mesa Diretora da Câmara na solicitação das distâncias das cidades circunvizinhas para continuar o
 trabalho acerca da São Cristóvão, pois nunca concordou com as tarifas cobradas pela empresa e que o cálculo para os
 passageiros de Ijaci é feito até Macaia e Ipiranga, citando que a empresa ficou de devolver os valores cobrados indevidos e até
 então não devolveram. O Vereador José Márcio citou requerimento da cópia do vídeo da quarta reunião extraordinária, sendo
 que pagaria as despesas da reprodução, pois precisava da mesma, porque aquele dia para ele foi tão importante como a posse,
 muitas coisas se passaram e ele queria ter a cópia do vídeo. O Sr. Presidente disse que iria consultar a Assessoria Jurídica. O
 pronunciante mencionou o ofício nº 69 enviado ao Promotor para que ele ficasse atento ao ProcessoSeletivo e que naquele dia
 foi procurado por pessoas que não foram classificadas e se sentiram prejudicadas. Disse o Processo deveria ter sido feito por
 pessoas graduadas e que esse tipo de coisa desgasta a todos. Disse que estará enviando novo ofício ao Promotor, não para
 suspender o Processo, mas para que flua de maneira correta e que justiça seja feita para todos e pediu que o ofício passasse
 por votação em Plenário antes de ser enviado. Indicou ofício ao Executivo parabenizando pelas nomeações da "Cris" e da
 dentista citada pela Valéria. Disse que muitos pais de alunos o procuraram pedindo para que o Prefeito recolocasse o Sérgio
 Serpa no lugar onde estava, pois tem um servidor fazendo o serviço, mas este servidor lhe disse que não sabe fazer o serviço
 da maneira que o Sérgio fazia e pediu apoio dos Vereadores para evitar fatalidades com crianças, pois os motoristas não
 respeitam este servidor que foi colocado na função. Sobre o Projeto de Lei Complementar nº 12, reforçou o pedido de votação
 em regime de urgência feito pela Valéria, pois quem o conhece sabe que a intenção dele é ajudar a todos os servidores. O
 Vereador Cypriano disse que foi prometido reformar uma ponte que está esburacada, sendo que alguns carros caíram no local e
 as pessoas estão reclamando e agradeceu pela reforma de algumas pontes no Município. Disse que os moradores do Barreiro
 estão reclamando que os agentes de saúde não estão indo nas casas. Disse que existem ruas na cidade com muitos buracos e
 pediu que fossem recapeadas, bem como reiterou pedido para instalação de quebra-molas na esquina da Rua José Marçal com
 a Rua João Corrêa. Manifestou apoio ao Projeto de Lei Complementar nº 12 e Projeto de Lei que trata do estágio. O Vereador
 Lisionel pediu votação em regime de urgência na 2ª e 3ª votação do Projeto de Lei nº 33 e reforçou o regime de urgência
 solicitado para o Projeto de Lei Complementar nº 12. O Vereador Marcelo mencionou ofício da ALECI e indicou ofício ao
 Executivo para que enviasse à Câmara os projetos do Fundo da Infância e Adolescência separadamente. Citou envio das
 prestações de contas das associações que recebem recursos públicos e verificou que em algumas ainda tem notas ficais que
 não são eletrônicas e há que se relevar, pois nem todas as empresas se adaptaram a este tipo de nota. Quanto ao Processo
 Seletivo, citou reclamações e se houve erro, tem que ser apurado, pois as pessoas não podem ser prejudicadas em seus
 direitos. Disse que em conversa na Prefeitura, pediu que o processo fosse bem feito e se já tem reclamação é porque algo deu
 errado e assim é preciso consertar, senão as escolas, creches e a brinquedoteca vão parar de funcionar. Sobre a segurança das
 crianças na saída da escola, disse que é preciso implantar a JARI para que multas sejam aplicadas e é preciso resolver isto para
 evitar fatalidades. Sobre o Consórcio AHE Funil, disse que muitas condicionantes não foram cumpridas, enviaram relatório para
 o Ministério Público e com o período de chuva é que estão vendo as coisas que ficaram sem fazer. Disse ter notícias que estão
 negociando a construção da praia artificial com a filha do Cley na Pedra Negra e em resposta à Valéria, disse que essa praia é
 aberta a todos. Sobre o Projeto de Lei dos plantões, disse que os médicos devem trabalhar e cumprir seus horários e fazer por
 merecer o valor que será pago, como meio de evitar reclamações. Disse que conversou com o Prefeito e este lhe disse que não
 será candidato à reeleição, pois faz plantões em outras cidades, ao passo que poderia estar atendendo em Ijaci e a população
 está à mercê de seu atendimento médico. O pronunciante disse que o Prefeito não merece o que está passando, pois a pressão
 é muito grande, sendo que ele é uma pessoa que gosta muito de Ijaci. Em relação ao requerimento do vídeo da quarta reunião
 extraordinária feito pelo José Márcio, o Sr. Presidente disse que muitas coisas são decididas pela presidência, mas quanto as
 imagens dos Vereadores, ele poderia ser processado no código penal. O José Márcio disse que estava pedindo cópia das
 palavras dele, do Presidente, do Prefeito e dos Assessores Jurídicos da Prefeitura e da Câmara, pois o prejudicado foi ele e não
 a Administração. Está pedindo com respeito a todos da Casa e de acordo com o Regimento e se caso não for liberado, irá
 procurar a justiça onde for preciso para ter direito a esta cópia. O Sr. Presidente disse que não teria como separar as imagens,
 tendo o José Márcio dito que tem jeito, irá pagar e parece que ele não tem autoridade sobre sua cadeira e eles estão
 dificultando, sendo que está pedindo de acordo com o Regimento. O Presidente disse que iria colocar em votação para o



 Plenário decidir. O Rogério disse que se o José Márcio estava pedindo somente suas palavras, deveria ceder, mas era contra
 ceder a parte onde consta as palavras de todos os Vereadores. O Marco Aurélio disse não ter medo de nada e não precisaria
 apagar sua imagem, pois agiu em favor do Município, senão a cidade iria parar. O Cypriano disse que era contrário à liberação,
 mas sua imagem podia aparecer, pois votou a favor da população. Disse que o pedido de vistas dele iria parar serviços
 necessários e na reunião até o José Márcio votou no projeto. O Lisionel se manifestou contra. O Marcelo disse que as reuniões
 são públicas e abertas a todos e qualquer Vereador que quisesse, poderia fornecer. Desta forma, o Requerimento foi aprovado
 após obter 05 (cinco) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários, vencidos o Rogério, Cypriano e Lisionel. Em relação ao ofício
 a ser enviado para o Promotor a respeito do Processo Seletivo, o Marcelo pediu que o José Márcio aguardasse a decisão da
 Comissão, o que foi da concordância de outros Vereadores, ao que o José Márcio disse que ele e o Francisco iriam enviar o
 ofício ao Promotor dando conta do que estava acontecendo, pois não confia na Administração. O Sr. Presidente disse que os
 pareceres aos projetos em trâmite deveriam ser emitidos até o dia 21 de novembro para serem votados e assim esvaziar a
 pauta, tendo o José Márcio dito que iria propor emenda ao Projeto que tratava das contratações temporárias, tendo o Presidente
 reafirmado que o prazo era até o dia 21 e que na quarta-feira seguinte, a Comissão para decidir sobre a reunião solene para
 entrega dos títulos se reuniria às 11 horas. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e verbais foram aprovadas à
 unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 43 foi enviado às Comissões Permanentes. O Projeto de Lei Ordinária nº 33 que
 "Estima a receita fixa a despesa do Município de Ijaci para o exercício financeiro de 2012 e dá outras providências" foi aprovado
 à unanimidade em 2ª e 3ª votação conforme regime de urgência na redação final solicitada pelo Lisionel. O Projeto de Lei
 Complementar nº 12 que "Altera redação da Lei 882/2005 e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª
 votação, conforme urgência solicitada pela Valéria com o apoio do José Márcio e Lisionel. TERCEIRA PARTE: O Sr. Presidente
 convocou os Srs. Vereadores para a reunião solene de entrega dos Títulos de Honra ao Mérito e Cidadania Honorária que seria
 realizada no dia 18 de novembro, a partir das 19 horas e 30 minutos. Os Srs. Vereadores também foram convocados para a
 reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 21 de novembro a partir das 19 horas, sendo que no dia 14 de novembro não haveria
 reunião, conforme Resolução nº 3/2011 da Mesa Diretora. 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 outubro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 32ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da reunião ordinária anterior foi aprovada e assinada pelos Srs.
 Vereadores. COMUNICADOS: Ofício nº 53 do Deputado Estadual e Secretário de Estado de Defesa Social em resposta ao ofício
 nº 268 enviado a partir de Indicação do Marco Aurélio. Ofício nº 28 do Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária em
 resposta ao ofício nº 359 enviado a partir de Indicação do Lisionel. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimentos nº 25 a 28 do
 José Márcio e Francisco. PROPOSIÇÕES VERBAIS: Nº 522 e 523 do Marco Aurélio e 524 a 528 da Valéria. TRAMITAÇÃO DE
 PROJETOS: Apresentação dos Projetos de Leis Ordinárias: nº 40 que "Dispõe sobre ampliação do número de cargos
 comissionados a que se refere a lei complementar 1084/2011 e dá outras providências" de autoria do Executivo e 41 que
 "Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
 nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências" e 42 que "Dispõe sobre o pagamento de
 indenização de despesas de viagem ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais e dá outras providências". Projeto de Lei
 Complementar nº 11 que "Altera o anexo IV (Tabela de Vencimentos por Cargo) da Lei Complementar nº 882/2006 e dá outras
 providencias" e 12 que "Altera redação da Lei 882/2005 e dá outras providências" todos de iniciativa do Executivo e Emenda
 Modificativa nº 1 ao Projeto de Lei nº 33 subscrita por todos os Vereadores conforme decidido nas audiências públicas para
 análise do orçamento. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador Marco Aurélio teceu comentários sobre um artigo
 publicado dando conta do perigo em relação ao uso indevido da Dipirona e que na reunião seguinte apresentará este artigo e
 fará um ofício à Secretaria de Saúde solicitando que restrinja o máximo possível o uso do referido medicamento. Indicou ofício
 ao Sr. Prefeito, a pedido de moradores da Zona Rural do Município, solicitando a instalação de placas indicativas das
 localidades, como forma de auxiliar as entregas de materiais nas residencias, notadamente materiais agropecuários. Indicou, em
 nome de diversos moradores ofício ao Sr. Prefeito pedindo a instalação de câmeras de segurança em alguns pontos
 estratégicos da cidade, como forma de melhorar a segurança da população. A Vereadora Valéria relatou que foi na UNILAVRAS
 no inicio do ano expor sobre a Lei Municipal de ajuda financeira a estudantes de cursos superiores e falta somente o Sr. Prefeito
 mostrar interesse em realizar o convênio e enviar uma solicitação da minuta à entidade, indicando ofício neste sentido. Indicou
 ofício ao Sr. Prefeito reiterando pedido para regularização dos pagamentos pendentes da Prefeitura junto a UNIDERP para que
 possa ser feito um novo convênio, citando que algumas pessoas pagaram por conta própria para obter o diploma e se a
 Prefeitura paga um alto valor para manter os cursos da Universidade de Machado no Município, pode também conceder auxílio
 aos alunos do Município que fazem curso superior. Indicou ofício ao Sr. Prefeito solicitando informações sobre qual providência
 esta Prefeitura irá tomar em relação ao tráfego de carretas pesadas no Município, já que estas continuam passando pelas ruas
 da cidade, notadamente durante as madrugadas, não obstantes as constantes reuniões com a diretoria da Camargo Corrêa em
 Ijaci, sendo que em Lavras é proibido e aqui não consegue proibir. Reiterou indicação para realização do Plano Profissiográfico
 Profissional - PPP, ressaltando que alguns servidores não estão recebendo insalubridade e outros estão recebendo sobre o
 salário mínimo quando deveria ser calculado sobre o vencimento básico e reiterou ainda pedido para concessão de plano de
 saúde para os servidores municipais. Manifestou-se favorável a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 12 que trata do
 aumento do valor dos plantões no Posto de Saúde. O Vereador José Márcio solicitou do Assessor Jurídico da Câmara que se
 manifestasse sobre fatos nos quais ele foi envolvido no dia 30 de setembro e dia 18 de outubro, quando alguns servidores o
 agrediu verbalmente. O Dr. Roberto Pires disse que a Constituição garante a inviolabilidade de palavras e votos dos vereadores



 e assim no exercício de suas funções, o Vereador é livre para se manifestar e opinar sobre matérias a este submetida sem que
 isto lhe acarrete processos de ordem administrativa ou judicial. Disse ainda que esta inviolabilidade garante ao vereador o fato
 de não votar sob pressão de pessoas ou grupos, porque isto pode ser muito prejudicial para a população. Disse que na questão
 da votação do dia 18, o Vereador agiu de forma correta e achou por bem devolver o projeto para votação, mas o direito de vista
 é assegurado a todo Vereador para que este vote conscientemente. O José Márcio agradeceu ao Assessor e mencionou o não
 comparecimento da Secretária de Saúde e enfermeiras na reunião, conforme convocação e disse que às vezes as pessoas não
 vêm porque foram convocadas a seu pedido, porém sua intenção é ajudar e tentar resolver os problemas que estão
 acontecendo, citando que desde que os novos Agentes Comunitários de Saúde tomaram posse há três meses, nenhum destes
 visitou as casas da Vila Aparecida e irá esperar até 30 dias e se não comparecerem irá tomar outras providencias. O Vereador
 Marcelo disse que presidentes de alguns partidos estão questionando a respeito da reunião desta Câmara realizada no dia 18 de
 outubro, tendo o pronunciante citado o art. 228 do Regimento Interno onde consta que "Os casos omissos neste Regimento
 serão resolvidos pela Mesa...." e desta forma os Vereadores agiram de maneira correta. Sobre o trânsito das carretas na cidade,
 disse que depende da instalação da JARI, o que foi deliberado e previsto no orçamento para o próximo ano através das
 audiências realizadas. O Presidente mencionou o requerimento subscrito por presidentes de alguns partidos políticos solicitando
 cópia da ata e convocação da reunião do dia 18 de outubro e determinou aos servidores que fornecesse também cópia das
 assinaturas no livro de presenças e que as custas destas cópias seriam por conta dos requerentes, conforme consta no
 Regimento. O Marco Aurélio disse que está aqui para trabalhar em favor da população e não de interesses de partidos políticos,
 citando que respeita os partidos, mesmo porque é um requisito para ser eleito, mas defende o desenvolvimento do Município e
 apoia tudo o que traz benefícios para a população. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e verbais foram aprovadas à
 unanimidade. Os Projetos de Leis Ordinárias nº 40, 41 e 42 e Projetos de Leis Complementares nº 11 e 12 foram enviados às
 Comissões Permanentes. O Projeto de Lei Ordinária nº 33 que "Estima a receita fixa a despesa do Município de Ijaci para o
 exercício financeiro de 2012 e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em 1ª votação juntamente à emenda
 proposta por todos os Vereadores. O José Márcio solicitou permissão ao Presidente para que fosse lido um requerimento
 subscrito por ele e o Francisco para votação em Plenário, visando enviar cópia do Edital do Processo Seletivo Simplificado para
 a Contratação de Pessoal por Prazo Determinado ao Promotor de Justiça, vez que não existe lei permitindo tais contratações.
 Os Vereadores Marcelo, Cypriano, Rogério, Marco Aurélio e Valéria se absteram alegando não ter conhecimento total da
 matéria, o Lisionel disse ser contra e o Francisco disse ser a favor do envio. O Marcelo pediu ao José Márcio para aguardar até
 que verificassem se esta contratação estava prevista no TAC firmado com a Promotoria, havendo debate sobre a questão, tendo
 o José Márcio dito que ele e o Francisco iria enviar e pediu para registrar que antes de encaminhar a cópia do edital, eles
 levaram o fato ao conhecimento e votação dos demais Vereadores e, como não foi aprovado, levaria ao conhecimento das
 pessoas que o questionassem. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a
 realizar-se dia 07 de novembro a partir das 19 horas. 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 outubro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 31ª
 reunião ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho,
 Valeria Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de
 Souza Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da 30ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Srs.
 Vereadores. A ata da 4ª reunião extraordinária foi aprovada e assinada, após obter 6 (seis) votos favoráveis e 1 (um) voto
 contrário, vencido o José Márcio que justificou não ter aprovado a ata porque havia pedido vistas no Projeto de Lei
 Complementar nº 10 para que a Prefeitura acrescentasse mais alguns cargos e assim fez os requerimentos nº 7, 8 e 11 onde
 juntamente ao Francisco respectivamente pediam a inclusão dos cargos de um Borracheiro, um Lavador de Veículos e
 Máquinas, cinco Monitores de Creche com Curso Técnico, três Pedreiros, um Geólogo para fazer o acompanhamento contínuo
 da trepidação causada pelas detonações de pedra na Camargo Corrêa e mais um Supervisor Pedagógico, conforme
 levantamento que fez em vários setores, mas a Prefeitura não se manifestou e nem tinha feito este levantamento conforme pôde
 constatar. Disse que o Projeto foi votado sem que se colocasse estes cargos que são necessários e assim irá procurar o
 Promotor para saber como ficará a situação, pois este será o segundo concurso público a ser realizado pela Administração e não
 aproveitam para colocar os cargos que precisam e por isso era contra a aprovação da ata. O Presidente disse que o projeto que
 aprovado era para criar cargos e havendo cargos vagos, estes serão incluídos no concurso e em relação ao prazo para a
 Prefeitura responder o Vereador, disse ser de 30 dias. COMUNICADOS: atestado médico assinado pelo Dr. Luiz Sepini Neto
 enviado pelo Francisco como justificativa de sua ausência na reunião. Ofício Circular nº 337 da AANEL comunicando audiência
 pública acerca da transferência aos municípios dos ativos da iluminação pública. Prestações de Contas da AMOPEM referentes
 aos meses de agosto e setembro de 2011. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimentos nº 20 a 23 do José Márcio e 24 da
 Valéria. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 507 de todos os Vereadores; 508 e 509 do Cypriano; 510 do Cypriano e Valéria; 511 a 513
 do José Márcio; 514 e 515 do Marco Aurélio; 516 a 519 da Valéria; 520 e 521 do Lisionel. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS:
 Apresentação dos Projetos de Leis Ordinárias: nº 38 que "Autoriza Concessão de Direito Real de Uso de bens imóveis, altera
 concessões dadas anteriormente e dá outras providências" de autoria do Executivo e 39 que "Denomina de Rua Antônio Roberto
 Firmino, o logradouro que especifica" de autoria da Valéria. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador Marcelo
 indicou ofício ao Deputado Estadual Fábio Cherem agradecendo pelo empenho em doar a ambulância para o Município, citando
 o compromisso e agradecimento do Deputado que aqui teve votação expressiva. Disse que na reunião o Deputado Federal
 Domingo Sávio também se comprometeu a trazer mais benefícios para o Município. Disse que o fato do Prefeito ser do partido
 do Governador tem contado muito para o recebimento de recursos através de convênios e Ijaci tem muito a ganhar e o Prefeito
 lhe disse que muitos convênios foram assinados e que no próximo ano o Município terá muito mais obras através destes



 convênios. Quanto ao projeto da reforma administrativa, disse que deveria ter separado os cargos efetivos dos cargos em
 comissão e da maneira como fizeram, essa reforma não ficou boa, mas devido a exigência da Promotoria, a Prefeitura teve que
 regularizar desta forma, porém, segundo o Secretário Fábio Mesquita, para resolver o problema da creche e da brinquedoteca,
 será enviado um projeto separado e de acordo com palavras do Assessor Jurídico da Prefeitura, para esses setores o Promotor
 vai dar mais tempo para regularizar a situação e o que não pode é o Município perder os servidores dessas áreas. O Vereador
 Cypriano indicou ofício ao Executivo para fazer reparos na estrada de acesso na propriedade do Sr. Nicanor e na pontes das
 estradas rurais, notadamente Contendas e Barreiro. Num aparte, a Valéria manifestou apoio a este pedido, citando o caso do Sr.
 "Zizico". O pronunciante indicou pedido para construção de meio-fio ao longo da Av. Luiz Gonzaga Vilas Boas, pois os
 moradores querem construir passeios e que nas entradas deveriam ter o nome das ruas perpendiculares para que sejam
 identificadas com mais facilidade. Indicou ofício ao Deputado Fábio Cherem agradecendo pela ambulância, bem como ao
 Deputado Domingo Sávio que prometeu liberar vários recursos, inclusive a doação de trator agrícola para ajudar os produtores,
 além dos equipamentos de laboratório para o hospital que será construído. O José Márcio indicou ofício ao Deputado Fábio
 Cherem agradecendo-lhe pela liberação da ambulância e outro ofício lembrando-lhe do projeto que ele e o Francisco enviaram
 para doação de um veículo adaptado para a APAE para ser utilizado pelos cadeirantes que fazem tratamento, citando suas
 dificuldades. Disse que os cidadãos devem ficar satisfeitos pela instalação da creche e indicou ofício ao Prefeito agradecendo
 pelas boas instalações que foram feitas com apoio da Camargo Corrêa e disse que os servidores da creche deverão ser
 qualificados para que esta se torne uma escola modelo. Quanto ao ocorrido na semana anterior, disse que pedirá ao Assessor
 Jurídico para esclarecer o restante da questão, pois muita coisa foi distorcida e afirmou que não guarda rancor de ninguém.
 Apoiou palavras do Marcelo quanto aos convênios que Ijaci tem conseguido e disse que quer trabalhar unido, questionando
 quando for necessário, mas com intenção de que o Município cresça. Apoiou pedido para manutenção das estradas rurais para
 dar melhores condições para os feirantes e ainda para facilitar a linha escolar. Quanto aos quebra-molas feitos no Campo Alto,
 indicou ofício à Secretaria responsável que sinalize os mesmos com faixa, havendo manifestação de apoio do Lisionel para este
 pedido. O Vereador Marco Aurélio disse que os vereadores devem discutir e achar uma maneira de solucionar problemas
 relacionados aos auxílios funerários concedidos pela Prefeitura, citando que a média de R$600,00 não é suficiente para pagar
 todas as despesas e famílias carentes têm dificuldades para pagar o restante, recorrendo a pedido de ajuda a outras pessoas, o
 que é constrangedor e doloroso. Desta forma, a Prefeitura deveria abrir licitação para conseguir serviços funerários com preços
 acessíveis e proceder o pagamento integral para as famílias carentes. O Presidente disse que podem fazer um Projeto de Lei e
 procurar a funerária para adotar um tipo de "caixão social". O pronunciante disse que isso deve ter em outras Prefeituras e
 podem copiar o modelo de lei neste sentido. O Marcelo disse ter quase certeza que existe uma lei federal para auxílios
 funerários através do INSS e cabia a Prefeitura verificar a existência e adesão a este programa. Em visita aos bairros juntamente
 com o Deputado Domingos Sávio, o pronunciante disse que os moradores estão reconhecendo e agradecendo as benfeitorias
 do asfalto que foram feitas nos bairros e o Deputado se empenhou em trazer mais recursos, a exemplo do equipamento para o
 pronto atendimento que será construído. Disse que iria subscrever os ofícios de agradecimento ao Deputado Fábio Cherem.
 Sobre o Projeto de Lei nº 38, pediu ao Presidente para convocar os responsáveis pelas Empresas para que viessem na Câmara
 apresentar a empresa e os interesses que a mesma tem em se instalar no Município. Cumprimentou os membros da Mesa pelo
 espírito democrático com que estão conduzindo os trabalhos e pediu a revisão do Regimento Interno para dar melhores
 condições de trabalho e que devem dialogar mais, pois todos querem o bem comum. Sobre a manutenção das estradas rurais,
 disse que deveriam estudar uma maneira para pavimentar as estradas rurais que são principais e as secundárias poderiam
 encascalhar, a exemplo do que foi feito em Varginha e deu certo, pois o custo da pavimentação pode parecer alto, porém a
 manutenção e ficaria bem mais em conta. Indicou ofício aos cirurgiões dentistas do Município parabenizando-os pela
 comemoração do dia do dentista. A Vereadora Valéria subscreveu ofício de agradecimento ao Deputado Fábio Cherem e ao
 Deputado Domingos Sávio pelo compromisso em conseguir os equipamentos do hospital que será construído e deve-se
 aproveitar para pedir que nestes equipamentos seja incluída uma cama de UTI. Indicou ofício ao Executivo para tapar os
 buracos na Rua Elias Antônio, conforme pedido dos moradores, bem como instalar quebra-molas, placa de trânsito identificando
 a preferência e ainda colocar mais uma camada de asfalto na rua do " Sr. Welligton", vez que nesta rua está acumulando água
 de chuva. Indicou ofício para que se coloque a JARI em dia para regularizar o trânsito das demais ruas da cidade. A este pedido,
 o José Márcio manifestou apoio. A pronunciante pediu a reforma do prédio do Posto de Saúde que está com muitas goteiras e
 nas salas de curativo e de espera, o teto é baixo e no tempo de calor as condições são ruins, no quarto do motorista de
 ambulância, o teto também é baixo, não tem banheiro exclusivo para os servidores, além do que sempre ficam entupidos. Em
 resposta ao Marco Aurélio, disse que a última reforma foi realizada quando ele era Secretário e no mandato passado fizeram
 apenas pintura. O José Márcio disse que seu convite aos servidores da saúde e o Prefeito é para discutir coisas neste sentido.
 Quanto ao Projeto de Lei nº 38, a pronunciante indicou ofício ao Executivo para que o projeto seja enviado para Câmara
 separando-se as empresas, pois não concorda em liberar terreno para empresas de fora que não darão emprego para as
 pessoas daqui. Reiterou pedido ao Executivo para instalação de uma lixeira na comunidade indo para o Tanque, havendo apoio
 do Cypriano a este pedido. O Presidente indicou ofício ao Deputado Fábio Cherem agradecendo pela doação de ambulância e
 pela intenção em ajudar o Município. O Vereador Lisionel subscreveu ofício de agradecimento ao Deputado Fábio Cherem,
 salientando que a ambulância estava destinada para Lavras e ele preferiu envia-la para Ijaci. Num aparte, o Marco Aurélio disse
 que as ambulâncias são novas devido ao trabalho de Ijaci e a Secretária de Saúde deveria fazer um seguro para transporte de
 pessoas doentes, além de colocar tacógrafos nas ambulâncias. Num aparte, o José Márcio sugeriu que o pronunciante indicasse
 ofício para o Prefeito juntamente aos Secretários e com a ajuda dos Deputados, se concentrasse esforços na obra do mini
 hospital, bem como os equipamentos para mantê-lo, citando que ainda dá tempo e todos terminariam o mandato de cabeça
 erguida. O pronunciante reiterou pedido ao Executivo acerca da construção de obras de arte no asfalto do Ipiranga para evitar
 erosões, pois a empresa não irá se responsabilizar pelos danos, tendo o José Márcio citado o início de uma erosão próximo à
 Lagoa Verde. O pronunciante indicou ofício ao Setor de Epidemiologia que entre em contato com os proprietários de animais
 para que evite deixar os mesmos invadir a rodovia, notadamente a do Ipiranga, porque pode ocasionar acidentes devido ao



 intenso tráfego de veículos. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e verbais foram aprovadas à unanimidade. Os projetos
 de leis ordinárias nº 38 e 39 foram enviados às Comissões Permanentes. O Sr. Presidente convidou os Vereadores e assistentes
 para a audiência para análise da Lei Orçamentária Anual de 2012 na quarta-feira, dia 26 de outubro às 19 horas, afirmando que
 o referido dia era o último para que os Vereadores apresentassem emendas ao Orçamento. TERCEIRA PARTE: Os Srs.
 Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar dia 31 de outubro a partir das 19 horas. 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 2011 às 16h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 4ª reunião
 extraordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho,
 Valeria Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de
 Souza Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. Também se fizeram presentes O Sr. Prefeito, Dr. José Maria
 Nunes, o Procurador Geral do Município, Dr. Edmilson Fraiz Silva e grande número de servidores da Prefeitura. O Sr. Presidente
 disse que o objetivo da reunião era decidir, pois a Prefeitura trabalha sobre orçamentos e o orçamento da Prefeitura estourou por
 causa de muitas obras que foram feitas, sendo que o Prefeito tem o dinheiro em caixa para pagamento dos servidores, porém as
 dotações orçamentárias chegaram no limite. Desta forma havia a necessidade da Câmara aprovar para que o Prefeito pudesse
 honrar os compromissos. Disse que a palavra dos vereadores deveria se ater apenas sobre o orçamento e se algum não
 respeitasse, iria encerrar a reunião porque era é exclusiva para falar sobre isto. Disse que o Vereador tem direito de pedir vistas
 aos projetos que são enviados para examiná-los e colocar emendas se for preciso e que o período de duração da vista é de 15
 dias, porém naquele caso, os 15 dias iriam prejudicar o pagamento dos servidores e a preocupação do Executivo e Legislativo
 era pagar em dia os servidores para que trabalhem satisfeitos e a população seja bem atendida em todas as áreas. Disse que o
 projeto está em vista do Vereador José Márcio para análise e perguntou-lhe se ele devolveria o projeto, sendo respondido pelo
 José Márcio que antes iria conversar. O Sr. Presidente pediu ao Assessor Jurídico da Câmara que fizesse uma explanação
 acerca da matéria. O Dr. Roberto Pires disse que o Executivo só realiza despesas a partir de autorização da Câmara e para isso
 existe o orçamento que é uma peça de manejamento de despesas relativas à duração de um exercício financeiro. Disse que é
 muito comum acontecer que algumas dotações se tornem insuficientes para realização de certas despesas autorizadas no
 orçamento e é normal os prefeitos de qualquer Município pedir autorização da Câmara para proceder a estas suplementações e
 para isto envia um projeto de lei, bem como é normal os vereadores pedirem vistas para conhecer melhor a matéria do projeto,
 de acordo com os respectivos Regimentos e a Leis Orgânicas. Porém podem ocorrer fatos excepcionais que precisam de mais
 urgência, a exemplo do pagamento de servidores que são despesas necessárias. No caso específico, em conversa com o José
 Márcio antes da reunião, este lhe disse que estava esclarecido. O Marco Aurélio questionou se não seria o caso de reduzir o
 prazo da vista para 5 dias. O Dr. Roberto disse que para isto era necessário modificar o Regimento Interno, ao que o Marco
 Aurélio disse que atualmente existem meios para reprodução de cópias dos projetos e pediu à Mesa Diretora que apresentasse
 projeto neste sentido. O Dr. Roberto disse que o prazo é de até 15 dias e se não for necessário os 15 dias, o Vereador pode
 devolver o projeto antes, pois a Câmara se reúne toda semana. O Marcelo disse que o prazo para devolução da vista vai da
 responsabilidade do vereador, pois existem projetos que não se resolvem em 15 dias e são analisados por mais de meses, mas
 concorda que há projeto que não gasta nem um dia para analisar, no entanto não concorda em diminuir o prazo da vista, pois o
 regimento dispõe que é de até 15 dias, sendo que antes, esse prazo era até maior, porém cabe a responsabilidade de não se
 pedir vista só para amarrar o projeto e isto não é de seu feitio e de nenhum vereador. O Marco Aurélio disse que o Presidente
 coloca o projeto em votação no dia que ele quiser, isto significa que o vereador vai ter tempo para analisar. O Rogério disse que
 se reuniram para resolver o problema e no caso da suplementação, o Prefeito tem o direito de mandar e o Vereador tem direito
 de pedir vistas, mas cabia a Câmara dar as mãos para que o Município desenvolva, as dotações acabaram devido ao
 desenvolvimento que está tendo no Município e pediu ao José Márcio que devolvesse o projeto para ser votado. O Sr.
 Presidente advertiu aos assistentes que o Regimento não permitia manifestação de aplausos. Cedida a palavra ao Dr. Edmilson,
 este disse que o Dr. Roberto explicou muito bem e concordava com todas as palavras ditas por ele. Disse que o Prefeito enviou
 o projeto, o que é seu direito, o vereador pediu vistas, o que também correto e diante disso o que sobressai é o entendimento e
 caminhar na direção do Município, enfatizando que o José Márcio e o Prefeito haviam vindo à reunião e isso mostrava a intenção
 de acertar e resolver para que servidores e credores não ficassem sem receber. O Cypriano disse que foi contra o pedido de
 vistas do Vereador, já que este projeto parado podia prejudicar muita gente e se o José Márcio voltasse o seu pedido, iria votar a
 favor do projeto. A Valéria disse que concordava com as palavras do Marco Aurélio e do Marcelo que disseram que precisava
 bom senso, questionando como pode parar um projeto por 15 dias e os servidores ficarem sem receber, além de serviços
 essenciais de saúde, educação, obras e o Município ficaria um caos. Pediu ao José Márcio que retirasse o pedido e o Presidente
 colocasse o projeto em votação reafirmando a questão do bom senso, pois o projeto chegou na Câmara dia 10 de outubro e teve
 tempo para ser analisado. O Dr. José Maria disse que havia vindo na Câmara em solidariedade aos servidores e não colocou em
 questão a atitude do José Márcio, pois tem respeito por ele. Disse que como Prefeito sempre busca o melhor para o
 funcionalismo, pois em todas as áreas, a população seria bem atendida. Disse que tem orgulho de ser Prefeito, pois Ijaci está se
 tornando a cidade que ele sonhou e que não iria se aproveitar da situação para se promover e reafirmou ao José Márcio que
 veio em solidariedade aos servidores da Prefeitura e não para colocar em questão a atitude do Vereador. O José Márcio,
 ocupando a Tribuna perguntou ao Sr. Presidente se antes de devolver a vista, ele poderia esclarecer o porquê de seu pedido de
 vistas. O Sr. Presidente disse que foi determinado que seria somente sobre a suplementação. O José Márcio disse que teria de
 explicar para os servidores entenderem, senão ele sairia como o errado da Casa e ele não tinha culpa. O Presidente disse que
 ninguém estava falando que ele tinha culpa, conforme explicado pelo Dr. Roberto. O José Márcio disse que não iria desrespeitar
 ninguém, mas só explicar. Havendo impasse sobre a questão, os trabalhos foram suspensos para se resolver a situação. No



 reinicio, o Sr. Presidente disse ao José Márcio que a Mesa Diretora havia decidido lhe conceder cinco minutos para ele se
 pronunciar, o que não foi da concordância do Vereador. O Presidente disse que o Vereador havia retirado a vista e estava com
 dois projetos na Câmara, perguntado aos Vereadores se eles concordavam em colocá-los em votação. O José Márcio disse que
 não havia devolvido o projeto, porque não lhe tinha sido dado a palavra, havendo discussão sobre a situação. O Sr. Presidente
 então decidiu conceder-lhe a palavra. O José Márcio disse que não precisava passar por isso, pois poderia ser resolvido da
 melhor maneira, sendo que na Câmara tem 7 partidos e todos podem pedir vistas. Concordou com o Marcelo que havia dito que
 5 dias é pouco para quem quer trabalhar sério e analisar projeto. Disse que houve mal entendido e não estava contra os
 servidores e quem acompanha seu trabalho, sabe que ele luta em favor de todos. Mostrou cópia de um abaixo-assinado em que
 ele e o Francisco tomaram a iniciativa para que os servidores recebessem as indenizações das férias-prêmios e com a emenda
 colocada no orçamento por ele e o Francisco e com o apoio dos demais Vereadores, foi aprovado e era por isso que os
 servidores estavam recebendo as férias-prêmios. Disse que não faz as coisas para prejudicar servidor e ninguém da
 Administração e citou mal entendido ocorrido naquela manhã, onde foi agredido verbalmente por um grupo de servidores, mas
 quem trabalha sério na política passa por isso e não tem rancor destes servidores e se estes precisarem dele, estará pronto para
 ajudá-los. Disse que pediu vistas para analisar o projeto e já analisou e o estava devolvendo para votação, não para fazer média
 e aparecer, pois quem o conhece, sabe de sua conduta e sua humildade antes e depois da vida política. Disse do jeito que
 estava sendo falado, ele era o Judas da Câmara e tem mal entendido para todo lado, mas não tem rancor das pessoas e quem o
 havia vaiado de manhã, eram os servidores novos e com certeza não o conhecia e nem sabia de sua conduta. Disse que analisa
 todos os projetos que vêm para a Câmara para saber responder e informar quando questionado pelas pessoas. Citou juramento
 feito na posse e suas mãos estavam limpas quando começou o mandato e continuarão limpas quando o mesmo terminar e não
 estavam presas a quem quer que fosse. O Lisionel disse que o projeto havia chegado no dia 10 de outubro e as comissões
 permanentes têm 7 dias para análise e depois houve o pedido de vista do José Márcio. Disse que sabe da necessidade do
 Projeto para o Município e assim pediu votação em regime de urgência para o mesmo. O Rogério pediu votação em regime de
 urgência no Projeto de lei Complementar nº 10. O Sr. Presidente perguntou se todos os Vereadores concordavam em colocar o
 Projeto de Lei Ordinária nº 37 que tratava das suplementações e havia sido devolvido e o Projeto de Lei Complementar nº 10
 que tratava da nova Estrutura Administrativa da Prefeitura em votação, ao que todos Vereadores concordaram, não havendo
 manifestação contrária. Prosseguindo, o Projeto de Lei Complementar nº 10 que "Estabelece nova estrutura administrativa da
 Prefeitura Municipal, cria cargos de provimento em comissão e efetivos e dá outras providências" juntamente à emenda nº 1
 apresentada pelo Marcelo foi aprovado à unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª votação, conforme urgência solicitada pelo Rogério. O
 Projeto de Lei Ordinário nº 37 que "Autoriza alteração do percentual de suplementação de dotações do orçamento do Município
 de Ijaci para o exercício de 2011" foi aprovado à unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª votação, conforme urgência solicitada pelo Lisionel.
 TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar dia 24 de outubro a partir
 das 19 horas. 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 outubro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 30ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 COMUNICADOS: Ofício nº 29 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo convidando
 para a Palestra de Mobilização do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande que seria realizada no dia 20 de outubro.
 PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimentos nº 13 a 19 do José Márcio e Francisco. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 494 a 497 do
 Francisco; 498 do José Márcio; 499 e 500 do Rogério; 501 a 505 da Valéria e 506 do Cypriano. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS:
 Para 2ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 35. Para 1ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 37. PRONUNCIAMENTO DOS
 VEREADORES: O Vereador Francisco indicou ofício ao Secretário de Transportes, em nome dos feirantes "Celina, Paulo e
 Serginho" que moram no Passa Três, para que coloquem cascalho na estrada de acesso às suas respectivas propriedades,
 afirmando que quando fez este pedido ainda não tinha chovido, fizeram serviços de patrol, mas precisa que coloquem cascalho.
 Reiterou pedido para arrumarem a casa do Sr. Gino que é idoso e pobre e até então o Executivo não havia dado resposta, no
 entanto em relação à casa do Sr. "João Donga", eles já estão terminando de arrumar. Disse que não sabe o porquê do Prefeito
 não atender seus pedidos, sendo que ele não é contra a sua pessoa, mas contra as coisas erradas que acontecem, já que os
 vereadores foram eleitos para fiscalizarem. Indicou ofício ao Executivo questionando os motivo de não nomearem a "Cris" que
 passou em segundo lugar num dos cargos do concurso e no entanto ainda não foi convocada. O Vereador José Márcio indicou
 ofício ao Prefeito convidando-o, nos termos do Regimento Interno e Lei Orgânica para participar da reunião seguinte para
 conversarem sobre pedidos e coisas que estão pendentes. Disse que dos ofícios que são enviados ao Prefeito, somente chega
 ao seu conhecimento aqueles que os Secretários querem, como acontecia no início de mandato quando uma funcionária
 engavetava os ofícios. Citou dificuldades por não saber de coisas a respeito do Município quando é questionado pelas pessoas,
 o que torna difícil o trabalho e até fica com vergonha. Pediu vistas no projeto de lei nº 37 até que o Prefeito viesse na Câmara na
 semana seguinte para eles conversarem abertamente sobre questões pendentes desde o início de 2009 e que até então não
 haviam sido resolvidas, pois os Vereadores têm que por o pé no freio. Num aparte, o Francisco disse que quando o número de
 estradas do Município era maior, todas eram cascalhadas, agora que é menor não fazem o serviço. O pronunciante disse que se
 o Prefeito aceitasse o convite e viesse na reunião, iriam esclarecer coisas que são simples e, no entanto não são resolvidas.
 Noutro aparte, o Francisco disse que o Prefeito não resolve as coisas na Prefeitura, porque no dia 7 de setembro ele nem sabia
 se chamariam os ex-prefeitos no palanque. O pronunciante disse não estar preocupado com reeleição, mas sim trabalhar direito
 até o final do mandato e ter reconhecimento. Citou pedido feito em favor do Sr. Gino e todos sabem que realmente ele precisa,



 quer que a Assistência Social faça uma visita a eles juntamente ao Prefeito para comprovar sua necessidade, pois já foram feitos
 pedidos neste sentido pelos vereadores e são coisas desse tipo que irá conversar com o Prefeito. Num aparte, a Valéria disse
 que o Sr. Gino tem uma filha que é diabética, hipertensa e que está com uma ferida no pé e tem que fazer curativos e não pode
 ser feito em casa por causa da situação da casa e no sábado anterior a ambulância foi levar enfermeiros e atolou no barro. O
 pronunciante disse que o convite ao Prefeito é para resolver coisas deste tipo. O Francisco disse que estes ofícios têm que ser
 assinado por todos os Vereadores. O pronunciante disse que a conversa com o Prefeito é para resolver os problemas e que
 ninguém irá desrespeitá-lo, citando o caso das professoras e reafirmou que se o Prefeito vier na Câmara e esclarecer, ele retira
 a vista do projeto. O Sr. Presidente pediu que o Rogério, Lisionel e Valéria convidassem o Prefeito para visitar o Sr. Gino e ver o
 que está acontecendo. O Vereador Rogério reforçou pedido para arrumarem a casa do Sr. Gino e pediu votação em regime de
 urgência na 2ª e 3ª no Projeto de Lei nº 35. Reafirmou convite aos Vereadores para participarem da entrega da ambulância que
 será feita pelo Deputado Fábio Cherem. Quanto às pendências ditas pelo José Márcio, disse que existem coisas que se
 resolvem conversando. Disse que o Prefeito chamou cinco professoras para discutirem a respeito da UNIDERP e estará
 enviando o Projeto de Lei. Indicou ofício para arrumarem a casa da Sra. Isabel na Vila Industrial que está com muita goteira e o
 Prefeito disse que iria à casa dela para verificar e aproveitando, disse que iriam chamar o Prefeito para ir na casa do Sr. Gino.
 Num aparte, o José Márcio indicou ofício à Secretária de Assistência Social e ao Prefeito agradecendo pela obra que estão
 fazendo na casa do Sr. "João Paraná", pois aquilo que é atendido e realizado, ele reconhece. O pronunciante disse que acredita
 que o mesmo será feito em favor do Sr. Gino. A Vereadora Valéria indicou ofício à CEMIG para arrumar as lâmpadas da rua e
 reparos nas lâmpadas da Praça da Bandeira que estão quase todas queimadas e fica perigoso para as usuárias de ônibus à
 noite. Indicou ofício; em nome da Sra. Nicésia, residente no Passa Três; que arrumem uma ponte de acesso que é utilizada por
 muitas pessoas daquela localidade. Indicou; em nome da Sra. Lourdes; moradora da Av. Luiz Gonzaga, que arrumem o banheiro
 de sua casa, vez que caiu os rebocos e as crianças estão tomando banho com água fria no quintal. Indicou, em nome da Sra.
 Fernanda da Vila Industrial, que arrumem a casa dela que está com muitas goteiras. Indicou que arrumem manilhas para o Sr.
 "Tião do Jovi" para instalação numa ponte no fundo de sua propriedade que é muito utilizada por veículos pesados. O Vereador
 Cypriano reforçou pedido para reformarem a casa do Sr. Gino, citando que, a seu pedido, levaram a máquina na propriedade
 deles e fizeram a terraplanagem no terreno para a construção. Quanto ao pedido para a Sra. Lourdes, disse que eles precisam
 também de um fogão. Reiterou pedido para colocarem quebra-molas na Rua João Correia, esquina com a Rua José Marçal para
 evitar acidentes, pois os motoristas estão trafegando em alta velocidade naquele local. Disse que muitas obras de infraestrutura
 foram feitas e pediu ao Secretário de Obras, que estava presente na reunião, para colocar dois postes para o Ronaldo e que as
 obras de água pluvial sejam estendidas até as Ruas José Evaristo de Oliveira e Francisco Luiz Vilas Boas. Disse que tem uma
 placa de contra-mão na Rua José Messias Vilas Boas que ele não entendeu, tendo o Marcelo e Rogério explicado que é só para
 veículos pesados. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. Nas proposições Verbais, O
 Marco Aurélio disse ser contrário ao convite para comparecimento do Prefeito na Câmara, afirmando que o pedido de vista no
 Projeto de Lei nº 37 é para dificultar a situação do Município e da população e não está aqui para comungar com esse tipo de
 coisa, não está aqui para atrapalhar a Administração, quanto menos os servidores do Município, salientando-se que se corre o
 risco de parar a cidade. Disse que respeita a vista do Vereador, mas está aqui para agir com responsabilidade e se não for para
 servir as pessoas, prefere renunciar ao seu mandato. O Cypriano também disse ser contra, pois o projeto é para dar andamento
 nos serviços do Município e apoiou palavras do Marco Aurélio. O Lisionel perguntou se o convite seria por escrito e se era
 naquela ou na reunião seguinte. O José Márcio disse que pediu vista de acordo com a Lei Orgânica e Regimento Interno e se
 alguma coisa parar não é problema dele, pois seu trabalho é sério. Quanto aos problemas na Prefeitura, o Prefeito tem
 Secretários para resolver. Disse que releva muitas coisas para ajudar, mas se eles não querem colaborar, irá cumprir o
 Regimento Interno. Disse que não quer desrespeitar nenhum Vereador, só está preocupado em terminar o mandato bem e não
 pensa em reeleição. Citou seu pedido de vistas e na Câmara tem sete bancadas e todos têm direito de pedir, não é de seu
 interesse atrapalhar nada e sim ajudar e que ninguém pode intrometer nos seus serviços de acordo com o Regimento e Lei
 Orgânica. O Francisco disse que não está contra e nem quer parar o Município, mas o José Márcio pediu vistas para que o
 Prefeito venha na Câmara explicar. O Marco Aurélio disse que eles não estão aumentando o valor do orçamento, mas sim
 remanejando dotações para pagar as despesas, pois tem dinheiro para pagar e não tem dotação e se caso fosse o contrário, aí
 sim estaria preocupado. O Sr. Presidente disse que de acordo com o Regimento, o convite ao Prefeito tem que ser feito por
 escrito e por isto desconsiderava o pedido, tendo o José Márcio dito que então o faria por escrito na reunião seguinte. O Projeto
 de Lei nº 35 que "Dispõe sobre a doação de bens móveis considerados inservíveis para a Câmara Municipal a entidades que
 menciona e dá outras providencias" foi aprovado à unanimidade em 2ª e 3ª votação, conforme urgência solicitado pelo Rogério.
 O Sr. Presidente convidou os Vereadores e assistentes para a audiência para análise da Lei Orçamentária Anual na quinta-feira,
 dia 20 de outubro às 19 horas. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a
 realizar dia 24 de outubro a partir das 19 horas. 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 outubro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 29ª reunião ordinária
 da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria Aparecida
 Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 COMUNICADOS: Ofício nº 295 da Câmara endereçado ao Coordenador Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente
 da Bacia do Rio Grande, DR. Bergson Cardoso Guimarães acerca de pendências inerentes às condicionantes do Consórcio
 AHE Funil. O Marco Aurélio disse que era a ultima chance de conseguir regularizar estas pendências, pois o Promotor está
 disposto a ajudar e é ele quem vai dar a licença ao Consórcio. O José Márcio disse que não assinaria porque não tinha



 documento em mãos para basear-se e não trabalhou nos mandatos quando as condicionantes foram feitas. O Marco Aurélio
 disse ao Sr. Presidente que era só passar as condicionantes ao José Márcio, tendo este dito que não assina nada do qual não
 tenha conhecimento. Ofício nº 291 do Gabinete encaminhando os balancetes da Prefeitura referentes aos meses de maio e
 junho de 2011. Ofício nº 1.721 da Dra. Zilda Maria Yousseff Murad solicitando contratação de estagiário pelo Município para
 trabalhar na Segunda Vara da Comarca. Ofício nº 18 do Presidente da ALECI, Felipe Ferreira, solicitando aumento da
 subvenção para a entidade em 40% no orçamento de 2012. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicação nº 480 do Francisco e José
 Márcio; Indicações 481, 482 e Requerimento nº 11 do José Márcio e Francisco e Requerimento nº 12 do Marcelo com reforço do
 Marco Aurélio. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 483 a 486 da Valéria; 487 a 490 do Marco Aurélio; 491 e 492 do Francisco e 493 do
 Rogério. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação do Projeto de Lei nº 37 que "Autoriza alteração do percentual de
 suplementação de dotações do orçamento do Município de Ijaci para o exercício de 2011". O Sr. Presidente disse pediu ao
 Assessor Jurídico que elaborasse um documento para ser enviado ao Consórcio AHE Funil relatando tremores ocorridos em
 Ijaci, para que eles fizessem um laudo informando a escala dos mesmos. Disse que foi enviado o Projeto de lei nº 37 para
 suplementação no orçamento da Prefeitura que tem o dinheiro, mas não tem o valor nas dotações e se a Câmara não aprovar
 este projeto, a folha de pagamento do próximo mês não terá como ser feita. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: O Chefe do
 Departamento Municipal de Esportes, Sr. Émerson Nonato da Silva apresentou a prestação de contas da ALECI até o mês de
 agosto relatando atividades inerentes à Capoeira que conta com uma equipe de professores que tem desempenhado muito bem
 o trabalho. Disse que atende alunos no voleibol, futebol e futsal e a meta até fevereiro do próximo ano é chegar a 500 alunos.
 Quanto ao ofício do Marco Aurélio a respeito da terceira idade, disse que estão implantando atividades nas quartas-feiras no
 Bairro da Serra e na terças e quintas-feiras em Ijaci com o professor Juninho e a meta que eles tinham até dezembro conseguiu
 cumprir em outubro. Disse que duas vezes por mês levam os atletas para intercâmbio em outras cidades e está aguardando o
 repasse do Fundo FIA para comprar roupas para a capoeira, sendo que para os atletas de campo e quadra doaram sacolas para
 água e doarão também camisas e shorts para os atletas de campo e quadra. Disse que na semana anterior fizeram homenagens
 e entrega de certificados às pessoas que trabalham no esporte. Disse que a parceria entre a ALECI, o Executivo e o Legislativo
 tem dado frutos com alunos que têm se destacado. Nesse semestre participaram da Taça Cherem e ficaram em 3º lugar,
 participaram de evento de capoeira em Lavras, evento de aniversário do Gammom, da UFLA e outros e reativaram a equipe
 adulta de futebol. Disse que fizeram a segunda entrega de material esportivo às comunidades rurais e demais kits para os
 atletas, fizeram o torneio do Dia da Independência, realização do torneio de futsal sub 20, atividades para a terceira idade,
 concurso de pipas e citou a agenda dos demais eventos da entidade e do Departamento de Esportes até o mês de dezembro. O
 Sr. Presidente parabenizou ao Émerson e toda sua equipe lhe manifestou apoio. Em resposta ao Marco Aurélio, o Émerson
 disse que atende atualmente 350 alunos em média e querem chegar a 500 alunos com o recurso FIA. Disse que a idade mínima
 dos alunos é 7 anos e atende pessoas até 65 anos que fazem parte da terceira idade. Quanto a patrocínios de empresas, disse
 que a ALECI está sobrevivendo com os repasses de R$3.100,00 da subvenção, mas está organizando a Associação para
 pedirem apoio das empresas, além do Rotary de Lavras que também já presta ajuda. O Lisionel manifestou apoio ao Émerson e
 sua equipe e reconhece o excelente trabalho que estão desempenhando no esporte. O Rogério manifestou apoio e parabenizou
 ao Prefeito pela subvenção e disse se preocupar com o projeto de suplementação, pois é para atender a essas coisas. O José
 Márcio parabenizou ao Émerson e sua equipe, disse que juntamente ao Francisco apresentou emenda no projeto FIA, pois as
 coisas são fiscalizadas e quem trabalha sério não encontra problemas. Quanto ao projeto de suplementação ao orçamento, se
 faltar não é culpa dessa Casa e sim do Prefeito que não tem planejamento, sendo que esse ano já fizeram suplementação. O Sr.
 Presidente pediu que ele falasse a respeito do projeto de suplementação na hora de sua palavra, tendo o José Márcio dito que o
 Rogério havia falado sobre orçamento. A Valéria parabenizou ao Émerson e sua equipe pelas as realizações da ALECI que está
 resgatando crianças das drogas. O Francisco manifestou apoio ao Émerson e sua equipe. O Sr. Presidente disse que o esporte
 está num excelente patamar e o Émerson divulga as atividades no jornal às suas custas e Ijaci tem que apoiá-lo e pediu que o
 mesmo entrasse em contato com as demais Associações para entrega dos documentos solicitados para votação do projeto FIA.
 PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador Cypriano parabenizou e apoiou ao Émerson e sua equipe pelo bom
 trabalho que vem realizando em favor das crianças e pessoal da terceira idade. Sobre o Projeto FIA, disse ser favorável ao
 mesmo, como meio de apoiar as crianças, adolescentes e a terceira idade. Disse que uma ponte de acesso ao Barreiro está
 oferecendo perigo para animais e pediu que a Secretaria de Obras fizesse o conserto da mesma para ajudar os sitiantes. Pediu
 ao Secretário de Transporte que arrumasse a estrada de acesso à FAEPE, pois o capim está tapando a estrada. Disse que as
 pessoas da zona rural precisam de estradas boas para terem acesso mais rápido à cidade e que estaria indo pessoalmente à
 Prefeitura para fazer este pedido. Quanto ao esgoto perto do Ofenil, disse que precisa ser arrumado para evitar mau cheiro.
 Parabenizou ao Prefeito pelas obras de melhorias que tem feito nos bairros e parabenizou a Secretaria de Educação pelo
 trabalho com as crianças. A Vereadora Valéria manifestou apoio a ALECI, porque Ijaci tem se destacado no esporte e hoje tem
 que valorizar esses projetos e incentivá-los com materiais e citou seu pedido para implantação de piscinas de hidroginástica que
 podem ser feitas em parceria com a ALECI. Pediu a instalação de quebra-mola na Rua Elias Antônio Filho, perto do Posto
 Manezão, como meio de evitar acidentes com crianças, além de outros quebra-molas que foram pedidos e até agora não foram
 instalados, havendo reforço do Cypriano a este pedido. Pediu informação da Prefeitura de quando irão começar as obras de
 tapa-buracos e recapeamento da cidade, reconhece que estão fazendo obras, mas estes serviços se fazem urgentes.
 Parabenizou a Administração pela contratação de um cirurgião que está fazendo pequenas cirurgias e as que não podem ser
 feitas por ele, são encaminhadas para Lavras. Citou que é preciso resolver o problema das 500 consultas de oftalmologia e 30
 cirurgias que estão na fila e pediu que fosse feito convênio ou plantão porque muitos que estão na fila são crianças. Reiterou
 pedido para elaboração do Perfil Profissional Profissiográfico para elaborar a insalubridade que deve ser calculada no salário
 básico do servidor e existem servidores de outras áreas que têm direito e não estão recebendo. Pediu que fossem agilizados os
 exames que foram autorizados com a aprovação do aporte de R$70.000,00 para o CISLAV, bem como os cursos com as
 faculdades para favorecer toda comunidade, sendo que o seu projeto foi aprovado em 2009 com o apoio dos vereadores. O
 Vereador Marco Aurélio mencionou o dia dos professores e indicou envio de uma mensagem às escolas parabenizando os



 mestres. Indicou ao Secretário de Obras para fazer a ligação de extensão de rede de esgotos na Rua José de Bastos Neto, a
 pedido da Sr. Maria Aparecida Silva. Indicou à Secretária de Saúde para incluir na licitação para compra de medicamentos o
 "Celetid" para tratamento de doenças pulmonares para a Sra. Maria Azevedo Silva e outras pessoas que precisam, sendo que o
 custo do mesmo é de R$100,00 e não tem como ser comprado para quem é assalariado. Indicação à Secretaria de Transporte
 que envie a máquina para fazer serviços na estrada de acesso à Sra. Maria Azevedo Silva, sendo que a máquina esteve no local
 e não terminou o serviço . O Sr. Presidente disse ao Marco Aurélio para informar que a máquina estava em reparos e em 30 dias
 os serviços serão suspensos. O pronunciante disse que teve conhecimento que um Vereador foi na Prefeitura e agrediu uma
 servidora que por este motivo passou mal. Disse que os Vereadores foram eleitos para defender o povo e fiscalizar as ações do
 Executivo, mas os mesmos têm limites e devem saber respeitá-los, senão colocará a Câmara em descrédito, pois foram eleitos
 para serem exemplos. Disse que todos erram, mas é preciso cuidado para não causar inagovernabilidade no Município. Disse
 que essa Casa tem dado mostra de coisas boas, mas não pode esquecer que tem um grande compromisso social e as pessoas
 se espelham em seus representantes. Disse que não estava censurando ninguém, mas sim chamando a atenção para que se
 tenha mais cuidado. O Vereador Francisco pediu ao Sr. Presidente que no período que este fosse substituir o Secretário de
 Transporte e tendo notícia da chegada de asfalto, que instalasse dois quebra-molas, sendo um perto de sua casa e outro perto
 da casa do "Banana". O Sr. Presidente disse que o asfalto não servia para fazer quebra-molas, mas somente para tapar
 buracos. O pronunciante Indicou ao Secretário Fábio Mesquita que colocasse telas de proteção em frente a casa do Sr. Vicente,
 pois a bolas do campo estão quebrando seu telhado. Disse que a enfermeira Franciele tratou mal o Sr. Jair, conhecido como
 "Mará" e falou para ele ir se tratar em Lavras. O Vereador disse que se ela não está gostando do serviço, deve sair e indicou
 ofício à Secretária Rósula que chamasse a atenção da Franciele. O Vereador José Márcio disse que com a ajuda dos servidores
 da Câmara quer arrumar o artigo do Regimento Interno que está impedindo o Vereador de trabalhar e fiscalizar. Disse que todos
 os ofícios que ele envia às Secretarias não são respondidos e são pedidos de cópias de licitações, projetos das obras e demais
 gastos em geral que se estiverem errados, irá fazer denúncia na Justiça. Quanto ao Projeto de Lei nº 37, de acordo com o
 Regimento Interno e Lei Orgânica, se precisar, pedirá vistas, pois se o Prefeito e sua equipe não têm planejamento, o problema
 é dele e se tentarem prejudicar seu trabalho com calúnia, procurará a Justiça, pois se o Prefeito tem os Vereadores que trabalha
 do jeito que ele quer, o pronunciante disse que vai trabalhar do jeito que precisa seguindo as leis. Sobre as obras que fizeram,
 disse que tem muita irregularidade, citando-as e afirmando que tem gente ganhando para fazê-las. Disse que não tem
 documento das obras bem feitas e nem das mal feitas e se tiver que denunciar, vai à Justiça e esta vai atrás do Prefeito e do
 Secretariado. Quanto à agressão falada pelo Marco Aurélio, disse que ele não agrediu ninguém e tem cópia do boletim de
 ocorrência. Disse que as testemunhas são fajutas, pois não viram o ocorrido e quem viu foram dois servidores e uma da área
 escolar. Disse que não foi para conversar com a servidora, mas sim com os responsáveis pela Secretaria e em nenhum
 momento desacatou funcionário e foi lá para ver a questão das férias-prêmios, pois sempre pediu documento para ver como está
 sendo conduzido o processo de pagamento das mesmas e uma servidora foi reivindicar, pois o pagamento dela seria no mês de
 março e até então ela não tinha recebido e pessoas, cujo pagamento era no mês abril já tinham recebido. Disse que não faltou
 com o respeito e nem de maneira inadequada e se o boletim foi retirado, não foi a seu pedido, mas sim a pedido da pessoa que
 fez, porque de sua parte poderia ser apurado. Disse que ele foi agredido verbalmente por três pessoas e só falaria na justiça.
 Disse que naquela Secretaria tem coisa irregular e vai comprovar quando os documentos chegarem. Disse que tem testemunha
 que ele não desacatou a servidora e as pessoas pediram para a servidora fazer o boletim de ocorrência, o que é lamentável,
 pois eles não mandam os documentos e quando o Vereador vai buscar informações, chega-se a esta situação ridícula. Disse
 que tinha um policial no local e viu tudo que aconteceu e disse que um servidor lhe maltratou dizendo "vereador de merda, você
 manda é na Câmara", e queria ver se ele tinha coragem de falar isto na justiça. Num aparte, o Francisco disse que o José Márcio
 foi lá como Vereador. O pronunciante disse que Secretário e Chefe de Departamento não são autoridades no Município e que
 ele não foi lá para fazer pressão e quando pediu os documentos, a servidora saiu chorando, mas ele não a ofendeu. Disse ao
 Marco Aurélio que quando este foi para a Prefeitura houve consertos sem licitação que deu processo e que sobre o assunto da
 servidora, o Marco Aurélio deveria ter falado com ele antes de levantar esta hipótese contra sua pessoa, ao que o Marco Aurélio
 disse não ter falado nada demais e "quem fala a verdade não merece castigo". O pronunciante disse que então o Marco Aurélio
 deveria pedir eles para tocarem na justiça, tendo este dito que "só queria saber". O pronunciante disse ao Marco Aurélio que não
 desceu para a Prefeitura para fazer lambança e nem colocar o Prefeito em dificuldades, que os consertos dos motores que ele
 fez sem licitação foi infelicidade, tendo o Marco Aurélio dito que não mandou fazer nada, questionando cadê sua assinatura, ao
 que o pronunciante disse que foi ele quem mandou fazer o conserto e juntamente ao Francisco viu o que aconteceu no pátio, ao
 que o Marco Aurélio disse que quanto a isto "vamos esperar pra ver no que dá". O pronunciante disse que senta do seu lado, era
 só pedir o boletim de ocorrência para ver o que aconteceu. Disse que ele alerta, mas se tiver que fazer denuncia na justiça, ele
 faz. O Vereador Marcelo manifestou seu apoio às atividades no esporte conforme dito pelo Émerson e se continuar assim,
 nossos jovens só têm a ganhar. Disse que cada um tem sua opinião, mas nesta Casa está se fazendo muita média, pois na
 Câmara quando se têm de seis a oito pessoas os Vereadores se pronunciam de uma maneira e quando está vazia, às vezes as
 conversas são diferentes, sendo esta a realidade que está ouvindo pelas ruas. Disse que conversa muito com o José Márcio,
 sabe do seu trabalho, mas se queixou de suas palavras quando se referiu ao Regimento Interno que é uma lei que veio para
 atrapalhar o trabalho dos Vereadores, o que ele não concorda, pois em 1994, praticamente sozinho, com o auxílio de dois
 advogados conseguiu fazê-lo. Disse que o Vereador tem até certo ponto de razão quanto ao custo de reprodução de
 documentos ser por conta do Vereador, mas isto se deve ao fato de quando foi promulgado, a Câmara não tinha recursos
 próprios, mas hoje a realidade é diferente e até concorda com esta mudança. O José Márcio pediu desculpas porque não tinha
 este conhecimento, ao que o Marcelo disse que estava só esclarecendo. Disse que o José Márcio está correto em pedir
 documentos, sendo que ele também já pediu, alguns foram enviados e outros não e o Executivo deveria enviar os documentos
 pedidos e como o Rogério e outros Vereadores falam, o Vereador está aqui para apoiar o que é certo e ser contra o que está
 errado. Citou pedido de aumento de 40% na subvenção para a ALECI no ano que vem e questionou se somente as Associações
 é que vão trabalhar e na Prefeitura vão ficar de braços cruzados. Disse que tinha uma Associação, mas quando ela começou a



 crescer, ele a fechou e espera que não aconteça, mas se uma Associação destas cair no Ministério Público, coitado de quem
 estiver nela e sobra até para os Vereadores. Reconhece que as Associações estão fazendo um trabalho pioneiro na cidade, mas
 faz este alerta porque quando se recebe dinheiro do Poder Público, é preciso prestar contas da maneira correta, citando que não
 aceitaram receber os instrumentos adquiridos para a banda de música na AMOPEM, porque a empresa queria que fizesse o
 pagamento e dois instrumentos mais caros seriam enviados posteriormente. Mencionou seu requerimento ao DER para que
 sejam tomadas providencias acerca da balança de pesagem no anel rodoviário de Lavras, pois está acusando peso bem maior
 do que o carregamento dos caminhões, o que gera multas, afirmando que tem os comprovantes de pesagem original da
 empresa e o peso atingido na balança. O Marco Aurélio reforçou este pedido. O Cypriano citou que também precisam tomar
 providencias quanto à linha São Paulo a Bonsucesso feita pela empresa Gardênia, pois os passageiros de Ijaci tem que
 desembarcar em Lavras quando poderiam embarcar e desembarcar aqui. O Vereador Rogério disse que o Deputado Fábio
 Cherem estará entregando uma ambulância para o Município no dia 22 de outubro e o Sr. Prefeito está convidando a todos
 Vereadores para participarem, dizendo ainda que o micro-ônibus adaptado da APAE está para ser entregue. Disse que o
 Deputado também colocou muitas verbas para o Município no orçamento do Estado para o ano que vem. Disse que estão
 estudando uma forma de colocar mais R$100,00 no vale alimentação no mês de dezembro ao invés de comprar cestas para os
 servidores, o que ele apoia, mas precisa da concordância dos servidores. Também falou do ônibus escolar que está para ser
 entregue no dia 25 de outubro. Quanto ao fato ocorrido com as professoras, teve uma conversa séria com o Prefeito, na
 qualidade de seu líder nesta Câmara e estas serão chamadas para resolver o problema, afirmando que sua forma de trabalhar é
 desta maneira, é conversar com o Prefeito ao invés de ficar xingando e desmerecendo aqui e ali. Quanto à UNIDERP, o Prefeito
 informou que o problema é falta de dotação e mesmo com estas suplementações, não será possível fazer o pagamento por
 causa das obras que foram feitas e estourou o orçamento deste ano. Disse que é uma falha, mas todo mundo erra, mas se os
 Vereadores quiserem poderão resolver num bom senso, citando ainda pagamento de servidores, combustíveis para ambulância
 e alguma obra. Parabenizou o Prefeito pelo médico cirurgião que está na cidade fazendo até dez cirurgias por semana. Finalizou
 reforçando o Marco Aurélio quanto à homenagem aos professores pela comemoração de seu dia. O Sr. Presidente informou que
 as audiências para análise da LOA serão realizadas no dia 20 e 27 de outubro às 19 horas. SEGUNDA PARTE: As Proposições
 escritas e Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei nº 35 que "Dispõe sobre a doação de bens móveis
 considerados inservíveis para a Câmara Municipal a entidades que menciona e dá outras providencias" foi aprovado à
 unanimidade em 1ª votação. O Sr. Presidente disse que as Comissões Permanentes teriam somente até a reunião seguinte para
 dar parecer no Projeto de Lei que trata das suplementações. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a
 reunião ordinária seguinte a realizar dia 17 de outubro a partir das 19 horas. 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 outubro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 28ª reunião ordinária
 da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria Aparecida
 Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 COMUNICADOS: Ofício nº 280 do Gabinete do Sr. Prefeito em resposta aos ofícios 266 e 289 da Câmara a partir de Indicações
 dos Vereadores. Ofício nº 5.974 da operadora de telefonia fixa "OI" prestando informações acerca de Telefones de Uso Público.
 Manifesto do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado em agradecimento à Indicação nº 456 do Marco Aurélio.
 PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimentos nº 8 e 9 subscritos pelo José Márcio e Francisco e nº 10 do José Márcio
 acompanhado de relato assinado pelas professoras Elaine, Sônia, Adriana, Maísa e Liliane. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 461 e
 462 do Francisco; 463 e 464 do José Márcio; 465 a 467 da Valéria; 468 e 469 do Cypriano; 470 a 472 do Lisionel, 473 e 474 do
 Marcelo e 475 a 478 do Marco Aurélio. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação do Projeto de Lei nº 35 que "Dispõe sobre
 a doação de bens móveis considerados inservíveis para a Câmara Municipal a entidades que menciona e dá outras
 providências" de autoria dos membros da Mesa Diretora. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: A Professora Elaine Cristine de
 Oliveira Vilas Boas disse que juntamente a algumas professoras esteve na Prefeitura no dia 27 de setembro e foram muito
 desrespeitadas pelo Sr. Cornélio quando foram saber informações acerca da senha da Plataforma Freire que oferece cursos de
 capacitação para professores. Disse que elas sabem acessar o site da Plataforma, mas não conseguem fazer o cadastro por
 falta da senha, e quando a Neuzimar ainda era Secretária de Educação, disse a elas que o Cornélio é quem tinha a senha. Disse
 que o Prefeito pediu para o Cornélio resolver a situação e ele pegou no site informações de acesso a plataforma, ao que ela
 disse que isso ela sabia fazer, mas precisava da senha, tendo o Sr. Cornélio jogado os papéis nos pés das professoras. Disse
 que falou ao Cornélio que elas trabalham com seriedade e não estavam de brincadeira e falou para o Prefeito que estava triste
 com a atitude dele, pois estava desmerecendo o trabalho delas. Disse que resolver isto é questão de honra para elas e querem a
 senha, pois a escola e as professoras estavam perdendo com isso. O Sr. Cornélio disse às professoras que tinha dois
 mestrados, ao que ela disse a ele que seu pai trabalhou durante anos na Prefeitura e tinha ensino fundamental, mas sabia
 respeitar as pessoas e que pela sua atitude, os mestrados referidos não serviam para nada. Disse que fizeram um boletim de
 ocorrência contra ele, pois estão aqui para resolver os problemas e não estão pedido nada para elas próprias e por isso querem
 a senha para oferecer uma educação com mais qualidade, pois trabalham desde o inicio da escola e lá fazem o que for preciso.
 O Joel disse que apesar de ter dois mestrados, o Sr. Cornélio teria que tratar as pessoas com humildade. Em resposta ao Joel, a
 Elaine disse que o Cornélio não sabe informar onde está senha, ao que o Joel disse que a Câmara poderá acionar a Justiça
 para ter acesso a esta senha. A Valéria disse que a Plataforma Freire oferece cursos para todo Município que está perdendo por
 causa do Cornélio que já trouxe muitos problemas e o Prefeito deveria agir com pulso firme e tirar ele do Município. Disse que no
 dia 12 de setembro enviou pedido para que a Prefeitura regularizasse a situação pendente com a UNIDERP, pois as professoras
 precisam do diploma. A Elaine disse a Valéria que o Cornélio falou para elas que ele não é servidor da Prefeitura. A visitante



 disse ainda que a escola precisava estruturar uma sala para atender as crianças portadoras de necessidades especiais, pois a
 inclusão é lei. Quanto a Plataforma é um programa do Governo Federal. Respondendo ao Marcelo, disse que as informações da
 Plataforma estão no ofício que elas enviaram ao José Márcio. Respondendo ao Rogério, disse que na UNIDERP faltam seis
 meses de pagamento, pois o Prefeito fez a matrícula delas, mas não pagou. O Joel disse que em conversa com o Prefeito, este
 ficou de enviar um projeto para a Câmara a fim de regularizar esta situação. O Rogério disse que esta senha tinha de estar com
 a Secretária de Educação. O José Márcio manifestou apoio às professoras e achou um absurdo o que aconteceu, pois conhece
 o trabalho da educação no Município e faltam 15 meses para trabalhar neste mandato e precisam providências para resolver
 este problema, independente de partido, pois a cidade inteira e quem perde. O Joel disse que estaria se reunindo com o Prefeito
 e a Secretária de Educação, ao que a Elaine disse que a Secretária estava de férias, tendo o Joel dito que se reuniria com a
 diretora. O Cypriano manifestou apoio às professoras e disse que elas não podem ser prejudicadas, pois trabalham muito em
 prol da educação de nossos filhos e netos e os Vereadores deveriam conversar com o Prefeito em favor das professoras. Em
 resposta ao Rogério, a Elaine disse que talvez possam fazer nova senha, caso tenha perdido a senha atual. Em resposta ao
 Lisionel, disse que o prazo para cadastro foi até 19 de setembro, foi uma pré-inscrição e elas perderam o prazo, porque a
 Secretaria de Educação do Município não estava cadastrada na Plataforma. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O
 Vereador Francisco pediu vistas no Projeto de Lei Complementar nº 10. Sobre o Cornélio, disse que os Vereadores deveriam
 enviar um ofício para que o Prefeito o mandasse embora e manifestou apoio às professoras. Citou reclamação do pessoal do Sr.
 Júlio acerca de um mata-burro, onde segundo informações eles compraram os materiais, mas não fizeram o mata-burro e quer
 saber da Prefeitura quem comprou e para onde foram os materiais. Disse que recapearam as ruas e não arrumaram perto de
 uma casa no Bairro Pedra Negra e a moradora está reclamando e pedindo para arrumar. Num aparte, o José Márcio citou que a
 vista pedida pelo Francisco é para colocar a vaga de um operador de sismógrafo para confrontar com os laudos da Camargo
 Corrêa e o dinheiro a ser devolvido pela Câmara poderá ser utilizado para a Prefeitura comprar o aparelho. O Vereador José
 Márcio disse que foi encontrado um casal de barbeiros por uma moradora do Bairro Nossa Senhora Conceição que procurou o
 Departamento de Saúde e lhe falaram que os insetos não estavam infectados. Disse que isso deve ser por causa de entulho
 resultante de obras e quintais que são depositados no pátio em frente a Câmara e perto da escola, o que é um desrespeito, pois
 existem crianças e idosos nas proximidades e indicou ofício ao Prefeito e ao Secretário de Obras para que retire o entulho e o
 jogue no lixão que e o lugar apropriado. Sobre o esgoto no Bairro da Serra, citou representação enviada ao Ministério Público e
 disse que os "pv's" estão tampados sob o asfalto e a água está brotando igual mina, sem contar o esgoto clandestino que está
 caindo na represa. Disse que o Executivo não responde os ofícios e os Vereadores precisam trabalhar unidos,
 independentemente de partido, pois com a arrecadação que o Município tem, a situação poderia estar melhor. Disse que o
 Cornélio é uma pedra no sapato de Ijaci, a não que alguém esteja preso nas mãos dele e se mexer com ele, a casa cai. Disse
 que sua preocupação quando eleito, foi fazer o melhor para Ijaci e quer sair de mãos limpas da maneira como entrou. Num
 aparte, o Francisco disse que Adriene só quer viajar. O pronunciante disse que ela é outra pedra no sapato de Ijaci e podem ter
 pessoas presas nas mãos deles e por este motivo é que não agem. Num aparte, o Cypriano disse que quando fizeram abaixo-
assinando indicando a Adriene para o cargo, ele não assinou porque sabia que não daria certo. O pronunciante disse que com
 pessoas agindo assim, o Município perde e os Vereadores não podem aceitar, por isso sempre instrui as pessoas para que
 quando forem votar, que olhem bem as pessoas e que os Secretários devem trabalhar mais, e esquecendo-se de política. Com
 permissão do Presidente, a Maísa disse que conversou com o Prefeito e ele lhe informou que o Silas está providenciando a
 senha da Plataforma para as professoras e quanto ao pagamento da UNIDERP, ele vai enviar projeto neste sentido para a
 Câmara. A Vereadora Valéria parabenizou as professoras pelo trabalho realizado e por terem a atitude de reivindicar seus
 direitos. Quanto ao Cornélio não ser servidor do Município, disse que é um fato grave, ainda mais que detêm senhas,
 questionando a liberdade que ele tem com o Prefeito. Disse que a Plataforma oferece vários cursos e o Município está perdendo
 por capricho de uma pessoa que nem é daqui e alguém deve estar preso a ele e na sua opinião ele não podia ter nenhum
 vínculo com Ijaci. Reiterou ofício pedindo pagamento da UNIDERP, bem como ressarcir para quem já pagou, pois há
 comentários que algumas professoras fizeram empréstimos para fazer tal pagamento e basta o Prefeito enviar o projeto para
 autorizar o pagamento, pois esse convênio era feito em outras administrações. Reiterou pedido ao Executivo que faça plano de
 saúde para os servidores, como fizeram o vale alimentação que foi um pedido do Marco Aurélio. Manifestou apoio ao José
 Márcio na questão dos barbeiros e a retirada dos entulhos do pátio em frente à Câmara. Disse que é preciso capacitar os jovens
 em cursos técnicos para oferecer mão-de-obra para as empresas e o Executivo precisa buscar estas melhorias. Indicou ofício ao
 Executivo dando conta que esta Casa está indignada com o vínculo que o Cornélio tem com a Prefeitura. O Sr. Presidente disse
 que o Legislativo tem atribuições de votar projetos e fiscalizar, está aqui para ajudar as pessoas a reivindicar, mas o servidor é
 quem deve pressionar o Executivo. O Vereador Cypriano disse que o pedido de vistas do Francisco ao Projeto de Lei
 Complementar nº 10 é bom para que o mesmo seja analisado. Indicou ofício ao Executivo pedindo para instalar postes na rua
 dos familiares do Sr. Laíde e na Rua Eduardo Carvalho de Oliveira, a pedido dos moradores, bem como cortar uma árvore na
 Rua São João que está prejudicando a casa do Sr. Antônio Maurilo. Citou ida ao DER em Oliveira para resolver questões de
 ponto de ônibus na rodovia e foi atendido. Citou pedido de urgência no projeto das calçadas e, no entanto até hoje as calçadas
 estão quebradas. Disse que foram atendidos os pedidos para resolver a questão do esgoto do Novo Horizonte e parabenizou o
 Prefeito que tem feito muitos serviços nos bairros, a exemplo da obra de água pluvial no centro da cidade e pediu que o mesmo
 fosse feito na Rua José Evaristo de Oliveira. O Vereador Lisionel indicou ofício ao Executivo pedindo informações se já
 receberam a obra de asfalto do Ipiranga e em caso positivo, que entrem em contato com a empresa Niemayer pedindo para
 arrumar o asfalto na curva perto do campo do Ipiranga, pois os veículos estão entrando na conta-mão por causa de um
 afundamento na pista. Indicou ofício ao Executivo pedindo instalação de proteções laterais na orla da represa como meio de
 evitar quedas de veículos no lago. Indicou ofício ao Executivo para que a senha da Plataforma e outras senhas sejam
 repassadas à Secretária e a Diretora da escola quando houver troca de Secretários, como meio de dar prosseguimento aos
 programas e projetos. O Vereador Marcelo indicou ofício ao Executivo requisitando informações se há documentos que
 comprovem que o Consórcio do Funil repassou recursos para aquisição de terreno para aterro controlado. Convidou os



 Vereadores e servidores para entrega dos instrumentos da banda na quinta-feira seguinte, comprados com os recursos
 repassados pela conta FIA. Se desculpou com as professoras por elas terem perdido o prazo para inscrição para os cursos por
 causa do Cornélio que é um vigarista e mais uma vez vem reclamação dele a esta Casa por uma atitude repudiante. Disse às
 professoras que se fosse um curso em que ele ganhasse comissão; a exemplo deste que tem na escola em frente à Câmara que
 veio por meio dele e o valor é 18 mil reais mensais; ele já tinha passado a senha para elas e se não passou é porque não está
 levando nada com isso. Disse que o Cornélio está aqui para afrontar a população e é um absurdo o que ele fez com as
 educadoras que muito realizam pela educação. Disse que por questões pessoais, o Cornélio não fez um projeto, porque a ideia
 era do Vereador pronunciante. Disse que os alunos ficaram prejudicados e atitude tem que ser tomada pelo Executivo, pois os
 Vereadores já pediram muito neste sentido, ele mesmo já pediu mais de dez vezes e não tem como aguentar esse cidadão no
 Município. Num aparte, o José Márcio disse que se o Prefeito for concorrer à reeleição, tem que tirar este homem da
 Administração e se caso ele ganhar, O Cornélio ficará mais quatro anos, pois foi mandado embora e voltou para a Prefeitura
 porque tinha em seu poder senhas e não as devolveu e isto e uma corrente, se um cair, caem todos. O pronunciante indicou
 ofício requisitando das entidades relacionadas no Projeto de Lei nº 34, cópias das certidões negativas do FGTS, INSS, Receita
 Federal e Certidão de Ônus para darem parecer no projeto. Quanto ao esgoto do Bairro da Serra, disse que as caixas coletoras
 de esgoto não eram para serem instaladas onde foram, mas o Sr. Pedro Laurente fez que as colocassem onde estão, sendo que
 o responsável do Consórcio do Funil disse que não daria certo, mas a Secretária de Meio Ambiente aprovou e há informações
 que um cavalo caiu numa das caixas e assim o dinheiro público foi jogado fora por irresponsabilidade do Pedro Laurente que na
 época respondia pelo Departamento de Obras e isto beneficiaria um loteamento. Quanto aos pedidos de proteções laterais ao
 longo da represa, estão fazendo levantamento acerca das condicionantes para enviar ao Promotor e acredita que o Consórcio
 terá de fazer revisão em todas as condicionantes. O Vereador Marco Aurélio disse que os produtores rurais estão pedindo
 socorro no custo para preparação da terra para plantio, sendo que uma hora de trator custa em torno de 70 reais e assim pediu
 ao Executivo que coloque no orçamento a aquisição de dois tratores e dois arados para atenderem aos pequenos produtores ou
 preste estes serviços através de convênios. Indicou ofício ao DER de Oliveira manifestando que a instalação dos radares fixos
 na rodovia de Ijaci a Lavras em muito ajudará para evitar acidentes. Indicou ofício ao Sr. José Raimundo de Oliveira
 cumprimentando-o por sua aposentadoria e agradecendo pelos serviços prestados ao Município. Manifestou apoio às
 professoras pelo ocorrido e são coisas que nem deveriam estar discutindo, sendo que a Administração tem que tratar bem as
 pessoas e o que não serve deve ser mudado. Disse que a Secretaria de Educação não está lhe cheirando bem, pois ele já fez
 alguns pedidos a respeito do FUNDEB, Conselho do FUNDEB e o dinheiro do FUNDEB que sobra tem que ser dividido entre os
 professores, mas não foi atendido e mandou uma cartilha para a Secretária e até hoje não recebeu informações, o que denota
 infração política administrativa de acordo com o Regimento Interno no art. 4º. Num aparte, a Valéria disse que a sobra do
 dinheiro do FUNDEB poderia ser passada as professoras como décimo quarto salário. O pronunciante disse que não foi
 atendido nos seus pedidos, e estará encaminhando ao Ministério Público, sendo a última vez que pede, questionando como a
 Secretária pode viajar em pleno mês de outubro, sendo que existe uma senha na mão de pessoa que nem faz parte da
 Administração. Disse que os professores só tiram férias em dezembro e janeiro e da mesma forma deveria ser a Secretária,
 porque as professoras e alunos não podem ser deixados a mercê. Indicou ofício ao Executivo manifestando moção de repúdio
 pela atitude do Cornélio com as professoras, questionando porque ele tem estes privilégios. O Vereador Rogério mencionou a
 questão da creche e pediu que fosse olhado o Projeto da Nova Estrutura, citando emendas do Marcelo e cobranças do
 Promotor, sendo que a Câmara está segurando e assim o Prefeito coloca quem não sabe nada e a Câmara é culpada por isso e
 assim vêm estas reclamações das pessoas. Disse que a Secretária de Educação assumiu a responsabilidade de colocar
 pessoas da educação e pagar horas-extras para não colocar na creche quem não tem costume de lidar com as crianças. Num
 aparte, o José Márcio disse que pediu vistas e colocou emenda de monitora com curso técnico. O pronunciante disse que
 quando colocarem as emendas devem voltar o projeto para a pauta para ser votado e vota quem quer, pois acha errado ficar
 segurando o projeto. Sobre o pagamento da UNIDERP, quando era vice-prefeito ajudou para que fosse paga e agora irá falar
 com o Prefeito para que mande o projeto para a Câmara. Sobre o Cornélio, disse que irá falar com o Prefeito, pois não pode
 deixar pessoas de fora fazer o que ele está fazendo e o Prefeito deve tomar atitude e quanto à senha, irão resolver essa
 situação. Disse que está aqui para ajudar e não fazer campanha de Prefeito e a Câmara tem que estar junta para as coisas
 acontecerem e as escolas do Município são muito preparadas e as professoras são especializadas. O José Márcio pediu a cópia
 dos vídeos de todas as suas palavras nas reuniões para juntar provas e para que junto com o Município consigam colocar o
 sismógrafo, sabe que é difícil, mas se não tiver esses vídeos seu serviço vai ficar no meio do caminho. O Sr. Presidente
 perguntou se ele queria de uma reunião, sendo respondido que todas desde 2009 onde começaram os problemas, ao que
 Presidente citou o artigo 168A do Regimento Interno e disse que o custo desta reprodução ficaria por conta do Vereador, tendo o
 José Márcio dito que por causa de burocracia do Regimento, a Camargo Correia ira derrubar Ijaci e que o Brasil não está em
 igualdade com outros países por causa de leis mal feitas. SEGUNDA PARTE: As Proposições escritas e Verbais foram
 aprovadas à unanimidade. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a
 realizar dia 10 de outubro a partir das 19 horas. 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 setembro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 27ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 COMUNICADOS: Ofício nº 11 do Comitê de Desenvolvimento Comunitário - CDC solicitando o salão da Câmara para realizar
 eventos de capacitação do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente e convidando os Vereadores para tais



 eventos. Apresentação de Recibos referentes aos meses de fevereiro a julho de 2011, todos no valor de R$2.376,00 inerentes a
 serviços equoterápicos de doze portadores de necessidades especiais do Município, encaminhados pela APAE.
 PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicação nº 453 e Requerimentos nº 6 e 7 do José Márcio e Francisco. INDICAÇÕES VERBAIS:
 Nº 454 do Francisco, 455 a 458 do Marco Aurélio e 459 e 460 do Joel. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação do Projeto
 de Lei nº 34 que "Autoriza assinatura de convênios com entidades que especifica visando liberação de recursos da conta do
 Fundo Municipal da Criança e do adolescente (FIA) e dá outras providências", sendo apresentada ainda uma minuta de emenda
 ao referido projeto de autoria do José Márcio e Francisco. O Sr. Presidente solicitou aos Srs. Vereadores que quando pedirem
 envio de ofícios devem identificar os nomes e endereços para facilitar os trabalhos da secretaria da Câmara.
 PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador Francisco disse que o ônibus amarelo há quatro dias chegou da oficina,
 mas já está com defeitos e no dia seguinte iria levá-lo de novo para consertar e tem certeza que já foi realizado o pagamento à
 Tok Alarmes quem sempre ganha a licitação e parece que não estão fazendo o serviço direito e assim fica ruim para o motorista.
 Em resposta ao Marco Aurélio disse que o problema é na caixa de marcha, citando que o ônibus trabalha desde a manhã até a
 madrugada do outro dia e o Secretário de Transporte disse que vai colocar um motorista para cada veículo para ver se o
 problema é do motorista. Disse que o conserto da caixa ficou em 11 mil reais, no entanto o defeito está do mesmo jeito. Sobre o
 que a empresa alegou, conforme questionado pelo Marco Aurélio, o pronunciante disse não saber, sendo que isso eles passam
 para o Secretário de Transportes e não para ele. Reiterou pedido para instalação de quebra-molas perto de sua casa. O Sr.
 Presidente indicou ofício ao Secretário de Transporte pedindo para não autorizar pagamento de reparos nos veículos, enquanto
 não constatar que o defeito foi sanado. O Vereador José Márcio pediu explicação do Assessor Jurídico acerca da audiência na
 Promotoria do Meio Ambiente em que ele e o Francisco estiveram presentes. O Dr. Roberto citou as duas representações
 enviadas ao Ministério Público pelo José Márcio e Francisco, uma acerca da questão do esgoto que está sendo lançado no Lago
 Funil e outra em relação à trepidação que está atingindo a cidade e vem sendo alvo de reclamações por parte dos moradores,
 conforme relato dos dois Vereadores mencionados. No tocante à questão do esgoto lançado no lago, a partir da representação,
 o Promotor seguramente dará prosseguimento, o que poderá resultar num Termo de Ajustamento de Conduta ou uma ação civil
 pública. Quanto às detonações da Camargo Corrêa que tem provocado a reclamação dos cidadãos ijacienses, o Promotor, em
 tese, demonstrou aos Vereadores a dificuldade do Ministério Público em enfrentar um assunto desta envergadura em razão da
 deficiência que a Promotoria tem para fazer uma averiguação técnica independente e se fizerem um Termo de Ajustamento de
 Conduta, a Camargo Corrêa pode apresentar os laudos que já possuem e a Promotoria não tem verba para fazer uma perícia
 independente para verificar as reais consequências destes abalos nas residências. Disse o José Márcio e o Francisco conhecem
 os relatórios apresentados pela empresa, que são muito bem feitos sob o ponto de vista técnico, mas tem se chocado com a
 realidade e limites podem estar sendo desrespeitados. "A priori" não se quis desacreditar os relatórios da empresa, mas o ideal é
 fazer um laudo independente e para isso foram aventadas duas soluções, uma por parte dos dois Vereadores e uma pelo
 Promotor, sendo que uma seria a Prefeitura contratar uma empresa especializada ou adquirir um aparelho para fazer as
 medições em pontos do Município e a outra seria a própria Câmara Municipal, por intermédio de uma de suas Comissões
 Técnicas ou uma Comissão Especial formada para este fim, requisitar do Presidente ou da Mesa Diretora a contratação de uma
 empresa ou um geólogo que a cada detonação, tivesse um aparelho para medir o teor das mesmas e ao final apresentar um
 relatório para verificar a extensão e o grau de atingimento em cada caso. O Assessor disse que sob o ponto de vista financeiro,
 em tese, não seria difícil para a Câmara, sustentar uma despesa desta natureza, sendo que devolve dinheiro para a Prefeitura
 no fim do ano e assim poderia pagar uma empresa ou um geólogo como meio de ter um elemento factível e concreto para
 demonstrar que o relatório da Camargo está bem feito no papel, no entanto não está sendo cumprido. Daí o Município poderia
 adquirir um aparelho para ser instalado definitivamente em pontos da cidade para elaborar um relatório independente da
 Camargo. Disse que uma parcela da população reclama e esta Casa precisa dar uma resposta e o Promotor está aguardando a
 adoção de uma destas medidas, senão vai chamar a Camargo Corrêa e ela vai apresentar o mesmo relatório e isto pode não
 solucionar o problema, porque o Ministério Público não tem verba para fazer uma averiguação mais detalhada da questão. O
 José Márcio pediu para o Assessor confirmar suas palavras acerca de que a Camargo permanecerá no Município por mais de
 cem anos e se não for tomada uma providencia agora, as gerações futuras podem cobrar a falta de atitude de agora, o que foi
 da concordância do Promotor e foi confirmado pelo Assessor Jurídico. O José Márcio disse que antes da Camargo se instalar
 aqui, Ijaci já existia e não havia estes problemas, reconhece que gerou empregos, mas não pode deixar-los passarem dos limites
 e parece que está passando, sendo que um prédio da Prefeitura que tem de dez a doze metros de bate-estaca para colunas
 está com trincas, quanto mais as casas de pequeno porte. Disse que está juntando provas desde 2009 acerca da Camargo
 Corrêa para confrontá-las com o relatório que foi enviado à Câmara, afirmando que foi bem feito, tem 740 páginas, mas não
 condiz com a realidade, pois os problemas persistem. Disse que ao final de todo esse processo, quer levar cópia de tudo ao
 Promotor e pediu ao Presidente cópia de todas as suas palavras constantes desde 2009 até 2012 para servirem de provas
 materiais, sendo somente suas palavras, a menos que outros Vereadores permitirem usar suas respectivas palavras. Disse que
 os Deputados que eles apoiam pediram cópias destes laudos, pois querem que a Camargo Corrêa trabalhe dentro da margem
 de segurança sem abalar as estruturas das casas. Disse que se a Prefeitura não instalar os equipamentos, no próximo ano vai
 ficar do mesmo jeito. Disse que pessoas que entendem de detonações disseram que sabem quando a carga para explosões
 está acima do limite. Disse que o trabalho é em conjunto e pediu contribuição dos Vereadores, pois o mérito será de todos. O
 Vereador Marcelo disse ao José Márcio que pode pegar cópias de suas palavras e no que precisar pode contar com ele. Quanto
 ao esgoto do Bairro da Serra disse que as caixas não foram colocadas no lugar correto, mudaram o local para beneficiar um
 loteamento e o serviço não deu certo, sedo que o correto seria uma ETE ou então colocar uma elevatória para transportar o
 esgoto até a ETE do Bairro Pedra Negra. Quanto às detonações, disse que trabalha numa empresa que também faz
 detonações, mas comparadas às da Camargo Corrêa, é insignificante e, no entanto ainda assusta a população. Disse que o
 Consórcio AHE Funil pediu cronograma das detonações com datas e quantidade de explosivos para as empresas da Serra,
 como meio de monitorar os abalos que têm ocorridos. Sobre as trincas nas casas, não sabe dizer com certeza se é por causa
 das detonações da Camargo, podem ocorrer até mesmo com o tráfego de veículos pesados e disse aos Vereadores para



 acompanharem esta questão. Disse que espera que o relatório da Camargo não seja maquiado, mas que esteja dentro da
 realidade e independente da causa é preciso providencias, porque as pessoas não podem ficar prejudicadas, pois primeiro é
 preciso valorizar a vida humana para depois de pensar em lucro. Disse que fizeram recapeamento das ruas e não colocaram
 quebra-molas e pediu ao Presidente que fosse pessoalmente à Prefeitura reivindicar a colocação dos mesmos, principalmente
 na esquina próxima ao armazém do Sr. Geraldo que deve ser feito com urgência, pois no fim de semana quase aconteceu um
 acidente grave no local, devido ao excesso de velocidade. O Sr. Presidente indicou ofício ao Secretário de Obras pedindo a
 instalação de um quebra-mola na esquina perto do armazém do Sr. Geraldo. O Vereador Marco Aurélio indicou ofício ao
 Secretário de Obras e ao Prefeito parabenizando pelas obras de melhorias no Bairro Novo Horizonte e Rua Beira Linha, pois
 mesmo estando no século XXI, alguns moradores não tinham rede de esgoto e a Administração foi muito feliz nessas obras que
 está atingindo todos os bairros, melhorando assim a qualidade de vida da população. Pediu que os requerimentos a serem
 enviados para o Promotor acerca das condicionantes fossem lidos, ao que o Marcelo informou que ainda não estava pronto,
 faltando acrescentar mais coisas confrontadas com pedidos feitos anteriormente. O pronunciante indicou ofício ao Presidente da
 Assembléia Legislativa parabenizando-o pelo artigo publicado em defesa dos Municípios e do Estado. Indicou ofício ao
 Executivo e Secretário de Transporte questionando se há previsão de licitação para adquirir ônibus para educação,
 questionando se o Presidente sabia de algo neste sentido, tendo este respondido que a entrega do ônibus atrasou porque é um
 ônibus com elevador e adaptado para cadeirantes, mas a empresa assinou um documento se comprometendo a entregar o
 veículo até o dia 25 de outubro e se isto não acontecer, a compra será cancelada. Sobre o valor da compra não soube informar,
 mas é ônibus da marca Mercedes-Bens e a carroçaria é de uma fábrica de Santa Catarina. O pronunciante reiterou pedido para
 reforma da casa da viúva do Sr. "Zico Café" antes do período chuvoso, sendo que foi uma promessa do Prefeito e quer saber se
 vai fazer a reforma, ou não. Num aparte, o José Márcio disse que os alunos que usam o ônibus aumentaram por causa do
 funcionamento da creche e sugeriu que quando comprarem os ônibus, cada um seja específico para cada linha escolar com
 motoristas específicos, para que não aconteça dos ônibus rodarem direto, como disse o Francisco. Pediu que um veículo fosse
 exclusivo para creche, inclusive com lugar para acompanhante. O pronunciante Marco Aurélio disse que a Secretaria de
 Transporte deve pensar num servidor para fazer a logística dos veículos e assim evitar problema e desgaste dos mesmos, bem
 como viagens desnecessárias, pois às vezes são utilizados dois ou mais veículos para transportes, quando um resolveria o
 problema. Disse que quando a empresa vence a licitação e não faz o serviço corretamente e recebe pelo serviço, caracteriza
 roubo. Num aparte, o José Márcio disse que o ônibus veio da oficina e não fez nenhuma viagem, pois apresentou defeito perto
 do prédio da Prefeitura e na terça-feira seguinte iriam levá-lo novamente para a oficina. O pronunciante disse que se caso
 persistir o problema, os Vereadores deveriam montar uma Comissão para averiguar esta questão. Indicou ofício a Secretaria de
 Educação e ao Executivo para fazerem um seguro para os alunos e os motoristas dos ônibus escolares. O Sr. Presidente disse
 que da maneira que os veículos da Prefeitura rodam, seu tempo de utilidade é de 5 anos e após esse tempo, os mesmos
 passam a apresentar problemas com frequência. O Marco Aurélio questionou quando foi comprado o ônibus verde, sendo
 informado que foi na Administração do Antônio Luizinho e ainda está rodando e assim é preciso ter cuidado com os veículos e
 reafirmou que poderiam aproveitar o concurso para colocar uma vaga para logística, o que economizaria muito para o Município.
 SEGUNDA PARTE: As Proposições escritas e Verbais foram aprovadas à unanimidade. TERCEIRA PARTE: Os Srs.
 Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar dia 03 de outubro a partir das 19 horas. 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 setembro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 26ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 COMUNICADOS: Ofício nº 23 da SEDEMAT contendo convite para 1ª reunião pública do Plano Diretor de Recursos Hídricos do
 Comitê Afluentes Mineiros do Alto Rio Grande a realizar-se em Baependi/MG. Ofício nº 65 de Departamento Municipal de
 Esporte e Lazer, solicitando espaço na reunião para prestação de contas das atividades esportivas e de lazer no período de
 julho a setembro. Expediente da Camargo Corrêa em resposta ao ofício nº 236 da Câmara e 52 do José Márcio e Francisco.
 Expediente da Camargo Corrêa em resposta ao ofício nº 270 da Câmara a partir de Indicação do Marco Aurélio. Ofício nº 130
 subscrito pela Prefeita Municipal de Lavras em resposta ao ofício nº 212 desta Câmara a partir de Indicação do Marcelo, Lisionel,
 Marco Aurélio e Valéria. INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 438 e 439 do José Márcio e Francisco. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 440 a
 442 do Cypriano; 443 do Rogério; 444 a 448 do Marco Aurélio; 449 e 450 do Marcelo; 451 da Valéria; 452 do Francisco e
 Requerimento nº 5 do José Márcio. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação da Emenda nº 1 subscrita pelo Marcelo ao
 Projeto de Lei Complementar nº 10. Para votação única: Projetos de Resolução nº 10 e 12 a 30. O Sr. Presidente disse que
 durante a reunião, os apartes deveriam obedecer o disposto no art. 117 do Regimento Interno, cujo tempo não poderia
 ultrapassar um minuto por parte do Vereador que o pedisse. Elogiou a conduta do Sr. Émerson, Chefe do Departamento de
 Esportes e agendou sua solicitação para o dia 03 de outubro. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador Cypriano
 indicou ofício, a pedido do Sr. Osvaldo, para que quando recapearam a pavimentação da Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, que
 façam um acostamento com asfalto em frente ao seu estabelecimento. Indicou ofício agradecendo ao Sr. Prefeito por ter
 atendido a vários de seus pedidos e indicou serviços de tapa-buracos numa das ruas do Bairro Pedra Negra, pois está causando
 perigo aos carros que por ali trafegam. O Vereador Rogério parabenizou o Sr. Prefeito pelo pagamento das férias-prêmios, pois
 no mandato passado não conseguiram e isso é uma conquista desta Administração. Indicou ofício ao Executivo requisitando
 cópia do processo licitatório das obras de asfalto do Bairro da Serra, onde o esgoto está correndo a céu aberto, sendo isto uma
 responsabilidade da Administração anterior que fez a ligação dos canos nas casas e assim entende que a responsabilidade não



 é desta Administração, citando que aqui se fala muito e se age muito pouco. Quanto ao Projeto de Lei Complementar nº 10, o
 Marcelo assinou as emendas consertando os erros, mas ele também participou, afirmando que o projeto está correto e vota
 quem quiser, respeita as vistas e reafirmou que o concurso é desgastante para o Prefeito. Disse que pessoas inocentes não
 podem pagar pelos pecadores, está aqui para ajudar e não persegue ninguém e nem faz picuinhas em sua política. Sobre os
 títulos de honra ao mérito e cidadania honorária, deu parecer favorável a todas as pessoas. Disse que enquanto muitos ficam
 pelas ruas falando dele o que não deve, o correto seria falar pessoalmente, pois o que ele que tem que falar, fala para a pessoa.
 Disse que é preciso se unir, sendo que muitos não aceitam o Prefeito, porém ele é quem foi eleito. O Vereador Marco Aurélio
 indicou ofício a Dra. Luciana Nepomuceno parabenizando e desejando sucesso em seu trabalho, sendo que por um período, ela
 prestou serviços a este Município. Indicou ofício ao Executivo parabenizando pelas obras do Novo Horizonte e disse que os
 moradores da Rua Beira Linha também estão esperando ansiosos pelo asfalto naquela via. Repassou dois currículos ao
 Presidente para que este enviasse à Metal Ar. Indicou ofício ao Reitor da UFLA sugerindo a instalação de cursos de medicina,
 enfermagem e demais cursos voltados para a área da saúde e que colocasse Ijaci na extensão do campus, já que aqui tem
 terrenos pertencentes a UFLA e um hospital escola em Ijaci em parceria com a Camargo Corrêa alavancaria o desenvolvimento
 do Município. Indicou ofício ao CDC parabenizando e agradecendo pelo informativo enviado, o que muito contribui para a área
 de educação no Município. O Vereador Marcelo disse que as emendas que apresentou ao Projeto de Lei Complementar nº 10 é
 para melhorar a estrutura administrativa da Prefeitura, onde diminuiu cargos administrativos e aumentou cargos de auxiliar
 serviços gerais, pois a Prefeitura está precisando de mais mão-de-obra e com essa emenda o valor da folha diminuirá, citando
 participação do Rogério, do Dr. Roberto e do Raniere na parte de informática na elaboração das emendas e pediu apoio dos
 Vereadores para aprová-las. Mencionou palavras do Cornélio em relação à sua pessoa, conforme lhe disseram e afirmou que é
 Vereador porque as pessoas o elegeram e não está falando da capacidade que o Cornélio tem, porém espera que o mesmo
 esqueça que ele existe. Disse que se ausentou momentaneamente da reunião para fazer uma ligação onde pode ouvir uma
 denúncia e disse que o Cornélio tem que ser banido de Ijaci, questionando se não tem outra pessoa para fazer o que ele faz.
 Disse ainda que uma pessoa procurou o Cornélio para elaborar um projeto e ele não quis elaborar sob a alegação que a "ideia
 era do Marcelo" e assim o Município não foi beneficiado. Disse que os benefícios que o Cornélio traz para o Município, ele leva o
 triplo embora e indicou ofício ao Prefeito dando conta das críticas que estava fazendo em relação às atitudes do Cornélio, pois
 ele nunca será bem vindo no Município, pois o que faz e fala não condiz com a dignidade do povo de Ijaci e indicou ainda uma
 moção de repúdio pelas atitudes do Cornélio. Citou conversa com a Secretária de Meio Ambiente a respeito da elevatória do
 Córrego Pintado que não está funcionado, apesar dos moradores estarem reivindicando, pois o esgoto está caindo dentro da
 empresa e existem crianças nadando no local, indicando ofício a Secretaria de Obras pedindo providências urgentes neste
 sentido. Pediu que o José Márcio e Francisco falassem na audiência com o Promotor que a estação não estava funcionando e
 estava jogando esgoto na represa e esta poluição tem que ser resolvida, citando que passou o relatório para o Marco Aurélio das
 coisas que não foram cumpridas e as que foram cumpridas parcialmente nas condicionantes pelo Consórcio e é preciso resolver
 esse problema que o Consórcio jogou na cidade. O Vereador Francisco disse ao Rogério que ele estava na Administração
 passada e a questão do esgoto é responsabilidade dele também, ao que o Rogério respondeu que quem assina é o Prefeito. O
 pronunciante disse que esteve em Pedra Negra e os moradores estão satisfeito com os vereadores por terem baixado o preço
 da passagem de ônibus e disse que ele, o Marcelo e o Presidente Joel estiveram em Belo Horizonte para trazer recursos e
 benefícios em nome dos nove vereadores. Num aparte, o Marco Aurélio disse que a São Cristóvão baixou o preço da passagem
 a partir de um ofício de sua autoria aprovado pela Câmara e não porque eles foram à Belo Horizonte, já que o preço da
 passagem estava alto e ainda está e já marcou audiência no Ministério Público para resolver isso, citando que pediu a
 quilometragem com as distancias das cidades ao Presidente que não passou para ele até então e foi por isso que a São
 Cristóvão baixou o preço da passagem. Noutro aparte, o José Márcio disse que pelo jeito que o Marco Aurélio falou, eles foram à
 Belo Horizonte passear e assim é preciso fiscalizar isso, pois ele é tesoureiro da Câmara e assina os cheques das diárias e do
 jeito que foi falado, não resolveu nada, isto é um desrespeito aos vereadores e daqui para frente irá prestar atenção quando for
 assinar os cheques de diárias. O Marco Aurélio disse que não falou neste sentido. O Rogério disse que quem começou com esta
 questão do preço de passagem de ônibus aqui na Câmara foi o Marco Aurélio. O Sr. Presidente disse nesta viagem foi olhado
 na SETOP e constatou-se que o correto seria o preço da passagem de R$ 2,80 e eles informaram ao Secretário que preço
 cobrado era de R$3,00 e o Secretário informou ao DER que determinou a redução do preço da passagem para a São Cristóvão.
 O pronunciante Francisco indicou ofício ao Prefeito para que acrescentasse o cargo de Monitora para a Creche no Projeto de Lei
 Complementar nº 10. A Vereadora Valéria indicou ofício ao Prefeito sugerindo a construção de piscinas para hidroginástica,
 sendo que Ijaci tem muitas crianças portadoras de necessidades especiais e idosos que fazem hidroginástica em Lavras a
 pedido médico e poderia ser feita no Clube dos Cem ou outro local da Prefeitura. Disse que essas piscinas poderiam ser usadas
 para lazer nos finais de semana e também poderiam fazer parcerias com o CDC para este projeto. Num aparte, o Marco Aurélio
 disse que a Prefeitura tem terrenos em Pedra Negra que poderiam ser usados. A pronunciante disse que a implantação deste
 projeto em Ijaci economizaria em transportes e geraria mais empregos. Disse que os vereadores têm falado a respeito de
 esgoto, água pluvial e questão da APAE citada pelo Marcelo e teve uma pessoa que disse que precisam falar mesmo, assim
 como outras coisas que o Município está fazendo. Finalizou reforçando a necessidade das piscinas para este projeto de
 hidroginástica no Município. O Vereador José Márcio concordou com palavras do Marcelo na reunião anterior quando se referiu
 aos altos valores da festa do peão da Administração passada, citando que antes de ser vereador, juntamente ao Francisco já
 planejavam que, se fossem eleitos, baixariam o valor da festa nos orçamentos e a Câmara de agora tem seus méritos, pois esta
 Administração queria copiar a passada anunciando shows com Eduardo Costa e outros, mas como esta Câmara reduziu o valor
 das festas dentro da realidade do Município, tiveram que cancelar e apagar a publicidade destes shows e assim deixaram de
 desperdiçar dinheiro. Disse que o Rogério foi infeliz em dizer que o esgoto do Bairro da Serra é responsabilidade da
 Administração passada, pois ele era Vice-Prefeito e recebia por isto e todos os Vices-Prefeitos ganham bem em relação ao valor
 dos subsídios do Prefeito e dos Vereadores e se tem que pagar alguma coisa que estava errada, ele estava lá e não fiscalizou
 porque não quis, porque estava lá dentro acompanhando os projetos. Disse que outro mérito dele e do Francisco é o pagamento



 das férias-prêmios, pois foram eles que fizeram um requerimento e um abaixo-assinado com todos os servidores que tinham
 esse direito, e foi mérito da Câmara colocar isso no orçamento, pois a câmara anterior não colocou. Disse que o requerimento foi
 assinado por ele e o Francisco e os demais Vereadores não assinaram porque não quiseram, tendo a Valéria dito que no
 orçamento eles assinaram. O pronunciante disse que estava falando da iniciativa do abaixo-assinado, e da mesma forma, a
 representação do esgoto no Bairro da Serra e as detonações da Camargo Corrêa para o Ministério público ficaram à disposição
 dos Vereadores, caso quisessem assinar. Disse que os Vereadores se esquecem de valorizar o trabalho do Legislativo e ficam
 valorizando o trabalho do Executivo e fazer o trabalho do Legislativo é votar e colocar emendas como fez o Marcelo no Projeto nº
 10, porque a Câmara passada teve oportunidade de trabalhar igual a essa e não trabalhou porque não quis. Indicou ofício aos
 Srs. Tarcísio, Toninho, Cléber, Alcino, Luizinho, Augustinho e a Alessandra agradecendo-lhes por participarem nas audiências
 da Camara para elaboração do orçamento e pediu ao Presidente que olhasse as atas e mandasse ofícios a todos que
 participaram. Indicou ofício à Secretaria de obras requisitando cópia dos projetos de meio fio do Bairro da Serra, da obra da
 Avenida 31 de Dezembro, Novo Horizonte, obra do campo, escola e obra do calçadão, pois quando os carros sobem, amassam
 as rodas e muitos reclamaram isto para ele. Num aparte, o Cypriano disse que quando fizerem a obra de água pluvial, irão
 consertar esta parte, ao que o pronunciante disse que isso não pode, pois o serviço já foi pago e se for para fazer de novo vai
 ficar caro. Quanto ao Cornélio, todos perguntam por que o Prefeito o mantém, mas se o Prefeito ficar mais quatro anos, ele
 também ficará e somente irá embora no dia que o Dr. José Maria for, pois o Prefeito não tem pulso de mandar ele embora, bem
 como a muitos Secretários que não querem trabalhar. Fala isso, porque não tem rabo preso com ninguém e se fosse para ele
 assinar para o Cornélio ir embora, assinaria muitas vezes, pois ele é um prejuízo para o Município. SEGUNDA PARTE: As
 Proposições escritas e Verbais foram aprovadas à unanimidade. Nos termos regimentais, os Projetos de Resolução nº 10 que
 "Concede Título de Honra ao Mérito ao Sr. Sebastião Ronaldo Pereira"; nº 12 que "Concede Título de Cidadania Honorária ao
 Sr. José Maria Nunes"; nº 13 que "Concede Título de Honra ao Mérito ao Sr. Ofenil Moretti"; nº 14 que "Concede Título de Honra
 ao Mérito ao Sr. Francisco Carlos Vilas Boas"; nº 15 que "Concede Título de Cidadania Honorária ao Sr. José Marcos Pinto"; nº
 16 que "Concede Título de Cidadania Honorária ao Sr. Joel Vitor da Silva"; nº 17 que "Concede Título de Cidadania Honorária ao
 Pastor Emerson Vicentino"; nº 18 que "Concede Título de Cidadania Honorária ao Padre Nélio José dos Santos"; nº 19 que
 "Concede Título de Honra ao Mérito ao Sr. Antônio Maurilo"; nº 20 que "Concede Título de Honra ao Mérito ao Sr. Atedir Mendes
 da Silva"; nº 21 que "Concede Título de Cidadania Honorária ao Sr. Luiz Gomes"; nº 22 que "Concede Título de Honra ao Mérito
 ao Sr. Renato Azalim Alvarenga"; nº 23 que "Concede Título de Honra ao Mérito ao Sr. Alessandro Carvalho Lima"; nº 24 que
 "Concede Título de Honra ao Mérito ao Sr. Alcino Raimundo das Graças"; nº 25 que "Concede Título de Cidadania Honorária ao
 Sr. Augusto Vaz Neto"; nº 26 que "Concede Título de Honra ao Mérito à Alessandra Aparecida da Silva"; nº 27 que "Concede
 Título de Cidadania Honorária ao Sr. Ricardo Rodrigues Congro"; nº 28 que "Concede Título de Cidadania Honorária ao Sr.
 Celso Eduardo Mazzetti"; nº 29 que "Concede Título de Cidadania Honorária à Sra. Onésia de Fátima Simões Mafra" e nº 30 que
 "Concede Título de Cidadania Honorária ao Deputado Estadual Nacif Duarte Bechir" foram aprovados à unanimidade em
 discussão única nos termos do parágrafo único do art. 137 do Regimento Interno. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram
 convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar dia 26 de setembro a partir das 19 horas. 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 setembro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 25ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. Após correção, a ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos
 Srs. Vereadores. INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 419 a 421 do José Márcio e Francisco. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 422 do
 Marco Aurélio; 423 a 426 da Valéria; 427 a 429 do Francisco; 430 a 433 do José Márcio; 434 a 436 do Cypriano e 437 do Joel.
 TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Para 1ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 26 e nº 32 e Projeto de Lei Complementar nº 10.
 Para votação única: Projeto de Resolução nº 11. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Sr. Presidente Indicou ofício ao
 Executivo desculpando-se por ter ido de camiseta e bermuda a uma reunião no Gabinete e embora tenha sido avisado de última
 hora, não fica bem para o Vereador trajar-se desta forma. O Vereador Marco Aurélio indicou ofícios às escolas e demais
 envolvidos nas comemorações do dia da Pátria, parabenizando pelo evento. Citou conversa com um Procurador do Meio
 Ambiente que também é Presidente do COPAM em Varginha que está emitindo licença para o Consórcio do Funil e para esta
 ser liberada é necessário que as condicionantes sejam cumpridas e assim lhe falou de muitas pendências do Consórcio no
 Município que são citados por vários Vereadores, tendo o Procurador lhe pedido para lhe enviar estas questões. Disse que a
 visita do Paulo na Câmara não solucionou os problemas relacionados com o Bairro Pedra Negra, além da questão da falta de
 peixe no lago, esgoto e assoreamento no lago e outros fatos apontados. Disse que é preciso entrar em contato com este
 Procurador, pois a licença ambiental depende do cumprimento das condicionantes. Disse que o município não tem condições de
 fazer a ETE da Serra que fica em torno de cinco milhões de reais e as condicionantes não foram cumpridas nem em 50%. Num
 aparte o Marcelo pediu aos servidores que procurasse as reivindicações e condicionantes nos arquivos da Câmara. O
 pronunciante disse que é preciso providências e esta oportunidade deve ser aproveitada. Em resposta ao José Márcio que citou
 se a Secretária de Meio Ambiente está ciente desses assuntos, disse que a Câmara irá fazer sua parte e este Promotor está
 querendo ajudar e se ele travar o licenciamento, a hidrelétrica tem que parar, seguindo-se debate sobre o esgoto do Bairro da
 Serra entre o José Márcio, Rogério e Cypriano. O Sr. Presidente indicou ofício a todos os ex-prefeitos, homenageando-os e
 agradecendo-os pelo que fizeram em prol do Município. A Vereadora Valéria parabenizou as escolas e todas as entidades e
 equipe de saúde que participaram do desfile em comemoração ao Dia da Pátria. Reiterou pedido para que o Assistência Social
 faça uma visita urgente à viúva do Sr. "Zico Café", na Vila Industrial, pois sua casa está em condições precárias e corre o risco
 de desmoronar. Indicou ofício ao Executivo para que siga a lista dos classificados no concurso do PSF para o cargo de



 Assistente de Saúde Bucal, pois a que foi chamada saiu e eles preencheram a vaga com outra pessoa que não tem nada a ver
 com o concurso, sendo que a próxima a ser chamada é de Ijaci e esta entrará na justiça, pois a vaga é dela de acordo com a
 lista. Num aparte, o José Márcio sugeriu que este ofício fosse enviado à Secretária de Saúde. A pronunciante reiterou pedido de
 informações acerca de quando serão feitos os serviços de próteses pelos técnicos em saúde bucal, conforme lei aprovada na
 Câmara. Indicou ofício ao Secretário de Transporte, em nome da Sra. Sônia, nora do falecido "Zequinha Floriano" no Imbezal,
 para serviços de patrol na estrada de acesso à sua propriedade. O Vereador Francisco se manifestou contrário ao Projeto de Lei
 complementar n 10. Indicou ofício ao Secretário de Transportes pedindo esclarecimentos sobre comentários dando conta que
 tem vereador proibindo liberar carro para levar os familiares do Sr. Gilmar para visitá-lo em Belo Horizonte e afirmou que
 nenhum vereador está impedindo, pois o caso é de doença. Reiterou pedido de instalação de quebra-mola no Córrego Pintado,
 como meio de evitar acidentes. Num aparte, o José Márcio reiterou pedido ao Secretário de Transportes para envio, num prazo
 de 30 dias, das planilhas de gastos com a manutenção dos veículos da Prefeitura, mas quer esta relação fora dos balancetes,
 pois às vezes os veículos não valem o que gastam em oficina e os defeitos ficam do mesmo jeito. O Francisco disse que o
 ônibus amarelo fica só no conserto e o Secretário de Transporte lhe mostrou um gasto de 11 mil reais com esse ônibus e assim
 é preciso fiscalizar, senão falam que os motoristas estão quebrando os veículos, quando o problema pode ser da oficina. Disse
 que as comemorações do dia 7 de setembro foram boas, mas achou um absurdo não terem chamado os ex-prefeitos e
 vereadores para o palanque, ao que o José Márcio disse que isso é por causa de questões políticas. O Vereador Lisionel pediu
 votação em regime de urgência no Projeto de Lei nº 26. O Vereador Rogério parabenizou a todos pelas comemorações do dia
 da Pátria e parabenizou o Sr. Prefeito pelo pagamento das férias-prêmios aos servidores, bem como pelo início dos trabalhos da
 creche, mas citou reclamação de uma pessoa dando conta que tem lá tem servidores que não sabem lidar com crianças e assim
 fica difícil, pois se faz está ruim e se não faz também está ruim. Em resposta ao José Márcio, disse que não sabe se estas
 servidoras são capacitadas, ou não. O Francisco disse que esteve no local e na sala que visitou, as crianças são olhadas com
 muito carinho. O pronunciante citou o projeto da nova estrutura que também é para regularizar a creche e a Câmara pode ser
 responsabilizada se não aprovar este projeto e é mentira quando falam que é política, pois os prefeitos não gostam de fazer
 concurso e se está fazendo é porque está sendo obrigado pelo Promotor. Manifestou apoio ao referido projeto e pediu sua
 votação em regime de urgência, bem como no Projeto de Lei nº 32, pois a Prefeitura está sem mão-de-obra e fazer o bem para
 cidade é diferente de fazer política. Manifestou apoio ao Projeto de Lei nº 26, sendo preciso separar a pessoa do cargo que
 exerce. O Vereador José Márcio manifestou-se contrário ao Projeto de Lei nº 26, bem como ao Projeto de Lei Complementar nº
 10, para o qual pediu vistas, citando que o Prefeito tem advogado e manda um projeto com erros. Indicou ofício às Secretarias
 de Obras e de Ação Social requisitando relação detalhada das pessoas que foram ajudadas nas reformas das casas de janeiro
 até a presente data e que a Secretaria de Obras envie balancete detalhado das obras de meio-fio no Bairro da Serra que está
 inacabada e ainda das obras da escola e pátio de transporte, onde se gastou muito para pouco serviço. Indicou ofício ao
 Secretário de Obras pedindo informações de quem será a responsabilidade pelo pagamento das horas trabalhadas pelas
 máquinas alugadas nos serviços feitos no terreno particular do Eduardo sem autorização do mesmo, bem como balancete
 detalhado das obras de água pluvial na cidade. Disse que os Secretários acham que são autoridades e não mandam
 documentos que são pedidos e eles têm 30 dias de prazo para mandarem. Disse que a Administração está desordenada e ele
 está preocupado em saber onde está cada centavo gasto pela mesma, pois não irá se corromper, disse que foi eleito com essa
 Administração, mas não concorda com as coisas que estão sendo feitas e não sabe informar sobre os gastos das obras, quando
 as pessoas lhe perguntam. Disse que não é contra Secretários, o que faz é cobrar serviços e se for preciso levará representação
 ao Ministério Público se tiver provas para isto. Reafirmou pedido para envio de gastos com manutenção dos veículos num prazo
 de 30 dias. O Vereador Cypriano indicou ofício à Secretaria de Obras para que visite as casas da Avenida Luiz Gonzaga que
 estão precárias, sendo que isto deve ser feito antes do período das chuvas, pois os moradores não têm condições de arcar com
 suas reformas. Citou reclamação quanto a um bueiro na entrado do Córrego Pintado que está lançado esgoto no lago e assim o
 Município poderá ser multado pelos órgãos ambientais. Manifestou apoio ao pedido de urgência do Lisionel no Projeto de lei nº
 26, bem como apoiou os demais projetos, sendo que a vista é um direito do vereador. Parabenizou o Prefeito pelas obras de
 asfalto e demais obras que estão sendo feitas. Reiterou pedido para melhorias na Rua José Evaristo de Oliveira, sendo que o
 Prefeito lhe disse que irá fazer. Disse que é preciso dar maior atenção ao Bairro da Serra, notadamente na questão do meio
 ambiente e esgoto. Parabenizou as escolas pela comemoração do dia da Pátria. Disse que o Prefeito irá enviar o projeto para
 desafogar a fila de cirurgias de cataratas e consultas oftalmológicas. Em resposta ao José Márcio; que mencionou a urgência
 que o Vereador pediu no projeto de lei para construção dos passeios, mas a Prefeitura não usou a mesma urgência para fazer
 estas obras; o pronunciante disse que as obras nas calçadas serão iniciadas e que ele pediu urgência no projeto, pois viu a
 necessidade, porém quanto à data de início, é com a Secretaria de Obras e indicou ofício neste sentido. O Vereador Marcelo
 citou palavras do Marco Aurélio em relação à licença para o Consórcio do Funil, afirmando que este Promotor também está
 atuando na questão do licenciamento da empresa MMX e espera que as condicionantes pedidas por ele na audiência em Bom
 Sucesso, não só para Ijaci, mas para a região, sejam colocadas. Citou grande falha da Administração em não convidar os ex-
prefeitos para comporem o palanque no dia 7 de setembro e para quem prestou atenção, o discurso do Prefeito foi muito duro e
 com críticas aos vereadores e a população, acreditando que não foi ele que escreveu, mas foi inocente em fazer tal discurso.
 Num aparte, o José Márcio disse que a seu pedido, o Secretário Fábio ficou de falar para chamar estas autoridades, porem não
 o fez e se tivessem lhe dado a palavra, o Vereador disse que iria chamar por sua conta. Quanto aos gastos da Administração
 citados pelo José Márcio, o pronunciante disse que não concorda com o valor pago na ultima festa do peão da Administração
 passada, cujo valor foi em torno de meio milhão de reais, alem do valor pago no terreno que está sendo utilizado como distrito
 industrial. Disse que certas coisas precisam ser questionadas, mas os valores pagos nas festas dessa Administração são bem
 menores do que as outras passadas, o que não justifica gastos com obras mal feitas. Disse que as denuncias no Ministério
 Público servem para os administradores terem ciência que são fiscalizados e denuncias e cobranças são para resolver os
 problemas da cidade. Disse que a conversa do Marco Aurélio com o Promotor terá retorno e até reunião seguinte tentará fazer
 um relatório para ser enviado ao mesmo. Em resposta ao José Márcio, disse que muita coisa do Consórcio do Funil está



 relacionada à Secretaria de Meio Ambiente. Quanto ao Projeto de Lei Complementar nº 10, iria conversar com o Assessor
 Jurídico da Câmara e também na Prefeitura para arrumarem e chegar a um consenso como forma de votar esta reforma
 administrativa. SEGUNDA PARTE: AS Proposições escritas e Verbais foram aprovadas à unanimidade. A emenda nº 1 proposta
 pelo Marcelo ao Projeto de Lei Ordinária nº 26 foi aprovada à unanimidade em discussão única. O Projeto de Lei nº 26 que
 "Define a política municipal de turismo, dispõe sobre áreas especiais, locais de interesse turístico e inventário dos bens de valor
 cultural e natural e dá outras providências", considerada a emenda nº 1 foi aprovado em regime de urgência conforme solicitada
 pelo Lisionel, após obter 6 (seis) votos favoráveis e 2 (dois) votos contrários, vencidos o José Márcio e o Francisco. O José
 Márcio justificou citando indicação do Cypriano onde o esgoto está correndo a céu-aberto no Córrego Pintado, sendo que o
 projeto é bom, a emenda é boa, mas se tivesse Secretário competente, porém a Secretária só quer ficar em sua mesa e por
 pirraça não sai para ver os problemas e isto atrapalha o trabalho do Prefeito. O Francisco disse que é preciso fiscalizar e por isso
 foi contra o Projeto. O Projeto de Lei Ordinária nº 32 que "Autoriza contratação temporária por excepcional interesse público e dá
 outras providências" foi aprovado à unanimidade em regime de urgência conforme solicitada pelo Rogério. O Projeto de
 Resolução nº 11 que "Aprova as contas do Município de Ijaci, exercício de 2005, responsabilidade da ex-prefeita Maria Horaci de
 Oliveira e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em discussão única nos termos do parágrafo único do art. 137 do
 Regimento Interno. O Marco Aurélio disse que estava votando neste projeto de acordo com o parecer da Comissão de Finanças,
 Orçamento e Tomada de Contas. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a
 realizar dia 19 de setembro a partir das 19 horas. 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 setembro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 24ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 COMUNICADOS: Ofício nº 265 do Gabinete do Sr. Prefeito em reposta ao Ofício nº 255 da Câmara a partir de Indicações dos
 Vereadores. Ofício nº 21 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo em resposta ao Ofício nº 233
 da Câmara e 55 do José Márcio e Francisco. Ofício nº 1.193 do Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Carlos
 Melles em resposta ao ofício nº 119 da Câmara a partir de Indicação do Marco Aurélio. Ofício nº 56 do Departamento Municipal
 de Esportes e Lazer em resposta ao ofício 261 da Câmara a partir de Indicação do Marco Aurélio. Ofício nº 6 subscrito pelo
 Técnico de Segurança do Trabalho em resposta ao Ofício nº 260 da Câmara a partir de Indicação do José Márcio e Francisco.
 INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 391 a 395 e Requerimento nº 4 do José Márcio e Francisco. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 396 e
 397 da Valéria; 398 do José Márcio; 399 e 400 do Francisco; 401 a 403 do Cypriano; 404 a 411 do Marco Aurélio; 412 a 416 do
 Lisionel e 417 do Marcelo. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação da emenda proposta pelo Marcelo ao projeto de Lei nº
 26. Apresentação do Projeto de Lei Ordinária nº 33 que "Estima a receita fixa a despesa do Município de Ijaci para o exercício
 financeiro de 2012 e dá outras providências". Apresentação do Projeto de Resolução nº 11 que "Aprova as contas do Município
 de Ijaci, exercício de 2005, responsabilidade da ex-prefeita Maria Horaci de Oliveira e dá outras providências" subscrito pelos
 membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de Resolução nº 12 que "Concede Título de
 Cidadania Honorária ao Sr. José Maria Nunes". Projeto de Resolução nº 13 que "Concede Título de Honra ao Mérito ao Sr.
 Ofenil Moretti" e Projeto de Resolução nº 14 que "Concede Título de Honra ao Mérito ao Sr. Francisco Carlos Vilas Boas" de
 autoria do Marco Aurélio com o apoio da Valéria ao nº 14. Projeto de Resolução nº 15 que "Concede Título de Cidadania
 Honorária ao Sr. José Marcos Pinto" de autoria do Marco Aurélio e Marcelo. Projeto de Resolução nº 16 que "Concede Título de
 Cidadania Honorária ao Sr. Joel Vitor da Silva". Projeto de Resolução nº 17 que "Concede Título de Cidadania Honorária ao
 Pastor Emerson Vicentino". Projeto de Resolução nº 18 que "Concede Título de Cidadania Honorária ao Padre Nélio José dos
 Santos" e Projeto de Resolução nº 19 que "Concede Título de Honra ao Mérito ao Sr. Antônio Maurilo" de autoria do Rogério.
 Projeto de Resolução nº 20 que "Concede Título de Honra ao Mérito ao Sr. Atedir Mendes da Silva". Projeto de Resolução nº 21
 que "Concede Título de Honra ao Mérito ao Sr. Luiz Gomes". Projeto de Resolução nº 22 que "Concede Título de Honra ao
 Mérito ao Sr. Renato Azalim Alvarenga" e Projeto de Resolução nº 23 que "Concede Título de Honra ao Mérito ao Sr. Alessandro
 Carvalho Lima" de autoria da Valéria com apoio do Marco Aurélio ao nº 22. Projeto de Resolução nº 24 que "Concede Título de
 Honra ao Mérito ao Sr. Alcino Raimundo das Graças" de autoria do José Márcio. Projeto de Resolução nº 25 que "Concede
 Título de Cidadania Honorária ao Sr. Augusto Vaz Neto" de autoria do Francisco. Projeto de Resolução nº 26 que "Concede
 Título de Honra ao Mérito à Sra. Alessandra Aparecida da Silva" de autoria Marcelo. Projeto de Resolução nº 27 que "Concede
 Título de Cidadania Honorária ao Sr. Ricardo Rodrigues Congro". Projeto de Resolução nº 28 que "Concede Título de Cidadania
 Honorária ao Sr. Celso Eduardo Mazzetti" e Projeto de Resolução nº 30 que "Concede Título de Cidadania Honorária ao
 Deputado Estadual Nacif Duarte Bechir" de autoria do Joel e Projeto de Resolução nº 29 que "Concede Título de Cidadania
 Honorária à Sra. Onésia de Fátima Simões Mafra" de autoria do Lisionel. O Sr. Presidente disse que o prazo para emissão dos
 pareceres das Comissões nos Projetos de Leis seria até a reunião seguinte e se não fossem emitidos, os projetos seriam
 colocados em votação. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: A Vereadora Valéria indicou ofício ao executivo
 agradecendo pela doação do vale alimentação e reiterou pedido para que o Prefeito faça um plano de saúde para os servidores.
 Disse que em conversa com a Secretária Rósula, esta informou que existem 500 consultas e 30 cirurgias oftalmológicas na fila
 de espera, sendo que um médico se disponibilizou a fazer as consultas e cirurgias e diante disto reiterou pedido para envio de
 um Projeto de Lei como meio de desafogar esta fila. Quanto às consultas do PSF do Centro e Bairro da Serra, as pessoas serão
 atendidas onde quiserem e no final do mês farão levantamento da produção, pois sem este, os PSF´s são cortados. Em resposta
 ao Marco Aurélio, disse que o Dr. José Reinaldo está atendendo, só que as enfermeiras estavam separando os atendimentos
 das pessoas de acordo com o PSF em que são cadastradas e isso acontece com os demais médicos. Num aparte, o José



 Márcio citou problemas com a Sra. Lázara e a Sra. Maria que são idosas, moram próximas ao PSF do Centro e tiveram que ir
 até a Serra para serem atendidas. O Rogério disse que os médicos são bons e as pessoas os procuram. A pronunciante disse
 que este atendimento se dá pelo fato de terem que atingir a produção para manterem os PSF´s, porém aqui todos se conhecem
 e tem como manter a produção sem precisar destas formalidades. Reiterou pedido para fazerem o Perfil Profissiográfico
 Profissional para que a insalubridade seja paga de acordo com a súmula, onde prevalece o salário-base e não o salário mínimo.
 O Vereador José Márcio se manifestou favorável à emenda ao Projeto de Lei nº 26, mas votará contra ao projeto. Citou falhas na
 Secretária de Saúde, onde brincam com a saúde das crianças e idosos. Disse que o projeto nº 26 é bom, mas o Prefeito precisa
 ter pulso, pois o Município tem boa arrecadação, há servidores bons e ruins e existem casos de perseguição política com alguns
 servidores. Quanto à representação no Ministério Público na questão do esgoto da Serra, disse que a intenção não é punir
 ninguém, mas resolver o problema, sendo que foi gasto muito dinheiro nesta obra e se as Secretarias de Obras e de Meio
 Ambiente tivessem atuado, não estaria daquele jeito, citando problema semelhante no esgoto do Bairro Serra Verde e o Prefeito
 resolveu porque o Marcelo ameaçou entrar com representação. Disse que as obras da escola e do pátio de transportes não
 estão boas e quem perde é o povo, indicando ofício ao Prefeito para que cobre do Secretário de Obras que verifique o
 recebimento das mesmas, citando como exemplo, o asfalto da Serra que agora apresentou muitos problemas. Disse que não
 tem rabo preso com Deputado, Prefeito e Vereadores e pediu que aos Vereadores o ajudasse a fiscalizar estas obras. Disse que
 as obras da Serra foram pagas, mas ainda está no prazo de carência, pagam muito dinheiro, no entanto as obras ficam uma
 porcaria e fala porque conhece sobre o assunto. O Vereador Francisco indicou ofício ao Prefeito, apresentando reclamação da
 "Cris" que no concurso passou em segundo lugar para o cargo de Secretária de Dentista do PSF, mas não foi chamada, sendo a
 pessoa que passou em primeiro lugar desistiu do cargo. Indicou a colocação de asfalto na rua de baixo no Bairro Pedra Negra, a
 pedido dos moradores do local. Reforçou palavras do José Márcio quanto às obras que são feitas e o Prefeito tem que fazer
 mesmo, pois os prefeitos anteriores fizeram. Num aparte, o José Márcio disse que é preciso fazer obras, mas de qualidade. O
 pronunciante disse que iniciaram as obras no Bairro Novo Horizonte, porém as máquinas estão paradas e se começar a chover,
 vai fazer muito barro. Quanto à rodovia de Ijaci a Serra, devem tapar os buracos com urgência, pois do jeito que está é perigoso
 causar acidentes. O Vereador Cypriano disse que, segundo o Prefeito, vão colocar asfalto no Bairro Pedra Negra. Manifestou
 apoio ao pedido da Valéria acerca de envio de projeto para desafogar a fila dos exames e consultas oftalmológicas. Num aparte,
 o Francisco pediu, em nome do Sr. Alcino, que o pronunciante indicasse ofício ao Prefeito para instalação de tela de proteção
 num buraco perfurado entre o Córrego Pintado e a represa, pois algumas crianças estão brincando no local e isto é perigoso.
 Num aparte, o José Márcio disse que se as Secretarias de Obras e de Meio Ambiente trabalharem juntas, muita coisa podia ser
 resolvida. O pronunciante disse que no local deveria ter placas proibindo a entrada de pessoas. Indicou ofício para que sejam
 tomadas providências em relação à empresa que está fornecendo blocos para a Prefeitura, pois de acordo com uma pessoa que
 recebeu tais blocos, estes não estão em boas condições, sendo preciso enchê-los de concreto para não comprometer as casas
 que estão sendo construídas. Disse que um morador do Barreiro lhe reclamou que passaram a máquina nas estradas e não
 colocaram cascalho e com o período de chuva, o tráfego de veículos ficará difícil, sendo que o Secretário de Transportes lhe
 disse que as máquinas estão ocupadas com as obras e assim pediu que alugassem maquinas para resolver este problema.
 Finalizou parabenizando a equipe de saúde pelo trabalho que tem feito, recebendo o apoio da Valéria nesta indicação, bem
 como na indicação referente aos blocos. O Vereador Marco Aurélio reiterou pedido ao Executivo para que coloque placas
 indicativas nas comunidades rurais, pois as pessoas de fora ficam perdidas procurando esses locais. Parabenizou ao Executivo
 pela doação dos vales de alimentação e pediu que para o próximo ano, seja aumentado o valor e que isto seja previsto no
 orçamento. Citou reportagem do telejornal "Bom Dia Brasil" acerca dos atos de violência acontecidos em Lavras e indicou ofício
 ao Executivo sugerindo a instalação de câmeras na entrada e no centro da cidade para coibir ações desse tipo. Indicou ofício
 aos Deputados Domingo Sávio, Lafaiete Andrada e Fábio Cherem pedindo auxilio para construção de um posto para as Policias
 Militar e Civil no Município, pois tem dois anos que este projeto está no papel, bem como auxílio para que no Município, o
 Destacamento seja transformando em Pelotão, aumentando assim o número de efetivos da Policia Militar. Indicou ofício ao Sr.
 Ricardo Congro pedindo que as pedras que sobram na fábrica da Camargo Corrêa sejam doadas para utilização nas estradas
 rurais. Indicou ofício a Secretária de Saúde pedindo atenção especial ao Sr. "Tito" que sofreu um acidente e vai precisar de uma
 cirurgia rápida, pois fraturou o tornozelo e o calcanhar. O Sr. Presidente comunicou que na quinta-feira seguinte às 8h30 o Sr.
 Ricardo Congro estaria na Câmara para discutirem soluções para amenizar o tráfego de carretas na cidade, havendo debate
 sobre possíveis solução para este problema. O Vereador Lisionel indicou ofício ao Executivo para reparos nos ventiladores e
 vidraças quebradas da escola da Serra. Indicou ofício ao Secretário de Obras para que feche o acesso atrás do prédio do PSF
 da Serra, pois à noite estão utilizando este espaço para uso de drogas e outras práticas. Indicou ofício à empresa Química
 Minérios para que coloque lona nos caminhões ou diminua a carga de minério para não sujar as ruas da cidade quando passam
 pelos quebra-molas. O Sr. Presidente pediu ao Sr. Evaldo, proprietário de caminhões presente na reunião, que tomasse esta
 providencia. O pronunciante indicou urgente instalação de sinalização de preferência no viaduto no Bairro Novo Horizonte antes
 que aconteça acidente no local, citando que por causa de acostamento, a preferência deveria ser sentido Ijaci/Lavras. Em
 relação ao anel viário, disse que segundo notícias, será feito pelo DER e acredita que sai em 2013. Indicou ofício ao Executivo
 parabenizando pelas obras que estão sendo feitas por servidores do Município e estão ficando boas, citando os becos do
 Conjunto Habitacional Vila Isabel e o recapeamento da Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas. Num aparte, o Marco Aurélio reiterou
 pedido feito à Secretaria de Educação no tocante aos gastos com o FUNDEB, citando disposição do Decreto-Lei 201 de 1967. O
 Vereador Marcelo citou ofício do Técnico de Segurança de Trabalho da Prefeitura em resposta à indicação do José Márcio e
 Francisco onde consta viagem e disse que o servidor começou trabalhar a poucos dias e já está fazendo curso e gastando com
 diárias. Num aparte, o José Márcio disse que estavam fazendo serviço perto do pátio do transporte sem nenhum equipamento
 de proteção ou placa indicativa. O pronunciante disse que as obras feitas pelos servidores são de boa qualidade e os servidores
 trabalham com dedicação, o que não acontece com as empreiteiras. Apoiou palavras do Secretário de Obras no que se refere ao
 recapeamento das ruas, pois tapar buracos não resolve e de acordo com o Fábio, irão recapear toda cidade. Disse que recebeu
 denúncias de irregularidades na APAE que está virando cabide de emprego e desvio de recursos e que a entidade está com



 problemas nas finanças e há comentário que a filha da Terezinha está trabalhando em cargo da diretoria. Indicou ofício ao
 Executivo solicitando informações sobre os motivos de continuarem repassando verbas, cujas parcelas iriam até fevereiro deste
 ano, citando que alertou para não repassarem o dinheiro enquanto não e apurar as irregularidades. Disse que a prestação de
 contas da APAE é mal feita, existem recibos pagos para serviços de pedreiros e alvenaria e tem informações que estes serviços
 são feitos por empresas e tem estabelecimento comercial fornecendo notas para cobrir despesas e são coisas que devem ser
 apuradas pela Câmara e Prefeitura para que o dinheiro destinado a atender pessoas não seja desviado para embelezar casas
 particulares. Citou que a Diretora exerce outro cargo na entidade, o que não é permitido pela lei e é preciso providências, pois as
 pessoas que precisam da APAE são de extrema necessidade e desvio de recursos da APAE é um absurdo. Indicou ofício ao
 Executivo para suspender o repasse até que se faça um levantamento e esclareça a questão, pois do jeito que está, essas
 denúncias têm algum fundamento. Disse que segundo informações de um militar, Ijaci precisa de um local para estabelecer o
 quartel para voltar a ser pelotão e a pedido do Secretário de Obras, o Lafaiete Andrade se comprometeu a doar recursos para a
 construção do mesmo, afirmando que a Polícia está atenta, mas precisa de estrutura física e equipamentos para melhorar o
 trabalho. O Presidente pediu ao Dr. Roberto Pires para discorrer sobre qual atitude a Câmara poderia tomar diante do foi falado
 pelo Marcelo, tendo o Assessor dito que a APAE é uma instituição privada, mas recebe subvenção da Prefeitura e na lei
 autorizativa consta que os pagamentos serão condicionados à prestação de contas e entende que a Câmara pode investigar por
 Comissão Especial ou CPI, porém o Executivo é o primeiro fiscal e ao proceder o repasse, deve verificar estas prestações.
 Quanto aos recibos simples que a APAE aceita como documento para comprovar gastos, a Prefeitura não deve aceitar, pois o
 tribunal de contas aceita somente documento fiscal. O José Márcio disse que isto acontece porque o Prefeito concorda, sendo
 que ao repassar as parcelas, as prestações anteriores têm que ser apresentadas e analisadas, sendo que tem assessores para
 isto. O Vereador Rogério disse que os Vereadores devem voltar a atenção para o projeto da nova estrutura, citando a creche
 que precisa de servidores. Disse que a dentista Aline do PSF estava ficando até o meio-dia, e segundo a Rósula não tinha outra
 dentista, o PSF precisa de produção e ela estava atendendo nas escolas para isto e de certa forma, o horário foi cumprido, além
 do que, na Prefeitura existem outras pessoas que não cumprem horários e acha que esta denúncia é perseguição pessoal. Em
 resposta ao Marco Aurélio, disse que eles chamaram a outra dentista, mas ela não compareceu e ainda está dentro do prazo,
 tendo a Valéria confirmado que ela já foi chamada. O pronunciante citou comemorações do Dia da Pátria. Quanto à APAE,
 sugeriu uma reunião extraordinária para ver o que está acontecendo antes de se montar uma CPI, pois a APAE é uma entidade
 que presta serviços para pessoas que realmente precisam e deve-se verificar antes para que o assunto não seja distorcido.
 SEGUNDA PARTE: AS Proposições escritas e Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Sr. Presidente manteve a nomeação
 dos Vereadores Rogério, Valéria e Cypriano para comporem a Comissão Especial para análise dos Projetos de Resolução nº 12
 a 30. Em relação à emenda proposta ao Projeto de Lei nº 26, o Marco Aurélio perguntou ao Marcelo se ela não trava a
 celebração de convênios com entidades de apoio ao turismo, ao que o Marcelo disse que a emenda era justamente para isto,
 pois do contrário, celebrarão convênios que foram rejeitados pela Câmara. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram
 convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar dia 12 de setembro a partir das 19 horas. 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 agosto de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 23ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 COMUNICADOS: Ofício nº 322 da 16ª Coordenadoria Regional do DER em resposta ao ofício nº 239 enviado a partir de
 Indicação do Marco Aurélio. Ofício da Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra encaminhando a prestação de contas
 referente ao mês de julho de 2011. INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 376 a 381 do José Márcio e Francisco. INDICAÇÕES
 VERBAIS: Nº 382 e 383 da Valéria; 384 do José Márcio; 385 a 387 do Marco Aurélio; 388 e 389 do Cypriano, 390 do Joel e
 Requerimento nº 3 do Marcelo. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação do Projeto de Lei Ordinária nº 32 que "Autoriza
 contratação temporária por excepcional interesse público e dá outras providências" e Projeto de Lei Complementar nº 10 que
 "Estabelece nova estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, cria cargos de provimento em comissão e efetivos e dá outras
 providências" ambos de autoria do Executivo. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: A Vereadora Valéria indicou, em
 nome dos usuários dos telefones públicos, pedido de providências em relação aos orelhões de toda cidade que estão com
 defeito, tendo-se notícia que somente o da Av. 31 de dezembro está em funcionamento. Indicou ofício ao Prefeito
 parabenizando-o pelas obras, notadamente as executadas no Bairro Serra Verde. O Vereador José Márcio indicou ofício ao
 Prefeito e a Secretária de Desenvolvimento Social para que façam uma visita na casa do Sr. "João Paraná" ainda naquela
 semana, pois tal casa está em situação precária e de acordo com o pedreiro Nivaldo e seus filhos, assim que tirar o telhado as
 paredes cairão e solicitou que seja construído pelo menos três cômodos para ele e sua esposa que são assalariados e fazem
 uso contínuo de medicamentos, salientando que a Prefeitura precisa doar somente os materiais, pois o Sr. Nivaldo e filhos
 doarão o serviço. Disse que as pessoas carentes não estão sendo atendidas e quando chega material, estes vão para outras
 pessoas. Em resposta ao pronunciante, o Sr. Presidente disse que no ofício a ser enviado era para acrescentar que fariam esta
 visita na quinta-feira. O pronunciante disse que é membro do Conselho Municipal de Habitação e sabe da existência de vinte mil
 reais mensais para ajudar nestas reformas, conforme palavras do Secretário Fábio e disse que o Sr. "Gino" também precisa.
 Quanto ao esgoto da Serra, disse que a Secretária de Meio Ambiente e o Sr. Prefeito sabem do problema, mas estão quietos e
 existem muitas pessoas para resolver e não resolvem e assim, juntamente ao Francisco iriam fazer uma representação junto ao
 Ministério Público acerca deste problema, bem como representação no tocante às implosões de pedras na Camargo Corrêa que
 está causando trincas nas casas e as pessoas estão sendo prejudicadas pois construíram suas residencias com muito sacrifício.
 Disse que é preciso colocar aparelho fixo na cidade para monitorar a intensidade dessas explosões pelo período de um ano e



 isso deve valer não somente para a Camargo Corrêa, mas qualquer empresa que está instalada ou vier a se instalar no
 Município. Disse que se o Prefeito tivesse pulso mais firme, o Município estaria melhor, pois devido alguns cargos, o mesmo está
 regredindo. O Vereador Marco Aurélio citou matéria do jornal Estado de Minas dando conta que há um projeto de lei tramitando
 na Câmara Federal, passando a responsabilidade da iluminação pública para os municípios, citando que é um absurdo, tendo
 em vista o alto custo deste serviço. Indicou ofício ao Executivo para que adquira abrigos de ônibus nos moldes do que foi
 colocado no Bairro Jardim Planalto, como meio de propiciar mais comodidade aos usuários dos demais pontos da cidade.
 Indicou ofício ao Executivo para que envie projeto de lei regularizando o piso salarial do cargo de Professor de acordo com o
 piso federal, já que este não trabalha somente na escola, mas em casa fazem planos de aula, corrigem provas e assim é preciso
 lutar pelos professores para que se tenha escola de qualidade, afirmando que se o Município não tiver condições de arcar com o
 custo deste piso, o Governo Federal complementa a diferença. Indicou ofício ao Departamento de Esportes solicitando projetos
 para atender os idosos com ginásticas acompanhadas por um professor de educação física, bem como visitas às cidades
 históricas e turísticas, dentre outras atividades, pois os idosos precisam do apoio do poder público. Num aparte, o José Márcio
 manifestou apoio a este pedido, pois o PSF promove caminhadas, porém sem acompanhamento de um profissional e se
 alinharem este trabalho com o PSF, muitas doenças podem ser evitadas. A Valéria disse que tem um projeto da ALECI neste
 sentido, porém precisa ser ampliado e citou que tem mais duas pessoas que se formaram em educação física na cidade e
 podem ser aproveitadas. O pronunciante Marco Aurélio citou kits que são doados às pessoas para verificarem pressão arterial e
 controle de outras doenças sem ser preciso sair de casa e disse que estas atividades citadas por ele ajudam a pessoa a se
 sentir melhor. O Sr. Presidente indicou ofício, juntamente ao José Márcio, agradecendo a enfermeira chefe do PSF que resolveu
 uma situação pendente em relação aos moradores da Vila Nossa Senhora da Conceição e Córrego Pintado que agora poderão
 ser atendidos no PSF do Centro da cidade, cuja sede é vizinha a estes bairros, sem a necessidade de se deslocarem ao PSF da
 Serra, cuja distância é bem maior. O Vereador Marcelo apoiou palavras do Marco Aurélio acerca do piso salarial dos
 professores, porém o Estado de Minas Gerais iria entrar com uma representação para que cada Estado estabeleça o seu piso
 salarial e acredita que com isso, os professores serão prejudicados. Num aparte o José Márcio citou obras para a copa do
 Mundo onde o custo é muito alto, porém não querem investir nos professores que garante um futuro melhor para a nação.
 Quanto à casa do Sr. "João Paraná", o pronunciante disse que a empresa em que trabalha, doará as pedras e muafas para fazer
 o alicerce. Indicou ofício a Procuradoria da Prefeitura requisitando cópia do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o
 Ministério Público, como meio de auxiliar na tramitação do Projeto de lei Complementar nº 10. Disse que os Vereadores devem
 falar às pessoas para estudarem para passar neste novo concurso. O Sr. Presidente disse que o Município precisa de motoristas
 e técnicas de enfermagem, mas não colocaram estes cargos no projeto. O Marco Aurélio citou que existem cargos que pedem
 ensino fundamental incompleto como escolaridade. O Vereador Cypriano manifestou apoio ao pedido da Valéria acerca dos
 orelhões e que ele mesmo já pediu isto anteriormente, pois a maioria dos orelhões estão com defeito. Disse que precisam
 melhorar uma questão no PSF, pois uma pessoa da Vila Nossa Senhora da Conceição precisa ir até o PSF da Serra para ser
 atendida. Num aparte, o José Márcio disse que as pessoas que estão cadastradas no PSF da Serra, mas residem aqui, também
 serão atendidas no PSF do centro, conforme palavras da enfermeira-chefe do PSF, afirmando que isto é uma vitória dos
 Vereadores que sempre fazem este pedido. O pronunciante Cypriano parabenizou os profissionais da saúde pelo bom
 atendimento à população, bem como a todos os servidores e o Prefeito que sempre atendem bem a todos. Indicou ofício ao DER
 de Oliveira agradecendo por terem atendido seus pedidos para instalação de um ponto de ônibus na rodovia Ijaci a Lavras, bem
 como liberação para uma obra no entroncamento da referida rodovia com a estrada do tanque, como meio de propiciar maior
 vizibilidade. Indicou ofício ao Executivo pedindo que os servidores limpem as caixas coletoras de água pluvial ao final da Rua
 José Marçal que estão cheia de terra e se assim continuar provocará entupimentos. SEGUNDA PARTE: AS Proposições
 escritas e Verbais foram aprovadas à unanimidade. No envio dos projetos às Comissões, o Marco Aurélio questionou se o
 Procurador Geral do Município pode exercer advocacia, sendo respondido pelo Assessor Jurídico da Câmara que a OAB proíbe
 o Procurador Geral de patrocinar serviços de advocacia em qualquer município, pois isto é incompatível com o cargo. Sobre a
 necessidade de colocar uma emenda neste sentido no Projeto de Lei Complementar nº 10, o Assessor disse não ser necessário,
 pois matéria consta da legislação federal. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária
 seguinte a realizar dia 29 de agosto a partir das 19 horas. 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 agosto de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 22ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 COMUNICADOS: Ofício nº 41 do Destacamento de Polícia Militar em resposta ao ofício nº 238 enviado a partir de Indicação do
 Francisco. Ofício nº 249 do Gabinete em resposta ao ofício nº 224 enviado a partir de Indicação do Marco Aurélio. INDICAÇÕES
 VERBAIS: Nº 359 e 360 do Cypriano; 361 do Marco Aurélio; 362 do José Márcio; 363 do Francisco; 364 do Francisco, José
 Márcio e Rogério; 365 do Francisco e José Márcio; 366 a 371 do Lisionel, 372 da Valéria, Rogério e Marco Aurélio; 373 da
 Valéria; 374 do Rogério e 375 do Joel. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Para 3ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 12.
 Apresentação de emenda contendo nova redação ao substitutivo do Projeto de Lei Complementar nº 7. Apresentação do Projeto
 de Resolução nº 10 que "Concede Diploma de Honra ao Mérito a Sebastião Ronaldo Pereira" PRONUNCIAMENTO DOS
 VEREADORES: O Vereador Cypriano reiterou pedido para instalação de quebra-molas na Rua João Correia, esquina com José
 Marçal, bem como instalação do poste na Rua Francisco Andrade de Carvalho, cujo local já havia sido medido pela CEMIG.
 Reiterou pedido para a drenagem de água pluvial na Rua José Evaristo de Oliveira quando terminarem a obra na Av. 31 de
 Dezembro, porém deveria ser feita antes do período de chuvas, pois está difícil para os moradores. Finalizou agradecendo os



 servidores pelo trabalho que estão realizando nestas obras. O Vereador Marco Aurélio parabenizou a todas as pessoas
 envolvidas no projeto do "dia do bem fazer" realizado no domingo anterior, bem como a inauguração da creche e dedicação de
 todos os voluntários que trabalharam no evento, afirmando que Ijaci tem tudo para sair na frente na área educacional. Disse que
 recebeu denúncia acerca de um servidor que está usando o carro do PSF para fazer campanha política e que o mesmo veículo
 é visto todos os dias em Lavras no horário de almoço e desta forma indicou ofício ao Secretário de Transportes solicitando rigor
 no uso dos veículos, já que muitos lhe reclamam sobre isto e que providências urgentes sejam tomadas e os abusos coibidos,
 pois os serviços do PSF ficam prejudicados pela ausência deste veículo. Em resposta ao José Márcio, o pronunciante disse que
 o motorista não é do quadro efetivo, sabe quem é o servidor e o carro é do PSF. O Sr. Presidente disse que para a Câmara
 tomar providencia, a denuncia tem que ser assinada, ao que o pronunciante disse que ele mesmo viu esse carro na porta do
 Banco do Brasil em Lavras no horário de almoço e está passando a informação para o Secretário de Transportes, pois seu
 compromisso é com os munícipes e o veículo é para uso de trabalho e não uso pessoal. O Vereador José Márcio disse que
 também já viu esse carro perto dos bancos em Lavras. Falou que juntamente ao Francisco fizeram um relatório fotográfico e
 entrariam com uma representação junto ao Ministério Público acerca da rede de esgoto do Bairro da Serra que está provocando
 mal cheiro e desaguando na represa, fato que vêm alertando desde 2009. Também representarão acerca das explosões da
 Camargo Corrêa que está provocando trinca nas casas e as pessoas não podem ficar prejudicadas, afirmando que as
 mineradoras, que existem e as que vierem para cá, devem respeitar as leis existentes. Disse que os problemas ambientais estão
 às vistas de todos, a exemplo das manilhas no loteamento Portal do Lago que na época de chuva desaguará na represa
 causando assoreamento, pois no local não tem asfalto e nem canaleta, sem contar o aumento do esgoto que será produzido.
 Disse que vai trazer a televisão para mostrar estes problemas, citando que os pv’s estão debaixo da terra, ninguém sabe onde e
 este problema poderia ter sido evitado, se na transição de mandato a equipe tivesse verificado. Disse que a Serra nesta
 Administração está em segundo plano, pois o mau cheiro do esgoto atrapalha os comércios dali. Quanto à operação tapa-
buraco, o Secretário de Obras foi infeliz em suas palavras na reunião anterior, pois existem locais que necessitam deste serviço
 com urgência, a exemplo da Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas. Indicou ofício ao Secretário de Obras e ao Prefeito para que dê a
 ajuda para as reformas das casas, conforme a lista de pessoas que receberam parecer favorável da Assistência Social, sem a
 necessidade de cobrança por parte dos Vereadores. O Vereador Francisco indicou ofício a CEMIG, em nome dos moradores,
 para fazer a manutenção nas ruas do Córrego Pintado, sendo preciso verificar porque a energia elétrica tem acabado somente
 naquelas ruas. Apoiou palavras do Marco Aurélio acerca do veículo do PSF, bem como as palavras do José Márcio, pois ele se
 preocupa em trabalhar para as pessoas sem pensar em reeleição. Reiterou pedido para a reforma da casa do Sr. Gino. Num
 aparte, o José Márcio disse que foi cobrado pelos familiares do mesmo e ele disse que os ofícios foram enviados e a reforma
 deveria ser feita antes que aconteça acidente com vitimas fatais e que ele mesmo poderia levar o Secretário e o Prefeito a estas
 casas para eles verificarem. O pronunciante indicou ofício ao Secretário de Obras e de Assistência Social pedindo relação de
 todas as famílias que foram beneficiadas nas reformas de suas casas de janeiro a agosto, tendo o José Márcio citado verba de
 R$20.00,00 para este fim, conforme decidido no Conselho Municipal de Habitação. O pronunciante disse que o Vice-Prefeito
 deve auxiliar o Prefeito, pois é muita coisa para o mesmo. Disse que na Secretaria de Assistência Social fornecem cestas
 básicas para quem não precisa, pessoas que buscam as cestas de carro e quem realmente precisa não é contemplado. O
 Vereador Lisionel indicou ofício ao Secretário de Transportes solicitando serviços de patrol no campo de Contendas e seja
 roçado o mato em volta do mesmo. Reiterou pedido ao Executivo para reparos na iluminação da Praça de Pedra Negra,
 notadamente na quadra como meio para as crianças brincarem à noite. Reiterou pedido a Secretaria de Obras para fazerem as
 obras de arte no asfalto do Ipiranga. Disse que os recursos do Consórcio AHE Funil que foram destinados para a praia do
 Ipiranga poderiam ser revertidos para construção de calçadão para as pessoas fazerem caminhada, indicando ofício ao
 Consórcio neste sentido. Indicou ofício para as Secretarias de Obras e de Meio Ambiente para que procurem uma solução como
 meio de amenizar a situação das caixas coletoras de esgoto na Serra, que ficará sobrecarregada com a construção de mais
 loteamentos. Num aparte, o José Márcio disse que o problema são os pv's que estão debaixo da terra e ninguém consegue
 localizá-los, citando que na época um ex-vereador esteve no local e foi mal tratado pelo encarregado da empreiteira da referida
 obra. O pronunciante disse que deve existir projeto mostrando o local destes pv's. Indicou ofício a Secretaria de Assistência
 Social e à Secretaria de Obras para agendarem uma visita na casa do Sr. "Antônio do Vidor" onde é preciso adaptar o banheiro,
 pois ele amputou um pé e sua família não tem condições de fazer a obra, que se faz urgente. A Vereadora Valéria indicou ofício
 parabenizando o CDC, bem como ao Sr. Ricardo Congro, Instituto Camargo Corrêa, as Secretarias de Educação e de Saúde, ao
 Executivo e todos os envolvidos no "dia do bem fazer", ocasião em que a creche foi inaugurada. Indicou ofício ao Secretário de
 Obras solicitando o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual aos servidores da Prefeitura que estão trabalhando
 nas obras da galeria de água pluvial, como meio de propiciar segurança, pois estes trabalham entre máquinas e o que o técnico
 de segurança faça um levantamento dos equipamentos necessários. Reiterou pedido acerca de obras de água pluvial na Rua
 José Evaristo de Oliveira antes do período chuvoso, pois a situação do local é critica. Num aparte, o José Márcio disse que neste
 ano eles não fazem esta obra, pois concederam licença para mais dois servidores braçais na Prefeitura, citando que também
 não farão os reparos na rede de esgotos da rua em que mora o Presidente, a não ser que terceirizem estas obras. A
 pronunciante disse que nesta rua da Câmara também devem fazer a galeria de água pluvial em decorrência do volume de água
 de enxurrada, pois é a mesma situação da Rua José Evaristo de Oliveira. Reiterou pedido acerca de esclarecimentos sobre o
 poste de energia elétrica na rua da Sra. Vanusa. Num aparte, o Cypriano disse que o pessoal a CEMIG foi na rua e olhou o local
 de instalação. O Vereador Marcelo citou as atividades do "dia do bem fazer", onde a maior parte das crianças da cidade esteve
 presente e agradeceu a todos os voluntários que doaram seu tempo pra as crianças e adolescentes de Ijaci. Num aparte, o José
 Márcio disse que uma criança lhe pediu que ao invés de fazerem a festa do peão, que façam essa festa para eles, tendo o
 Vereador afirmado que esta é a verdadeira festa do povo, pois todos têm oportunidades, o que não acontece com a festa do
 peão. O pronunciante disse que nos projetos do CDC juntamente ao Instituto Camargo Corrêa, as famílias no geral são
 beneficiadas com empregos, atividades para as crianças e outras. Sobre os comentários acerca do meio ambiente, esgoto na
 Serra e galeria de água pluvial na Rua José Evaristo de Oliveira, disse que não sabe se farão as obras este ano devido a falta de



 mão-de-obra, bem como se tem disponibilidade financeira, porém são obras urgentes. Sobre o loteamento Portal do Lago, o
 Município terá sérios problemas ambientais, pois o mesmo irá jogar terra no lago, causando assoreamento e o Consórcio Funil
 está atento a isto. Disse que estes problemas estão sendo apontados desde o início do mandato e se fizerem denúncia ao
 Ministério Público, vai sobrar para muita gente, a exemplo da poluição de água com esgoto sanitário. Disse os moradores que
 foram beneficiados com a obra de água pluvial estão agradecidos. Quanto as obras da Serra que foram mal feitas, disse que
 pela Lei a empreiteira responde pelas mesmas durante cinco anos e desta forma ainda dá tempo de cobrar. Disse que será
 preciso construir uma ETE para atender aos bairros da Serra, Ipiranga, Mateus e COHAB. Disse que os moradores cobraram a
 instalação de caixa d'água no Ipiranga e em resposta ao Marco Aurélio disse que caixa d'água do bairro Jardim Planalto está
 desativada e pode ser aproveitada noutro local. Num aparte, o José Márcio disse que a bacia de decantação construída pelas
 empresas pode ser prejudicada pela manilha que foi colocada pelo loteamento portal do Lago. Quanto a denuncia do Marco
 Aurélio sobre o carro do PSF, o pronunciante disse que já alertou esse servidor sobre o uso indevido do veículo. O Vereador
 Rogério parabenizou o Prefeito e demais que estão envolvidos na inauguração da creche, bem como todos os voluntários que
 trabalharam no "dia do bem fazer". Quanto à obra da Serra, disse que está difícil de consertar, pois começou de maneira errada,
 fizeram a rede de esgoto, ligaram nas casas das pessoas e não terminaram a obra. Reiterou pedido para a reforma da casa do
 Sr. Gino, sendo que o filho dele quer somente o material. Reiterou pedido para colocação de manilhas na propriedade do Sr.
 Oliveira no Passa-Três. Disse os moradores do Bairro Serra Verde e Cal Andrezza estão agradecidos pelas obras. Pediu
 votação em regime de urgência no projeto de lei complementar nº 7. O Sr. Presidente disse que o responsável pelo esgoto da
 Serra é o Consórcio AHE Funil e o Município recebeu a obra e agora a Prefeitura não tem dinheiro para fazer ETE , cujo valor
 fica em torno de três milhões de reais, a não ser que seja financiada. O Marco Aurélio disse que o responsável é o Consórcio,
 pois sabiam que estavam prejudicando o Município. O Presidente disse que o atual Secretário de Obras não recebeu o
 Loteamento Jardim Planalto por causa da bomba da caixa d'água que era de pouca capacidade, sendo que o mesmo deveria ter
 sido feito com o Consórcio que estava em débito com o Município. O José Márcio disse que o azar é de quem recebeu o
 loteamento Portal do Lago. Houve um debate entre os Vereadores e participação do Assessor Jurídico da Câmara acerca da
 questão do esgoto na cidade, bem como das obras feitas pelo Consórcio como condicionantes e que não estão funcionando
 devidamente. Ao final ficou decidido por pedir uma audiência pública com a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia
 Legislativa do Estado para discutir e tentar solucionar estes problemas. O Presidente indicou ofício ao Executivo pedindo cópia
 das condicionantes do Consórcio AHE Funil para análise. O José Márcio disse que a denúncia que será enviada ao Ministério
 Público poderá auxiliar quando da audiência com a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. SEGUNDA PARTE: AS
 Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 12 que "Institui o Fundo Municipal do Meio
 Ambiente e dá outras providencias" foi aprovado em 3ª votação após obter 7 (sete) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção do
 Marcelo. O Projeto de Lei Complementar nº 7 que nos termos do novo Substitutivo passou a ter a redação "Dispõe sobre
 restabelecimento dos anexos II e III da lei 906/2007 e revogação da Lei Municipal nº 826/2005" foi aprovado à unanimidade em
 1ª, 2ª e 3ª votação, conforme urgência solicitada pelo Rogério. Nos termos do art. 146 do Regimento Interno, o Sr. Presidente
 nomeou os Vereadores Rogério, Valéria e Cypriano para comporem a Comissão Especial para análise do Projeto de Resolução
 nº 10/2011. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar dia 29 de
 agosto a partir das 19 horas. 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 agosto de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 21ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. Após correções, a ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos
 Srs. Vereadores. COMUNICADOS: Convite para o II Evento Musical Gospel "Adorar-te" que seria realizado nos dias 20 e 21 de
 agosto. Intimação nº 12527/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais encaminhando o processo de Prestação de
 Contas da Prefeitura de Ijaci, exercício de 2005 identificado sob o nº 709969, cujo parecer foi pela aprovação das contas.
 INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 342, 343 e 344 do José Márcio e Francisco. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 345 do José Márcio e
 Francisco; 346 a 350 da Valéria; 351 a 353 do Francisco; 354 a 357 do Marco Aurélio e 358 do Cypriano. TRAMITAÇÃO DE
 PROJETOS: Para 3ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 27. Para votação em regime de urgência: Projeto de Lei nº 30. Para 2ª
 votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 11, 12 e 16. Para 1ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 26 e 31 e Projetos de Leis
 Complementares nº 8 e 9. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: O Sr. Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano,
 Sebastião Leonardo Mesquita disse estar na Câmara para falar acerca das obras que estão realizando no Município, onde mais
 de 70% da população está satisfeita, citando exemplo da água pluvial na Avenida 31 de Dezembro, início das obras no Bairro
 Novo Horizonte entre outras. Disse que está angariando recursos para construção do quartel para a Polícia e tem 90% de
 chance de ser construído. Disse que como Secretário de Obras, trabalha em favor da população e é preciso união para se fazer
 um bom trabalho. Quanto à limpeza da cidade, disse que Ijaci é uma cidade limpa e se disponibilizou para responder perguntas
 acerca de sua Secretaria. Em resposta ao Marco Aurélio, disse que algumas obras são custeadas por convênios e outras com
 recursos próprios, a exemplo da obra de água pluvial na Avenida 31 de Dezembro. Sobre os recursos do Projeto Somma, disse
 que se tivesse sido aprovado na época certa seria ideal, pois o Município não precisaria gastar com obras de alto custo. Sobre
 as casas da COHAB, disse que a intenção era construir mais 30 casas, mas por questões de cadastro de algumas pessoas
 inadimplentes no SERASA, não conseguiriam inscrição e a Administração achou mais viável a doação dos lotes. Disse ainda ao
 Vereador que ao término das obras, as ruas serão recapeadas e quanto a obra de revitalização da praça do centro, disse que
 está difícil, pois um espaço é da Paróquia e esta não abre mão. Sobre a iluminação da cidade, afirmou que foi paga uma parcela
 para iluminação do Bairro Novo Horizonte até o centro, mas não sabe falar quanto a troca de toda iluminação. Em resposta ao



 Presidente que ainda parabenizou ao Secretário pela obra de qualidade que está sendo feita, disse que o prazo para finalizar a
 obra de água pluvial no centro da cidade está prevista para 15 a 20 de setembro e é a favor de recapeamento das ruas, pois
 operação tapa-buraco não resolve muito. Em resposta ao Lisionel disse que o plano de governo foi bem feito e todos estão
 vendo a execução e até o final do mandato irão cumprir tudo o que está escrito no mesmo. O José Márcio parabenizou ao
 Secretário pelas obras que estão sendo feitas com os servidores da Prefeitura, porém a infelicidade da Administração é que as
 demais Secretarias não trabalham como a de Obras e por isso sempre mostra o Plano de Governo e disse ao Secretário para
 pedir o Prefeito para ser mais enérgico com os demais Secretários. Em resposta ao Vereador, disse que em relação o desnível
 na obra do pátio da escola do campo do Milionário, bem como o recorte no piso, o erro mais grave foi no início da obra onde
 deveriam ter nivelado, porém estão tentando consertar. Sobre o pedido de postes na rua dos familiares do Sr. "Laíde", disse que
 estão pagos e a CEMIG tem um prazo para colocá-los. Sobre a limpeza dos entulhos, o José Márcio disse que os caminhões
 estão tirando e quando a Administração trabalha, é bom politicamente para todos e afirmou que a Secretária de Meio Ambiente
 deveria andar mais e ver a necessidade da população e que os demais Secretários deveriam vir na Câmara como fez o
 Secretário de Obras. Em resposta ao Cypriano, o Secretário disse que sabe da necessidade de obras de água pluvial na Rua
 José Evaristo de Oliveira, mas antes irão terminar uma obra para depois começar outra. Quanto aos buracos da Rua João
 Correia com a travessa Genaro Salgado, disse que vão recapear todas as ruas da cidade. O Marcelo citou que a obra que está
 sendo feita pelos servidores da Prefeitura está muito melhor que os serviços das empreiteiras e o Município deveria ser mais
 rigoroso com as empreiteiras e não efetuar o pagamento, caso a obra não for bem feita. Quanto ao meio ambiente, o Prefeito
 será responsabilizado pelo esgoto que está caindo no ribeirão. O Secretário disse que no bairro da Serra o serviço do asfalto
 será todo perdido por causa da rede de esgoto que foi mal feita da mesma forma que aconteceu no Serra Verde e que os
 servidores da Prefeitura devem ser valorizados, pois trabalham com seriedade e honestidade. Respondendo a Valéria, disse que
 na Rua Bernardo dos Santos já havia sido iniciada a terraplenagem para pavimentação e as obras da rua beira linha será licitada
 quando concluir a obra do Novo Horizonte, reafirmando que as três ruas principais da cidade serão recapeadas. Sobre a
 construção do mini hospital, a licitação está marcada para o dia 28 de agosto e quanto à creche, cuja verba foi liberada pelo
 Governo Federal, disse que estão estudando as condições para sua manutenção, pois construir o prédio é fácil. Sobre a obra de
 água pluvial na rua que dá acesso à Escola Estadual Maurício Zákhia, serão feitas quando concluírem a obra da Av. 31 de
 Dezembro. Sobre a parceria para trazer empresas para o Município, disse que na região, Ijaci é quem tem gerado mais
 empregos e as pessoas que não trabalham, às vezes é porque não querem. A Valéria disse que Ijaci tem melhorado e os jovens
 estão estudando e pediu ao Secretário que entrasse em contato com as empresas para sempre darem oportunidades para quem
 é de Ijaci. O Rogério citou todas as obras que estão sendo feitas e a Administração está bem vista pela população. Disse que os
 postes de energia desde o Novo Horizonte até o centro estão pagos e parabenizou o Prefeito e todos os Secretários. O Sr.
 Presidente disse que a Sra. Vanusa ligou na CEMIG e falaram que o poste para iluminação na sua rua não estava pago, porém
 ela deve ter falado noutro setor. Disse que Ijaci é uma cidade invejada pelas demais e atualmente gera muito emprego
 masculino, sendo que nas empreiteiras da Camargo Corrêa, em especial a Metal Ar e Dinacom, a maioria dos empregados é de
 Ijaci. Citou ainda que na área da saúde, se gasta bem mais do que é determinado na lei e o trabalho social é bem estruturado.
 Por fim, agradeceu a presença do Secretário. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador José Márcio citou
 indicações feitas à Secretaria de Obras e em conversa com o Secretário naquela tarde, ele disse que iria atendê-las. Quanto à
 Secretaria de Meio Ambiente, o Prefeito terá problemas com o esgoto que está desaguando no ribeirão e a Secretária deveria
 trabalhar unida com a Secretaria de Obras, pois quando isso acontece todos ganham, mas se forem orgulhosos todos perdem.
 Manifestou-se contrário aos Projetos de Leis Ordinárias nº 11,12,16, 26 e Complementar nº 7. Mencionou palavras do Rogério
 dando conta que é atendido em seus pedidos, mas acredita que na totalidade ainda fica alguma coisa sem fazer. Disse estar
 preocupado em fazer bem seu trabalho, independente de reeleição, mas não podem aceitar o que está acontecendo na parte
 ambiental, citando a rua onde mora o Presidente da Câmara, cujo mal cheiro provocado pelas caixas coletoras do esgoto e
 vazamento na rede é muito grande. Citou ofício enviado a Camargo Corrêa, à Secretaria de Meio Ambiente e ao Executivo em
 2009, alertando que as implosões de pedra estavam causando trincas nas casas, porém não obteve resposta da Prefeitura, a
 Camargo Corrêa enviou ofício, mas a situação continua do mesmo jeito. Disse que deu entrevista sobre este assunto na Rádio
 Cultura de Lavras em 2009, em 2010 fez os mesmos ofícios e ninguém se manifestou e assim indicou ofício ao Executivo para
 que entre em contato com a Camargo Corrêa neste sentido. Disse que iria levar este fato ao Ministério Público, pois as casas
 continuam trincando e isto desvaloriza os imóveis, além do que as construções não foram preparadas para isto. Afirmou que não
 quer atrapalhar os trabalhos da Camargo Corrêa, mas acredita que as explosões estão exageradas e irá tirar fotos e enviar ao
 Ministério Público, não para multá-los, mas sim chegar a um consenso e acredita que deveriam instalar sismógrafos para medir
 diariamente a intensidade dos tremores que balançam os vidros das casas. Num aparte o Cypriano citou tremor que ocorreu no
 domingo a tarde e que o Município teria que contratar um geólogo para verificar este fato. O pronunciante disse que isto é um
 problema à parte e não era disto que estava falando, pois esses fatos que relatou, ele vem cobrando desde 2009. O Vereador
 Marcelo agradeceu, em nome da AMOPEN, o ofício enviado pela Valéria parabenizando pelos trabalhos. Pediu vistas no Projeto
 de Lei nº 26. Disse que o tremor ocorrido no domingo assustou a população e segundo relato de uma pessoa que estava na
 beira da represa, provocou ondas de meio metro e uma casa localizada na beira da represa teve várias trincas. Em contato com
 o Paulo do Consórcio AHE Funil, este informou que enviou um relatório a partir da uma estação sismatológica na antiga Pedra
 Negra e no dia seguinte o relatório já estaria no site na Universidade de Brasília. Disse que o Consórcio enviou ofício a todas
 empresas de jazidas pedindo relatórios contendo horários e quantidade de explosivos para poderem monitorar esses tremores e
 assim a população pode ficar tranquila, já que estes acontecimentos são monitorados. Apoiou iniciativa do José Márcio acerca
 das explosões da Camargo Corrêa, já que muitas casas apresentam trincas e se não tomarem providências, será preciso
 acionar o Ministério Público, pois a população no pode ser prejudicada. Citou audiências públicas realizadas nos bairros para
 elaboração do orçamento, onde a participação da população tem aumentado e os pedidos mais frequentes são para construção
 de passeios, asfalto, iluminação, dentre outras coisas pequenas que a Prefeitura tem condições de fazer. Quanto a vinda do
 Secretário na Câmara, disse que a população está vendo as obras que estão fazendo e espera que a as demais obras também



 sejam feitas. A Vereadora Valéria indicou ofício à Secretaria de Saúde pedindo para colocar dois agentes de saúde no PSF da
 Serra, sendo que são seis e apenas quatro estão trabalhando. Disse que as audiências públicas são importantes para a
 população no sentido de nortear as necessidades. Disse é preciso liberar recursos para consultas, exames e cirurgias
 oftalmológicas, pois os que foram liberados não fazem parte deste convênio. Indicou ofício ao Lucas e ao Maelton pela conquista
 no Panamericano de ginástica na Venezuela, sendo que a Prefeitura tem apoiado esses jovens. Parabenizou o Presidente Joel
 que está trabalhando na revitalização das Praças da Bandeira e do Rosário e indicou ofício de agradecimento a Metal Ar, que
 cedeu funcionários e material para reforma das praças e se conseguissem fazer o mesmo na Praça da Matriz ficaria bom.
 Indicou ofício ao Executivo para que cobre da CEMIG a instalação do poste na rua da Vanuza que está preocupada com a
 segurança por falta de luz, pois conforme palavras do Secretário, já foi efetuado o pagamento. Indicou ofício a Secretaria de
 Educação para que forneça passe de ônibus aos alunos que estudam no CETEC, conforme lei aprovada, pois as crianças
 precisam de frequência nas aulas, e se estão faltando, é por falta dos passes. Sobre o tremor ocorrido, disse que foi muito forte,
 citando fato ocorrido na Vila Industrial há 22 anos, quando dois caminhões caíram na cratera formada. Disse que é preciso
 contratar um geólogo para ver o que está acontecendo, pois este abalo foi diferente dos provocados pelas detonações da
 Camargo Corrêa. O Sr. Presidente disse que a Metal Ar disponibilizou uma geóloga para dar esclarecimento na terça-feira da
 semana seguinte. Quanto à proibição dos pontos de parada de ônibus em Lavras decretada pela Prefeita daquele Município,
 disse que entrará com uma representação no Ministério Público acerca deste decreto que está prejudicando a população das
 cidades vizinhas. O Vereador Francisco indicou ofício de agradecimento ao Prefeito pela obra de água pluvial que está sendo
 executada. Indicou ofício aos responsáveis pelas explosões da Camargo Corrêa, pois sua casa está com trinca de cinco
 centímetros e esta não foi feita com dinheiro da Camargo. Indicou ofício ao Destacamento de Polícia Militar, vez que o dinheiro
 do povo não é capim e que eles devem andar mais na cidade, pois quebraram os vidros do estádio. Indicou ofício ao Secretário
 de Obras pedindo a instalação de um quebra-mola perto da casa do "Sr. Ziquinho". O Vereador Marco Aurélio indicou ofício a
 Secretaria de Obras, a pedido do Sr. Ofenil, para que dê uma solução rápida a respeito do mal cheiro, proveniente das caixas
 coletoras do esgoto que está afetando seu estabelecimento. Reiterou ofício à Secretaria de Educação para colocação de
 câmeras de segurança, guichê para atender as pessoas, pois não obteve respostas e quer saber o que foi feito, sendo que está
 faltando empenho e não recursos e não se pode esquecer da tragédia no Rio de Janeiro envolvendo alunos de uma escola.
 Agradeceu convite enviado para inauguração da creche que será significante para os munícipes. Disse que as reivindicações
 acerca da São Cristóvão estão sendo feitas e isso mostra que os vereadores estão aqui para atender o povo, citando que foram
 colocados veículos mais novos para o transporte de passageiros. A pedido dos moradores da Vila Industrial, indicou a colocação
 de dois caminhões de muafa, para os mesmos construírem seus passeios. Indicou ofício ao Executivo pedindo informações
 acerca das máquinas de costuras que estão paradas e que podem ser utilizadas em parceria com empresas como meio de gerar
 empregos para as mulheres. Disse que em conversa com o Prefeito, este disse que o anel viário vai ser construído, conforme
 pedido que partiu desta Casa e indicou que fosse pedido ao Governo do Estado para instalar iluminação desde o trevo da
 Camargo Corrêa até a entrada do Novo Horizonte, bem como proceder o alargamento da pista em todo seu trajeto. O Presidente
 citou reunião na diretoria da Camargo Corrêa em São Paulo e foi lhe informado que o no geral Ijaci contribui com a arrecadação
 de 120 milhões de reais para o Estado. Destacou a visita do engenheiro Denis. O Vereador Lisionel pediu votação em regime de
 urgência nos Projetos de Leis Complementares nº 8 e 9 e Projeto de Lei Ordinária nº 31. O Vereador Cypriano disse que o
 Prefeito tem buscado recursos e convênios e parabenizou a Administração e a ALECI pelo trabalho desenvolvido com as
 crianças. Quanto as rachaduras nas casas, disse que não pode culpar somente a Camargo, pois existiam casas com rachaduras
 antes da Camargo se instalar aqui. Manifestou apoio ao Projeto de Lei para contratação das enfermeiras e o que trata da
 construção dos passeios, pois existem muitos buracos nas calçadas. Parabenizou o Prefeito pela obra de água pluvial. Citou
 reunião em São Paulo, acerca do anel viário que é obra importante, bem como reunião em Belo Horizonte na SETOP com a
 presença do engenheiro do DER e diretores da Camargo Corrêa. Citou obras de rede de esgoto que estão sendo feitas, a
 exemplo do Novo Horizonte. Citou visita em Oliveira no DER onde pediu o alargamento do viaduto de entrada da cidade.
 Reiterou pedido de instalação de dois quebra molas na Rua João Correia, esquina com José Marçal como meio de evitar
 acidentes. SEGUNDA PARTE: AS Proposições Escritas e Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de
 Lei nº 27 que "Autoriza abertura de Credito Especial ao Orçamento de 2011 para subvenção ao Conselho Comunitário de
 Segurança Pública -CONSEPI - e dá outras providencias" foi aprovado em sua redação final após obter 7 (sete) votos favoráveis
 e 1 (uma) abstenção do Marcelo. O Projeto de Lei Ordinária nº 11 que "Abre credito especial para pagamento de contribuição à
 Associação do Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D' Água e dá outras providencias" foi rejeitado em 2ª votação após obter 4
 (quatro) votos favoráveis do Lisionel, Rogério, Cypriano e Marco Aurélio e 4 (quatro) votos contrários dos Vereadores Francisco,
 Valéria, Marcelo e José Márcio. O Presidente desempatou pela rejeição e por conseguinte o projeto foi arquivado. O José Márcio
 justificou ser contra porque o trabalho do Secretário de Meio Ambiente nesta gestão não está sendo feito do jeito que o
 Município merece, não fala da pessoa, mas sim do modo como exerce o cargo. O Marco Aurélio citou visita do representante do
 circuito e disse que é a favor, pois se o município investir no turismo, gera empregos e só tem a ganhar, citando intenção do
 Ofenil em contratar mais pessoas para trabalhar no sue restaurante e por isso precisa ter um suporte e a questão do Secretário
 é coisa para o Prefeito resolver, aqui é preciso olhar o Município e o povo. O Rogério apoiou palavras do Marco Aurélio,
 afirmando que o Município não pode parar porque o Secretário não serve e se for o caso que se troque o Secretário. O Cypriano
 disse que não tem como ir contra o projeto que traz benfeitoria para a cidade. O Sr. Presidente disse que Ijaci já repassa quase
 200 mil reais em subvenções e assim era contra. O Projeto de Lei Ordinária nº 12 que "Institui o Fundo Municipal do Meio
 Ambiente e dá outras providencias" foi aprovado em 2ª votação após obter 4 (quatro) votos favoráveis do Lisionel, Rogério,
 Cypriano e Marco Aurélio e 4 (quatro) votos contrários dos Vereadores Francisco, Valéria, Marcelo e José Márcio. O Presidente
 desempatou pela aprovação. O José Márcio disse que se o Secretário de Meio Ambiente tivesse numa empresa particular não
 trabalharia um mês e não sabe o porquê do Prefeito insistir com um secretário desse e quem veio apresentar o projeto deveria
 dar solução ao mal cheiro perto do restaurante do Ofenil e esgoto caindo no ribeirão e juntamente ao Marcelo irão representar
 junto a Ministério Público, caso o Executivo não resolva esta questão. A Valéria disse ser contrária tendo em vista os fatos



 expostos pelos Vereadores quanto ao esgoto. Sobre quem veio apresentar o projeto, disse que foi uma pessoa de fora e assim
 os empregos não ficarão para as pessoas daqui. O Marco Aurélio disse que se o Município não tiver fundo, não tem como
 receber recursos para tratar da água e do esgoto. O Sr. Presidente disse que seu voto é para propiciar arrecadação e não para
 sair recursos daqui. O Projeto de Lei Ordinária nº 16 que "Autoriza acordo judicial para pagamento de dívida e dá outras
 providencias" foi rejeitado em 2ª votação após obter 4 (quatro) votos contrários dos Vereadores Francisco, Valéria, Marcelo e
 José Márcio, 3 (três) votos favoráveis do Lisionel, Rogério e Marco Aurélio e 1 (uma) abstenção do Cypriano. O José Márcio
 disse ser contra porque a Prefeitura deve resolver seus problemas. O Rogério disse que a pessoa que forneceu o material
 perde. O Sr. Presidente disse que a Prefeitura deve pagar somente com ordem judicial por decisão em 2ª instância. A Valéria
 pediu vistas no Projeto de Lei Ordinária nº 26. O Marco Aurélio reforçou pedidos de votação em regime de urgência feita pelo
 Lisionel. O Projeto de Lei Ordinária nº 30 que "Autoriza construção de passeios e dá outras providências" foi aprovado pela
 unanimidade do Plenário em 1ª, 2ª e 3ª votação, conforme urgência solicitada pelo Cypriano na 19ª reunião ordinária. O Projeto
 de Lei Ordinária nº 31 que "Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar ao Orçamento do Município de Ijaci para 2011 e dá
 outras providências" foi aprovado à unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª votação conforme urgência solicitada pelo Lisionel. O Projeto de
 Lei Complementar nº 8 que "Dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores públicos municipais" foi aprovado à
 unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª votação conforme urgência solicitada pelo Lisionel. O Projeto de Lei Complementar nº 9 que "Cria
 cargos de provimento efetivo, reduz vencimento do cargo em comissão de Assessor Jurídico Direito e Cidadania e dá outras
 providências" foi aprovado à unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª votação conforme urgência solicitada pelo Lisionel. TERCEIRA PARTE:
 Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar dia 22 de agosto a partir das 19 horas. 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 agosto de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 20ª reunião ordinária
 da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria Aparecida
 Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da reunião anterior foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 COMUNICADOS: Ofício nº 313 da Secretaria de Estado e Cultura em resposta ao ofício nº 206 da Câmara enviado a partir de
 Indicação do Marco Aurélio e Ofício nº 236 do Gabinete do Sr. Prefeito comunicando datas e locais em que serão realizadas as
 audiências públicas para elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2012. INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 321 e 322 do José
 Márcio e Francisco. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 323 a 328 da Valéria; 329 do Marco Aurélio e Rogério; 330 a 335 do Marco
 Aurélio; 336 e 337 do Francisco; 338 do José Márcio; 339 do Cypriano e 340 do Joel. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Para 3ª
 votação: projeto de lei Ordinária nº 27. Para 2ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 11, 12 e 16. O Sr. Presidente solicitou um
 parecer da Comissão de Legislação e Justiça acerca da legalidade do Projeto de lei Complementar nº 7. Apresentação do
 Projeto de Lei Ordinária nº 31 que "Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar ao Orçamento do Município de Ijaci para 2011
 e dá outras providências" e Projetos de Leis Complementares nº 8 que "Dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos
 servidores públicos municipais" e nº 9 que "Cria cargos de provimento efetivo, reduz vencimento do cargo em comissão de
 Assessor Jurídico Direito e Cidadania e dá outras providências" todos de autoria do Executivo. PRONUNCIAMENTO DOS
 VEREADORES: O Sr. Presidente mencionou viagem à São Paulo juntamente aos Vereadores Cypriano, Francisco e o Prefeito
 onde se reuniram com a diretoria da Camargo Corrêa Cimentos S.A. e nesta reunião foram informados que os projetos para
 construção do anel viário no Município ainda não haviam chegado à diretoria. Feita novamente a solicitação, o Presidente Kalil
 se comprometeu a viabilizar a obra no mais breve espaço de tempo e segundo informações do Prefeito, já havia sido agendada
 uma reunião na SETOP entre diretores da Camargo Correia e o Governo do Estado para a sexta-feira seguinte e se algum
 Vereador quisesse, poderia acompanhar o Prefeito, já que possivelmente ele não iria por problemas de saúde. Mencionou ainda
 audiência na 3ª Promotoria de Justiça onde foi discutida a questão de cargos comissionados e contratados da Prefeitura,
 dizendo que informou ao Promotor que o Legislativo tem procurado exercer seu papel para o bom andamento da Administração
 e muitas conquistas do Município se devem à participação da Câmara. Indicou ofício ao Departamento de Cultura encaminhando
 o expediente recebido do Departamento de Cultura do Estado acerca da doação de instrumentos para a banda do Município. A
 Vereadora Valéria disse que esteve no Centro Cultural de Pedra Negra no sábado anterior para solenidade de entrega de
 instrumentos para a Banda doados pelo Consórcio do Funil e na oportunidade foi dito pelo Sr. Tarcísio que no final do mês
 chegarão os demais instrumentos que foram licitados com o recurso destinado a Associação e assim indicou ofício a Sra.
 Assueli, ao Sr. Tarcísio e a AMOPEN parabenizando-os pela Banda, bem como ao Sr. Paulo e a equipe do Consórcio pela
 sensibilização em doarem os instrumentos. Disse que a Prefeitura deveria estreitar laços com as empresas para que
 empregarem pessoas de Ijaci, além de ajudarem no lado social. Reiterou ofício ao Executivo pedindo informações sobre quando
 irão asfaltar o Bairro Serra Verde, vez que há muita poeira e as crianças daquela localidade estão ficando doentes. Reiterou
 pedido para instalação de redutores de velocidade na rua do Jardim Planalto que dá acesso a Rua Antonieta Ribeiro no Bairro
 Serra Verde, como meio de coibir a velocidade de alguns motoristas e evitar acidentes. Manifestou apoio ao projeto de lei que
 cria os cargos de enfermeiras, pois sabe da necessidade dos mesmos e as pessoas que estão na fila são de Ijaci, sendo a
 Flávia e a Olívia, salientando que a Flávia faz o serviço até de bicicleta, ao passo que alguns só querem carro para usar e fazer
 política. Apoiou o projeto do vale alimentação, dizendo que foi um pedido do Vereador Marco Aurélio e disse que ela também
 pede plano de saúde para os servidores e pediu envio de projeto neste sentido. Quanto ao pedido feito na reunião anterior
 acerca dos exames do SUS que estavam parados, disse que a Rósula se reuniu com a Prefeita e o Secretário de Saúde de
 Lavras e os exames serão remarcados. Quanto à Indicação acerca do oculista pedido por ela, a Secretária também está
 verificando e que o CISLAV está adquirindo equipamentos para melhorar os exames de cardiologia, neurologia e outros. O
 Vereador Marco Aurélio indicou ofício ao Executivo agradecendo pelo envio do projeto do vale alimentação aos servidores



 atendendo seu pedido, projeto de grande valia aos servidores e seus familiares. Indicou ofício ao Executivo para que adquira um
 trator agrícola para auxiliar os produtores rurais, conforme pedido dos mesmos. Indicou ofício a Secretaria de Obras para que
 tape um buraco na Rua Vigilato Vilas Boas, perto do Bar Pilekinho e faça a pavimentação de uma rua sem saída, onde está
 sendo construída uma pousada e ainda coloque postes na mesma rua, perto mesmo do bar. Indicou ofício ao Executivo
 solicitando lista de todos os inscritos e respectivos endereços para doação de lotes, conforme lei aprovada pela Câmara.
 Parabenizou o Executivo pela obra no centro da cidade e pelo capricho dos servidores que estão executando os serviços. Citou
 matéria da revista da CNT, onde consta dizeres de prevenção do câncer, propaganda que é feita nos ônibus da cidade e disse
 que esta atitude poderia ser cobrada da Viação São Cristóvão. Reiterou pedido ao Departamento de Recursos Humanos da
 Prefeitura para envio de cópia da folha de pagamento dos meses de junho e julho com urgência, citando que não enviaram as
 anteriores por ele requisitada. Reiterou pedido para que a Secretaria de Educação envia relação dos gastos do FUNDEB com
 folha de pagamento e outros que foram pedidos anteriormente e não foram atendidos. Indicou ofício a Secretaria de Saúde
 citando reclamação de várias pessoas, dando conta que tem um médico chega as 11 e sai às 12 horas, depois volta as 14 e vai
 embora logo, e pediu providências para que este médico cumpra suas obrigações trabalhistas, pois quando a pessoa não
 trabalha e recebe caracteriza-se como roubo, salientando que se não for tomada atitude, ele irá denunciar para que o médico
 devolva o dinheiro que está recebendo sem trabalhar e se ele está em período probatório, isso precisa ser verificado e corrigido.
 Quanto a resposta enviada pela Secretaria de Cultura do Estado, disse estar muito satisfeito, pois é uma maneira de contribuir
 com a banda. Manifestou apoio ao projeto de Lei Complementar nº 9. Parabenizou a todos os pais que se faziam presentes pela
 comemoração de seu dia. O Vereador Francisco manifestou apoio ao projeto de lei complementar nº 9. Quanto ao projeto
 complementar nº 7 disse ser contrário, pois a gratificação é somente para três servidores, sendo que os demais servidores
 também merecem, a exemplos dos motoristas de ambulância. Indicou ofício ao responsável pelo serviço de água pedindo que
 faça a manutenção de um cano quebrado em frente a sua casa, onde foi preciso colocar atá um sinalizador. Indicou ofício à
 Secretaria de Obras para tirar a muafa em frente a casa de um rapaz na rua do "Sr. Geraldo". Num aparte, o José Márcio disse
 que a empresa Qualy é que deveria ser responsável pela limpeza destes entulhos que são lançados na maioria dos lotes que
 não são cercados. O pronunciante disse que na Pedra Negra há um trecho de rua sem asfalto e perto do posto de gasolina tem
 um buraco que está vergonhoso. Manifestou apoio ao pedido do Marco Aurélio quanto a um buraco perto do Bar Pilekinho. Disse
 que na Prefeitura não fazem nada sem interesse e se uma pessoa tem uma família grande, eles a colocam para trabalhar a troco
 de voto. O Vereador José Márcio indicou ofício ao Executivo cobrando ações que foram prometidas no plano de governo quando
 da época de campanha que teve o acompanhamento de mais três Vereadores que do lado do Prefeito foram eleitos e estes não
 podem deixar de cobrar dele. Disse que o Vice-Prefeito se desentendeu com o Prefeito, mas deveria ter uma sala para atender
 as pessoas que eles visitaram na época da campanha, onde em várias casas foram muito bem recebidos e hoje tem até
 vergonha, pois as promessas de campanha não estão sendo cumpridas. Disse que do plano de governo não fizeram nem 60%
 do que prometerem e de um a dez, a nota é quatro. Questionado pelo Marco Aurélio para citar uma coisa que está no plano de
 governo que não foi feita, o pronunciante citou as indicações que o o Vereador fez na reunião, a exemplo de um trator agrícola,
 os buracos na Rua Vigilato Vilas Boas e a questão da infraestrutura no Beco Sá Donana. O Marco Aurélio disse que demagogia
 não resolve e que ele deveria citar o que não foi feito para os Vereadores tomarem conhecimento. O pronunciante disse que
 quando da campanha falavam nos palanques que a Administração passada estava dormindo e hoje a atual está do mesmo jeito,
 a exemplo dos exames parados que a Valéria citou. Quanto as calçadas quebradas, o Prefeito disse que não iria ter no seu
 governo e, no entanto ele não fez nada para consertar. Disse que fala porque não tem rabo preso com vereador, prefeito,
 secretário, empresário, com ninguém, está nas mãos de Deus e das pessoas que o elegeu e não se preocupa com reeleição,
 mas sim em cobrar o que está no plano de governo, reafirmando que as pessoas os recebiam muito bem e se alguém não quiser
 cobrança, que entregue o cargo. Quanto ao Beco Sá Donana, disse que eles falavam que até o segundo ano de governo teria
 luz e asfalto, porém até agora não tem nada. Citou reivindicação de um rapaz da Serra que precisa de quatro manilhas para
 escoar a água da chuva e o Secretário de Obras disse ao mesmo que quando terminasse a obra em frente a casa do vizinho
 iriam colocar, porém não fizeram. Manifestou apoio ao Projeto de Lei Complementar nº 9 porque as pessoas merecem mais
 atenção e respeito. Quanto aos Projetos 11,12,16 e Projeto de Lei Complementar nº 7, disse ser contra, não pelo lado pessoal
 de Secretário, mas sim da maneira como exerce os trabalhos, da mesma forma o Prefeito. Reafirmou que o Vice-Prefeito deveria
 ter uma sala na Prefeitura para receber as pessoas e que salário de Vice-Prefeito e Secretário deveria ser igual ao do Vereador.
 O Vereador Cypriano manifestou apoio ao pedido para tapar buracos na Rua Vigilato Vilas Boas, esquina com a rua José
 Marçal, pois o trânsito de veículos pesados é intenso e vem causando trincas nas casas. Citou seu pedido de urgência no
 projeto para construção dos passeios, pois é a segunda vez que este vem para a Câmara e os passeios da cidade estão
 quebrados. Num aparte, o Marco Aurélio manifestou apoio as palavras do pronunciante. O pronunciante disse que não adianta
 ficar brigando com o Prefeito e votar contra os projetos que são para beneficiar a população, mas sim reconhecer as obras que
 ele tem feito na cidade, a exemplo da água pluvial no centro, asfalto nos bairros e parabenizou ao Executivo e Secretarias de
 obras, de Educação e de Saúde. Manifestou apoio ao projeto de lei complementar nº 9 que cria vagas para as enfermeiras e
 pedreiros e quanto ao projeto de lei nº 16, disse que o Prefeito pode resolver. O Vereador Rogério disse que administrar não é
 fácil, mas a Administração atual tem feito muita coisa, citando que foi Vice-Prefeito na Administração anterior e muitas coisas a
 Ex-Prefeita também não fez, além de deixar dívidas. Manifestou apoio ao Projeto de Lei Complementar nº. 9 que abre vagas
 para enfermeiras e pedreiros, que serão ocupadas por pessoas daqui. Quanto ao Bairro Serra Verde, disse que é uma obra que
 foi mal feita desde o início e deu muito trabalho para os servidores da Prefeitura e que havia sido licitado o asfalto para aquele
 bairro e demais locais onde estão fazendo a rede de água de água pluvial. Num aparte, o Lisionel disse que segundo palavras
 dos Secretários de obras e de Planejamento, o asfalto para o Bairro Serra Verde já estava licitado, bem como para recapear os
 locais onde estão sendo feitas a rede de água pluvial. Noutro aparte, o Cypriano citou viagem a São Paulo onde conversaram
 com diretores da Camargo Corrêa sobre o anel viário para tirar o trânsito de carretas dentro da cidade e este pedido também foi
 feito por ele em Brasília. O Pronunciante parabenizou o Sr. Prefeito pelo vale alimentação que irá conceder aos servidores,
 citando que as férias prêmios já está sendo pagas. Disse que iria saber da situação do Cornélio na Prefeitura, pois já passou da



 hora de darem um jeito nele, sendo que o mesmo não é aceito por esta Casa. Disse que é preciso falar quando há erros e
 acertos, pois isto ajuda a Administração. O Vereador Marcelo convidou os presentes, em nome do CDC para participarem do dia
 do bem fazer no dia 21 de agosto a partir das 8 horas na rua em frente à Câmara, quando ocorrerá a inauguração da creche,
 reforma dos parquinhos e salão paroquial da Serra, onde funciona o CRAS. Disse que esteve naquela data na Promotoria de
 Justiça com o Presidente, o Prefeito e assessores da Câmara e Prefeitura, onde o Promotor mencionou os cargos
 comissionados, os contratados e funções de confiança que o Prefeito terá que demitir, pois estão em desacordo com a
 Constituição, pois estes cargos são de chefia, assessoramento e direção e a Prefeitura vai ficar somente com 20 cargos
 comissionados. Quanto aos cargos de enfermeiras que estão sendo propostos no Projeto de Lei nº 9, o Promotor disse que o
 governo federal dá condições mínimas, mas o Município pode aumentar o número de servidores, só que serão pagos com
 recursos próprios e estes servidores serão exclusivos dos serviços do PSF. Quanto às funções de confiança, foi determinado
 pelo Promotor que sejam extintas e os Vereadores também serão chamados à responsabilidade. Disse que a Prefeitura terá que
 fazer concurso e o prazo estipulado pelo Promotor é 30 de setembro para que se resolva a situação, citando ainda uma minuta
 de TAC dada pelo Promotor para ser estudada em 10 dias, findos quais, voltarão na promotoria para dar a. Disse que é preciso
 por a casa em ordem e contratação temporária será permitida somente dentro da legalidade, conforme art. 37 da CF. Citou
 solenidade de entrega dos instrumentos da banda pelo Consórcio AHE Funil e os demais instrumentos foram adquiridos e serão
 entregues até o final do mês, citando a importância de uma banda na cidade e pediu que cópia do expediente enviado a partir de
 indicação do Marco Aurélio fosse entregue na Associação. Num aparte, o Marco Aurélio disse que a banda deve ser cadastrada
 na referida Secretaria para se conseguir os instrumentos. O pronunciante mencionou que ainda havia sido dito pelo Promotor
 que cabia ao Executivo regulamentar o trânsito e proibir o tráfego de veículos pesados na cidade e espera que a Administração
 adote uma posição e haja com a razão e não com o coração. Quanto ao Projeto de Lei do vale alimentação, pediu para que
 sejam trocados somente no comércio de Ijaci, a exemplo Moagem Pinheiro e Alvarenga, onde trabalha, que está comprando
 cestas básicas no Supermercado Jagelim e assim é preciso incentivar o comércio local. SEGUNDA PARTE: As proposições
 escritas e verbais foram aprovadas à unanimidade. Na ausência do Presidente que se ausentou por problemas de saúde, o Vice-
Presidente Marcelo, que dirigia os trabalhos, suspendeu a votação de todos os projetos, afirmando que tinha interesse em
 participar das votações e na função de Presidente, não poderia votar e assim alguns projetos seriam beneficiados e outros
 prejudicados. O Marco Aurélio parabenizou o Marcelo pelo espírito democrático e ético. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores
 foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar dia 15 de agosto a partir das 19 horas. 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.

Ao 1º (primeiro) dia do mês de agosto de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 19ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. COMUNICADOS: Ofício nº 39 subscrito pelo Chefe do Departamento
 Municipal de Esportes, Émerson Nonato Martins, congratulando-se com os Vereadores no início deste 2º semestre de trabalhos
 na Câmara. Expediente da AMOPEN apresentando prestação de contas dos convênios 01, 02 e convênio datado de 30/03/2011.
 Do Gabinete do Sr. Prefeito: Ofícios 214 encaminhando resposta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em reposta
 ofício nº 146, enviado a partir das Indicações dos Vereadores Marco Aurélio, Cypriano, Francisco, José Márcio e Rogério e 235
 encaminhando balancetes de receita e despesa da Prefeitura referente ao mês de março e abril de 2011.. Expediente subscrito
 pelo Diretor do Foro da Comarca de Lavras, Dr. Núbio de Oliveira Parreira solicitando acréscimo de 03 (três) para 04 (quatro)
 servidores municipais para prestar serviços junto ao Fórum, conforme convênio firmado. Ofício nº 1.325 do 8º BPMMG em
 resposta ao ofício nº 120, enviado a partir de Indicação do Vereador Marco Aurélio. Comunicado do Deputado Federal Luiz
 Fernando Faria enviado aos Vereadores José Márcio e Francisco acerca de liberação de cadeiras de rodas para a APAE
 conforme pedido pelos mesmos. Comunicado do Deputado Federal Reginaldo Lopes enviado ao Vereador Cypriano acerca de
 liberação de recursos para construção de creche no Município. Comunicado do Deputado Estadual Luiz Fábio Cherem enviado
 aos Vereadores José Márcio e Francisco acerca de liberação de uma ambulância para o Município. INDICAÇÕES ESCRITAS:
 Nº 300 a 303 subscritas pelo Francisco e José Márcio. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 304 do Marco Aurélio; 305 do Marco Aurélio,
 Marcelo, Lisionel e Valéria; 306 e 307 do José Márcio; 308 do José Márcio, Rogério e Marco Aurélio; 309 e 3010 do Marcelo;
 311 e 312 da Valéria; 313 do Rogério e José Márcio; 314 e 315 do Rogério; 316, 317, 318, 319 e 320 do Lisionel. TRAMITAÇÃO
 DE PROJETOS: Para 1ª discussão e votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 11, 12, 16 e 26 e Projeto de Lei Complementar nº
 7. Para 2ª discussão e votação: Projeto de Lei nº 27. PRONUNCIAMENTO DO VISITANTE: Foi liberada a palavra ao jovem
 Clélio Bráz de Souza que convidou os Vereadores e demais presentes para o evento gospel "Adorar-te" a realizar dias 20 e 21
 de agosto em nossa cidade e pediu a cooperação para realização do mesmo que é um evento promovido por jovens evangélicos
 e tem como finalidade incentivar a juventude para as coisas de Deus e pediu ajuda dos Srs. Vereadores para pagar a
 sonorização, faixas e enfeites, o que ficará em torno de 500 reais. O Sr. Presidente disse que conversaria com os Vereadores no
 sentido de ajudarem. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador Marco Aurélio manifestou apoio ao Clélio e
 demais jovens evangélicos que farão o evento de louvor gospel. Fez menção a matéria publicada na "Tribuna de Lavras" dando
 conta da classificação de municípios que têm atingido metas na área da saúde e Ijaci ficou em 3º lugar, o que é muito
 significativo e indicou ofício parabenizando a todos os profissionais da Secretaria de Saúde. Citou a saída da Márcia dos
 serviços da Câmara e disse que em Lavras a Prefeitura cede em torno de 20 de servidores para a Câmara, questionando porque
 lá pode e aqui não, sendo que a Câmara devolve em torno de R$80.000,00 no final do ano para a Prefeitura e no entanto, a
 manutenção da servidora fica em torno de R$7.200,00, pedindo que esta situação fosse revista, pois a Márcia é uma excelente
 funcionária e no seu entender houve precipitação, já que na Câmara existem muitos serviços burocráticos e os servidores não
 podem parar para fazer faxina, senão compromete a qualidade dos serviços. Num aparte, o José Márcio citou a importância do
 serviço da Márcia e quanto ao desvio de servidores, o Dr. Núbio pediu mais uma pessoa para o Fórum e desta forma solicitou



 agendamento de uma audiência com o Promotor para discutirem este caso. O pronunciante pediu ao Presidente que fizesse um
 fórum de segurança com foi sugerido pelo 8º Batalhão de Polícia Militar, já que o Executivo não fez, a Câmara através do
 Presidente poderia fazer. Indicou ofício à Prefeita e ao Presidente da Câmara de Lavras relatando que a dificuldade no trânsito
 daquela cidade é do conhecimento desta Casa, porém os usuários da São Cristóvão não podem ficar prejudicados em relação
 aos pontos de embarque e desembarque dos ônibus e solicita que seja realizado um estudo mais aprimorado destes pontos que
 foram cortados como forma de não prejudicar o cidadão ijaciense que tanto contribui para o desenvolvimento daquela cidade. A
 Valéria manifestou se apoio a este pedido. O Vereador José Márcio citou viagem a Brasília feita por ele e o Francisco onde
 levaram projetos pedindo cadeiras de rodas elétricas para a APAE e fez menção a ofício que o Deputado Luiz Fernando lhe
 respondeu, indicando ofício agradecendo-o pelo manifesto. Mencionou comunicado do Deputado Fábio Cherem dando conta da
 doação de uma ambulância para o Município, bem como comunicado do Deputado Reginaldo Lopes acerca de liberação de
 recursos, indicando ofícios de agradecimento aos mesmos. Manifestou apoio ao Clélio e aos demais organizadores da festa que
 é um trabalho religioso e social e toda população ganha com isso. Disse ser contrário aos Projetos de Leis nº 11, 12, 16 e 26,
 pois a Secretária de Meio Ambiente está deixando a desejar, já que não vai até a população para ver suas necessidades e assim
 a parte ambiental está uma calamidade e Ijaci não tem condições de receber pessoas. Disse que não fala do lado pessoal, mas
 sim do cargo que é mal exercido e Ijaci teria muito a ganhar com a represa, mas com o esgoto e fossas cépticas mal feitas e
 esgoto correndo na água pluvial não tem jeito. Em relação à Márcia, o Sr. Presidente disse que o Procurador da Prefeitura disse
 que não poderia mais ceder a servidora para Câmara e por isso ela foi devolvida para a Prefeitura. O Marco Aurélio perguntou
 se ele recebeu isso por escrito, sendo respondido pelo Presidente que o Prefeito pediu e a servidora é deles e não da Câmara e
 citou que o Promotor disse que servidores comissionados não poderiam ser cedidos a outros órgãos, tendo o Marco Aurélio dito
 que então não poderiam ceder servidores para o Fórum e Delegacia e questionou se isso era só para Ijaci, pois em conversa
 com o Presidente da Câmara de Lavras, este lhe disse que não vai tirar nenhum servidor enquanto não for notificado por escrito
 e acredita que aqui houve precipitação e se fosse Presidente não tiraria, pois quem manda nesta Casa é o Presidente. O
 Cypriano disse que se não tem uma carta do Promotor, era da opinião que a servidora continuasse na Câmara e que irá falar
 com o Prefeito sobre isto. O Presidente disse que se o Prefeito mandar o servidor, ele aceita, pois é o Vereador que mais lutou
 para empregos em Ijaci. O Marco Aurélio disse que essa casa zela pela excelência no trabalho e vai ficar prejudicada, pois os
 servidores terão que deixar o trabalho para fazer limpeza e que o Presidente deveria ter insistido para servidora ficar. O José
 Márcio disse que sente derrotado politicamente, pois deveriam ter começado pelos servidores cedidos ao Judiciário e Policia
 Civil para depois pedir o retorno da servidora designada para a Câmara e esta Casa está derrotada com esta situação, pois é de
 conhecimento que existem vários servidores desviados de função. Solicitado um parecer, o Assessor Jurídico Dr. Roberto disse
 que, segundo soube no Fórum, o Presidente não teve outra escolha, pois a servidora é da Prefeitura e se persistisse esta
 situação, poderia desencadear uma ação civil pública envolvendo também a Câmara. Disse que o Promotor acha irregular os
 municípios nomearem pessoas para desempenhar funções que não comportam o cargo em comissão segundo a Constituição e
 neste caso a Câmara teria que ou fazer um concurso público ou contratar com uma empresa para prestação de serviços. O
 Marco Aurélio disse que a opção de contratar empresa é boa e acredita que todos são favoráveis a manter a mesma servidora.
 O José Márcio pediu audiência com o Promotor para que juntamente ao Prefeito e Vereadores, faça valer a justiça igual pra
 todos. O Dr. Roberto disse que essa determinação não é somente para a Câmara, mas todos os cargos que tiverem nesta
 situação. O Vereador Marcelo manifestou apoio e parabenizou ao Clélio e aos demais jovens pela iniciativa e com certeza essa
 Casa irá ajudá-los. Manifestou pesar pelo falecimento do Dr. Ernesto Santos Filho, que trabalhou nesta Casa ao lado da ex-
prefeita Maria Horaci e indicou ofício de pêsames aos familiares, dizendo o quanto ele foi valioso para o Município. Quanto aos
 pontos de ônibus dentro de Lavras, disse que tomou conhecimento que a mudança dos mesmos foi exigência da empresa Auto
 Trans e que em contato com dois vereadores daquela cidade, conseguiu que os pontos não fossem tirados totalmente e assim
 indicou ofício ao Vereador Ênio agradecendo pelo apoio. Disse que enquanto os ônibus da são Cristóvão são proibidos de parar
 na cidade de lavras, Ijaci não consegue proibir o tráfego de veículos pesados e isto mostra o quanto o poder público está
 inoperante e manifestou apoio ao ofício do Marco Aurélio, tendo este dito num aparte que isto é formação de cartel. O
 pronunciante disse que o Sr. Tarcísio Pereira Alvarenga através do Rotary Clube de Lavras, conseguiu doação definitiva de uma
 cadeira de rodas para os pacientes de Ijaci que fazem hemodiálise. Sobre a servidora Márcia, disse que a solução é a
 contratação de uma empresa, onde o custo será bem mais alto, porém o Juiz pede mais servidores e o Promotor manda contar
 baseado nas atribuições do cargo comissionado e assim é preciso bom senso que a justiça não aceita. Finalizou indicando ofício
 ao Pe. Nélio e ao Pe. Franco enviando congratulações pela comemoração do dia do Padre no dia 4 de agosto. A Vereadora
 Valéria manifestou apoio ao Clélio e demais jovens no evento "Adorar-te". Questionou quando serão tapados os buracos das
 ruas da cidade, bem como pavimentadas as ruas que precisam. Disse que a rede de esgoto no Novo Horizonte recém iniciada
 encontra-se paralisada e os Vereadores ficam sem saber o que está acontecendo, pois falam somente que está licitada e não
 falam do início e andamento das obras. Disse que é difícil resolver problemas na Secretaria de Meio Ambiente, citando pedido
 de colocação de lixeira na comunidade do Tanque que não foi atendido. Sobre o problema da Márcia, disse que pode acontecer
 com qualquer servidor e eles não conseguem resolver problemas pequenos, ainda mais os que afetam toda população.Quanto
 ao recurso de 70 mil reais aprovado nesta Casa para exames e cirurgias, disse que não estão liberando exames e existem em
 torno de 500 consultas oftalmológicas na fila de espera e assim pediu que o Prefeito daqui verifique com a Prefeita de Lavras o
 que está acontecendo, afirmando que se a Câmara não tivesse aprovado este aporte de recursos, a situação estaria pior. Num
 aparte, o Marco Aurélio sugeriu que enviasse ofício ao diretor regional em Varginha explicando essa situação e que iria
 subscrevê-lo juntamente à Vereadora. A pronunciante questionou quando seriam contratados os técnicos em saúde bucal, pois
 as pessoas estão perguntando. Quanto a cadeira de rodas que o sr. Tarcísio doou, disse que fez pedido para que o Município
 adquirisse cadeiras de rodas, cadeiras de banho e muletas para emprestar à população, mas não foi atendida e citou caso do Sr.
 Alcindo que conseguiu cadeira no Rotary em Lavras. Num aparte o Cypriano disse que também já tinha pedido lixeiras para a
 comunidade do Tanque. A pronunciante citou pedido para colocar quebra-molas na Rodovia Agnésio de Carvalho, bem como
 pedido para uma solução no trevo da Boca da Mata, pois os carreteiros não dão preferência para que vem de Lavras. Quanto à



 lei que ajuda financeiramente os estudantes, disse que foi na faculdade para ver como seria feito, porém não obteve resposta da
 Prefeitura se vai, ou não, fazer o convênio e está aguardando a decisão. Num aparte, o José Márcio citou capacitação de
 professores, onde eles não valorizam os profissionais que têm. O Vereador Rogério indicou ofício ao Executivo para que faça a
 contratação da Márcia através da Qualy prestar serviços na Câmara, tendo o José Márcio manifestado apoio a este ofício. O
 pronunciante disse que a partir de ofício escrito do Promotor poderão ver o que fazer, já que não é somente a Márcia, mas
 existem mais servidores nesta mesma situação. Indicou ofício ao Executivo para que providencie reparos na iluminação das ruas
 que estão escuras, notadamente a rua perto da casa do Sr. Laíde, a pedido dos moradores. Parabenizou o Sr. Prefeito pela obra
 no centro da cidade. Manifestou apoio ao Clélio e demais jovens evangélicos no evento. Disse que o Prefeito irá chamar mais
 cargos do último concurso, como pedreiros e enfermeiros e disse ser favorável. Num aparte o José Márcio manifestou seu apoio.
 Em resposta ao Cypriano, disse que vão chamar deste último concurso, pois o anterior já expirou. Agradeceu ao Deputado
 Reginaldo Lopes pelo comunicado de envio de recursos, tendo o Marco Aurélio manifestado apoio. Reiterou pedido a respeito da
 Márcia e disse que iria ao Executivo para falar sobre isso, pois se o cargo comissionado não serve para a Câmara, deveria cortar
 os demais. O Sr. Presidente disse que o ultimo concurso teve o custo de 35 mil reais e que deveriam ter incluídos esses cargos
 que estão precisando, senão o Município só vai arrecadar para pagar servidores. O Marco Aurélio disse que não pode fazer
 concurso e deixar vagas de reserva, ao que o Presidente disse que sabia disto e por isso defende que haja planejamento. O
 Vereador Lisionel indicou ofício à Secretaria de Obras para construção de cercas ao redor de todas as caixas d água que estão
 em locais afastados, como meio de evitar que pessoas danifiquem os equipamentos ou até mesmo coloquem alguma substância
 nociva na água, citando o fato do Bairro Ipiranga que ficou três dias sem abastecimento, porque alguém quebrou o registro.
 Pediu a revisão do encanamento do Ipiranga que está com problemas para abastecer as casas. Indicou a mesma Secretaria
 serviços de patrol nas estradas do Ipiranga, aguação nestas estradas por causa da poeira e serviços de tapa buracos na rodovia
 de Ijaci a Serra. Parabenizou o Alessandro pela conquista do vice-campeonato de Jiu Jitsu em São Paulo, sendo que ele agora
 irá para a França e precisará de apoio financeiro. O Marco Aurélio sugeriu ao pronunciante que conversasse com o Prefeito para
 criar a bolsa atleta através de lei e assim a ajuda seria melhor, tendo o pronunciante dito que para esta viagem talvez não dê
 tempo. O Pronunciante apoiou ofício do Marco Aurélio em relação às paradas de ônibus em Lavras e diante do fato que existem
 pessoas de outras cidades que trabalham e precisam de Lavras e sugeriu a criação de comissão de Vereadores para buscar
 uma solução. O José Márcio disse que a Prefeita de Lavras deveria ter feito uma audiência pública com os prefeitos e câmaras
 das cidades vizinhas e procurar o bom senso, porém agiu como ditadora. Quanto a servidora Márcia, o pronunciante disse que
 em conversa com o Dr. Roberto, há possibilidade de contratá-la pela Qualy para prestar serviços na Câmara e esperava
 encontrá-la na reunião seguinte, não como assistente, mas como servidora. O Vereador Cypriano manifestou apoio ao Clélio e
 demais jovens. Citou pedido feito em favor dos moradores do Bairro Novo Horizonte que serão beneficiados com a construção
 de rede de esgotos, pois não tinham mais onde perfurar fossas em seus terrenos. Disse que o Prefeito ficou de enviar um
 Projeto de Lei para criar mais cargos na área de saúde e mencionou que muitos têm reclamado pela saída das Agentes de
 Saúde, pois já haviam acostumados com as mesmas, citando a Fátima, "Detinha", Lúcia e Quézia e ainda a enfermeira Flávia.
 Disse que apoia palavras do Rogério no sentido de se contratar a Márcia pela empresa Qualy para prestar serviços na Câmara,
 falando do bom trabalho que a mesma realiza. Agradeceu o Sr. Prefeito que o tem atendido em diversos pedidos em favor da
 população, sobretudo na questão de exames e cirurgias. Agradeceu pelas obras que estão sendo realizadas na cidade,
 notadamente rede de água pluvial, rede de esgotos e pavimentação, estendendo ainda agradecimentos ao Secretário de Obras
 que também atende vários pedidos seus em favor do povo o povo. Em relação ao Projeto de Lei nº 16 que autoria acordo judicial
 para pagamento de dívida, disse que o Prefeito pode resolver isto sem precisar da Câmara e pediu votação em regime de
 urgência no Projeto de Lei nº 30, pois os passeios da cidade estão em péssimo estado o que joga muitas vezes os pedestres
 para dentro da rua e mesmo se os moradores forem pagar um pouco, eles ficarão satisfeitos. Finalizou afirmando que sempre é
 bem recebido pelos deputados e senadores no Congresso Nacional e tem pedido para alargamento e rebaixamento do piso do
 viaduto na saída para Lavras, bem como a construção do anel viário para tirar o tráfego de carretas do centro da cidade e que no
 dia seguinte iria à São Paulo para reunião com a diretoria da Camargo Corrêa juntamente ao Presidente, o Francisco, além do
 Sr. Prefeito, dizendo que tem buscado melhores condições para o Município. O Sr. Presidente indicou ofício para o Promotor de
 Justiça solicitando agendamento de um horário para receber uma comissão de Vereadores para tratar de assuntos inerentes aos
 funcionários. SEGUNDA PARTE: AS Proposições Escritas e Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Marcelo
 pediu vistas no Projeto de lei Complementar nº 7. O Projeto de Lei nº 27 que "Autoriza abertura de Credito Especial ao
 Orçamento de 2011 para subvenção ao Conselho Comunitário de Segurança Pública -CONSEPI - e dá outras providencias" foi
 aprovado em 2ª votação após obter 6 (seis) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções do Marcelo e Valéria. O Projeto de Lei nº 11
 que "Abre credito especial para pagamento de contribuição à Associação do Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D' Água e
 dá outras providencias" foi rejeitado em 1ª votação após obter 4 (quatro) votos favoráveis do Lisionel, Rogério, Cypriano e Marco
 Aurélio e 4 (quatro) votos contrários dos Vereadores Francisco, Valéria, Marcelo e José Márcio. O Presidente desempatou pela
 rejeição, pois a Prefeitura repassa em torno de R$200.000,00 em subvenções e contribuições e se for aumentando, em pouco
 tempo a Prefeitura gastará tudo o que tem em repasses e não vota por causa de pessoas, mas porque é contra repasse e certas
 entidades que não dão o retorno que precisa. O José Márcio disse que andando pela cidade é fácil ver que existe muito descaso
 na Secretaria de Meio ambiente e a Secretária deveria ficar mais junto do povo, sendo que ela tem capacidade e só não faz
 porque fica medindo forças com a Câmara, mas ele é livre e por isto vota contra e disse que enquanto o Prefeito manter a
 Secretária será um desastre para o Município. O Rogério disse que quando a Secretária esteve nesta Casa, seus argumentos o
 convenceu e que na Administração passada existia este convênio, o que divulgava o nome do Município e quanto à Secretária, o
 correto era enviar um ofício pedindo para dispensá-la, senão todos os projetos serão rejeitados e isto não é bom. O Francisco
 disse que ele era contra porque não merecia seu voto. A Valéria disse que não está votando por causa da pessoa, mas porque
 são R$3.600,00 que terão que ser pagos, sendo que o Município está cheio de problemas. O Marco Aurélio disse que o turismo
 é quem mais oferece frente de trabalho e é preciso de um órgão para fomentá-lo no Município, independente de quem estiver no
 cargo de Secretário. citou que o rapaz esteve nesta Câmara e falou de projetos realizados em cidades vizinhas e se o Município



 que arrecada em torno de R$1.300.000,00 não puder pagar R$300,00 por mês, fica difícil. O Cypriano disse que o Município
 precisa de movimentação turística que gera mais arrecadação e não vê problemas em aprová-lo. O Projeto de Lei nº 12 que
 "Institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras providencias" foi aprovado após obter 4 (quatro) votos favoráveis do
 Lisionel, Rogério, Cypriano e Marco Aurélio e 4 (quatro) votos contrários dos Vereadores Francisco, Valéria, Marcelo e José
 Márcio. O Presidente desempatou pela aprovação dizendo que é uma lei onde será permitido o recebimento de valores referente
 às multas contra o meio ambiente e, por conseguinte irá trazer arrecadação para o Município. O José Márcio disse que
 concordava com as palavras do Marco Aurélio, mas de nada adianta aprovar o projeto se não tem pessoa competente no cargo
 e o correto era o Prefeito já ter trocado a Secretária, pois enquanto ela lá estiver, o meio ambiente estará bloqueado e
 infelizmente era contra como meio de fazer valer, através do voto, o compromisso que tem com os eleitores. O Marcelo disse ser
 contrário aos Projetos de Leis 11 e 12 citando audiência da empresa de mineração MMX em Bom Sucesso no mês de junho e
 enquanto falava, a Secretária estava rindo, enquanto ela deveria ser a primeira a levantar-se para defender o Município, pois
 caso for instalada, esta empresa irá poluir o Rio das Mortes e, por conseguinte toda bacia do Rio Grande. Questionou o que ela
 fez até então pelo Município a não ser colocar certos obstáculos em coisas simples e não tomar providências em relação a
 esgoto caindo a céu aberto em certos pontos da cidade. Mencionou o grande número de diárias de viagens e se estes projetos
 forem aprovados, irá aumentar a quantia do dinheiro mal gasto no Município. O José Márcio citou mal cheiro causado pelo
 vazamento de esgotos perto do Bar do "Lolô" no Bairro da Serra que está prejudicando seu comércio. O Projeto de Lei nº 16 que
 "Autoriza acordo judicial para pagamento de dívida e dá outras providencias" foi rejeitado após obter 4 (quatro) votos contrários
 dos Vereadores do Francisco, Valéria, Marcelo e José Márcio, 3 (três) votos favoráveis do Lisionel, Rogério e Marco Aurélio e 1
 (uma) abstenção do Cypriano que disse que isto deve ser resolvido pelo Prefeito, sendo a mesma opinião do José Márcio. O
 Marco Aurélio pediu vista no Projeto de Lei nº 26, dizendo que o projeto é delicado e poderá ser usado para prejudicar pessoas
 que politicamente não forem afetos. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária
 seguinte a realizar dia 8 de agosto a partir das 19 horas. 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 junho de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 18ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. Após emenda, a ata da 17ª reunião ordinária foi aprovada e assinada
 pelos Srs. Vereadores. COMUNICADOS: Ofício nº 8 da Cooperativa Agrícola Alto Rio Grande em agradecimento pelos
 cumprimentos por ocasião do leilão realizado na cidade. Ofício nº 20 da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras
 informando o nome do Promotor Wesley Leite Vaz. Comunicado da SEDESE acerca da III Conferencia Estadual dos Direitos da
 Pessoa Idosa. Ofício nº 14 do SEMDEMAT em resposta ao ofício nº 42 do Vereador José Márcio. Do Gabinete do Sr. Prefeito:
 Ofícios nº 206 encaminhando prestação de contas da ALECI E APAE referente ao mês de maio de 2011 e 207 encaminhando
 balancete de receita e despesa da Prefeitura Municipal dos meses de janeiro e fevereiro de 2011. INDICAÇÃO ESCRITA: Nº 286
 subscrita pelo Lisionel. INDICAÇÕES VERBAIS: Serão enviadas ao Executivo com as devidas numerações. TRAMITAÇÃO DE
 PROJETOS: Apresentação do Projeto de Lei nº 30 que "Autoriza construção de passeios e dá outras providências" Para 1ª
 discussão e votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 11, 12 e 26 e Projeto de lei Complementar nº 7. Para 2ª discussão e
 votação: Projeto de Lei Ordinária nº 27. PRONUNCIAMENTO DO VISITANTE: Foi liberada a palavra ao Sr. Tarcísio Pereira
 Alvarenga que justificou fatos inerentes às atividades da Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra – AMOPEM.
 Comentaram e debateram acerca do pronunciamento do visitante o Sr. Presidente Joel, Os Vereadores Marco Aurélio, José
 Márcio, Valéria e Rogério. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pela ordem fizeram uso da palavra os Vereadores
 Marcelo, Marco Aurélio, Cypriano, José Márcio, Valéria e Rogério. SEGUNDA PARTE: O Vereador Cypriano pediu vistas nos
 Projetos de Leis Ordinárias nº 11 e 12. O Vereador José Márcio pediu vistas no Projeto de Lei Ordinária nº 26 e Projeto de Lei
 Complementar nº 7. A Proposição Escrita e Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei nº 27 que
 "Autoriza abertura de Credito Especial ao Orçamento de 2011 para subvenção ao Conselho Comunitário de Segurança Pública -
CONSEPI - e dá outras providencias" foi aprovado em 2ª votação após obter 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário,
 vencido o Vereador José Marcelo. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte
 que em decorrência do recesso parlamentar do mês de julho, se realizará dia 1º de agosto a partir das 19 horas. 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 junho de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 17ª reunião ordinária
 da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria Aparecida
 Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. Na reunião se fez presente o Exmo. Sr. Luiz Fábio Cherem, Deputado Estadual que
 foi convidado a tomar assento junto à Mesa Diretora. O Sr. Presidente deu-lhe boas vindas e dizendo da honra em recebê-lo na
 reunião. O Sr. Deputado disse, dentre outras palavras, que era um prazer estar na reunião e veio para agradecer a expressiva
 votação que obteve no Município, que o tornou majoritário, bem como para ouvir os anseios e reivindicações da população
 ijaciense representadas pelos Vereadores, visando apresentação de projetos e emendas parlamentares no orçamento do Estado
 e se colocou à disposição para conversar com o Vereadores. A Valéria agradeceu a visita do Deputado e pediu que ele seja uma
 ponte entre o Estado e o Município para que, naquilo que for possível, apresentar projetos e emendas como meio de favorecer
 os ijacienses, citando como exemplo, cursos profissionalizantes para preparar os jovens para o mercado de trabalho e atender a
 demanda das empresas instaladas no Município e aquelas que vierem. O Deputado disse que sua intenção é favorecer esta



 região e trazer para Lavras muitas centrais, tais como regionais do SAESI, DRS, dentre outras, vez que com o longo tempo sem
 ter um representante na Assembleia, Lavras e região perdeu muitos órgãos que foram transferidos para outros Municípios no sul
 do Estado. O Sr. Presidente citou arrecadação que Ijaci proporciona para o Estado e no entanto, somente uma pequena parte é
 repassada para Ijaci, o que não corresponde com o gasto que o Município teve que assumir, pois não estava preparado para
 este crescimento. Disse que enviaram projeto ao Governo para construção de um desvio de veículos pesados das ruas da
 cidade, sendo que tal obra fica em torno de 4 milhões de reais e a resposta foi que Camargo deveria fazê-lo e depois
 descontaria em impostos. Mencionou ainda o alargamento do viaduto da FCA no Bairro novo Horizonte e pediu ao Deputado que
 olhasse isto para eles. O Deputado questionou se já haviam elaborado os projetos e planilhas, sendo respondido que a
 Prefeitura tem esta documentação e já havia apresentado ao Governo do Estado. O Deputado disse que a Câmara deve enviar
 estes projetos ao seu gabinete, bem como o nome da pessoa do governo com quem foi realizado o contato, pois assim fica mais
 fácil para que ele interceda junto aos órgãos responsáveis. O Marcelo citou dificuldades em buscar recursos para saneamento
 básico que é um problema muito sério na cidade, bem como cursos profissionalizantes, a saúde depende muito de Lavras,
 pessoas carentes que precisam de reformas em suas casas, quadras de esportes nos bairros e pediu ao Deputado que
 colocasse emendas parlamentares para essas necessidades do Município, principalmente na questão do saneamento básico e
 meios para propiciar a colocação dos jovens no mercado de trabalho. O Deputado disse recentemente foi lançado o programa
 federal "Minha Casa, Minha Vida II" que estará abrindo linha de crédito para solucionar problemas de saneamento básico nos
 pequenos Municípios. Quanto a cursos profissionalizantes, citou o sistema SESC/SENAI que aumentará a oferta de cursos em
 Lavras. O Presidente citou que conseguir recursos do governo federal é muito difícil, e que é preciso um Deputado para
 interceder junto ao Governo do Estado. O Lisionel disse que as necessidades básicas do Município são infraestrutura,
 pavimentação, cursos profissionalizantes, construção do anel viário para tirar o tráfego de veículos pesados do centro cidade
 que poderá aumentar ainda mais devido a construção da mineradora MMX em Bom Sucesso. Outro ponto é o alargamento de
 alguns trechos da rodovia Ijaci a Lavras, bem como construção de acostamento, citando acidente fatal ocorrido com um ciclista
 na semana anterior e pediu a intervenção do Deputado junto ao Estado neste sentido. O Deputado disse que quanto à
 pavimentações, a Petrobrás está financiando projetos até 180 mil reais, desde que a dívida seja sanada dentro do mandato, pois
 são 18 parcelas e quanto a mineradora MMX, disse que estará atento a todos os impactos que a empresa gerará na região. O
 Marco Aurélio falou da necessidade de iluminação da rodovia desde Ijaci até o trevo da Camargo Corrêa, alargamento da pista
 até a boca da Mata e a construção do anel viário em Ijaci para desvio de veículos pesados do centro da cidade. Citou projeto de
 aumento do percentual de participação dos royalties aos municípios alagados pela construção de hidrelétricas de autoria do
 deputado Pompílio Canavez e pediu apoio do Deputado neste projeto. Disse que houve expectativa de ampliação da fábrica da
 Camargo Corrêa de Ijaci, mas não sabe por que motivo levaram a ampliação da fábrica para Apiaí/SP e com isso o Município e o
 Estado perderão arrecadação. Quanto ao alargamento do viaduto da FCA, é da opinião que se fizesse o anel viário começando
 do Bairro Novo Horizonte, utilizando-se uma ponte sobre a linha férrea, o que ficaria mais em conta. Disse que o Consórcio AHE
 Funil não está cumprindo as condicionantes acertadas com o Município quando da vinda das pessoas de Pedra Negra para Ijaci,
 apesar dos vários ofícios que ele tem feito e que muitas vezes são respondidos de maneira desrespeitosa. Pediu informações
 acerca do Projeto Novo Somma que foi aprovado nesta casa, mas os recursos ainda não foram liberados. Citou pedido às
 autoridades, feito na reunião anterior, para fazer uma audiência pública visando a manutenção da segurança pública e pediu
 ajuda para transformar o atual Destacamento de Polícia Militar de Ijaci em Pelotão, bem como construir um quartel para a
 corporação. O Deputado disse que quando da construção da rodovia Ijaci a Lavras, não havia esta necessidade que tem hoje,
 devido ao progresso do Município. Sobre a segurança, o Ten. Cel. Wilson lhe informou da preocupação que tem com Ijaci.
 Quanto ao projeto do deputado Pompílio, não cabe ao Legislativo tomar a iniciativa de legislar sobre matéria tributária e assim o
 projeto pode ser barrado na Comissão de Legislação e Justiça, mas é oportunidade para se abrir uma discussão em torno do
 assunto. O Marco Aurélio mencionou ainda o preço da passagem de ônibus de Lavras a Ijaci que era de R$3,00 e com a
 intervenção da Câmara, reduziu-se para R$2,80, sendo que é a mesma distância de Lavras a Ribeirão Vermelho, onde o preço é
 de R$2,20, pedindo apoio da assessoria jurídica do Deputado para ajudar neste sentido. O Presidente citou passagem de ônibus
 de graça para idosos e portadores de necessidades especiais e disse que cada Estado tem que criar sua lei e pediu ao
 Deputado que fizesse intervenção a este respeito na Assembleia. O Deputado disse que de sua parte, seu voto será sempre
 favorável naquilo que for de benefício para os aposentados. O Cypriano citou visita a Brasília onde pediu o alargamento do
 viaduto da FCA no Bairro Novo Horizonte, bem como a construção do rodoanel para tirar o tráfego de veículos pesados da
 cidade aos deputados Odair Cunha e Domingos Sávio e pediu apoio do Deputado Fábio Cherem neste sentido. Pediu ajuda
 junto ao DER para construção de quebra-mola na rodovia, antes do acesso à empresa Cal Santa Helena, bem como duplicação
 da pista. O Deputado apoiou pedidos do Vereador, notadamente quanto à duplicação da rodovia até a Camargo Corrêa, citando
 que nota esta preocupação unânime entre os Vereadores. Quanto ao processo de alargamento do viaduto, tem de ser via
 Câmara Federal, porque a gestão das ferrovias é do Governo Federal e é preciso saber quais os trâmites a serem seguidos até
 a contratação da empresa para fazer o serviço. O Rogério mencionou a questão do Pelotão de Polícia Militar e questões de
 saneamento básico e anel viário, citou Projeto Novo Somma que foi aprovado fora do prazo e não conseguiram o recurso. O
 Deputado disse que sempre irá visitar Ijaci e iria conversar com o Tenente Wilson sobre a questão do Pelotão e construção do
 quartel, tendo o Presidente dito que o Tarcísio doou o terreno para construção do quartel. O José Márcio disse que juntamente
 ao Francisco convidaram o Deputado para vir na Câmara, porque o ajudou na campanha. Disse que em Ijaci tem deputados que
 aparecem de 4 em 4 anos, mas o Fábio Cherem depois de eleito veio na Câmara mostrar seu trabalho e agradecer ao povo que
 nele confiou, pois quando o grupo é unido, a colheita é grande para o Município. Desejou que este fosse o primeiro de muitos
 mandatos do Deputado e citou pedido que ele e o Francisco levaram ao seu Gabinete em Belo Horizonte visando a doação de
 um veículo adaptado para pessoas portadores de necessidades especiais, conforme projeto feito pela Presidente da APAE.
 Citou que os pedidos dos vereadores são importantes, mas este veículo deve ser considerado como prioridade, porque já
 transportou muitos deficientes para Lavras, sendo que agora a distância é menor, mas o sofrimento é o mesmo e muitos lhe
 cobram este veículo e assim explica que o Deputado já enviou o pedido para a Secretaria de Saúde do Estado. Pediu aos



 demais vereadores que convidassem os deputados que apoiaram, pois não fica bem para ele convidar quem não apoiou e junto
 com os outros deputados, falando a mesma língua, na hora de votar na Assembleia, vão lembrar que o voto apareceu e vão
 lembrar das necessidades do Município e unidos conseguirão muito por Ijaci, enfatizando que aqui existem adversários políticos,
 mas nunca inimigos. Convidou-o para vir mais vezes na Câmara, sempre que tiver alguma novidade para apresentar, o que
 também é bom para que o povo conheça o Deputado depois de eleito e não somente quando era candidato. O Deputado disse
 que ele e o Francisco foram seus companheiros de campanha e os distingue como amigos certos das horas incertas. Quanto ao
 pedido do veículo, disse que não vai passar em branco, pois sabe de sua necessidade e do empenho que os dois Vereadores
 fizeram quando da visita ao seu gabinete e numa primeira tentativa, este veículo será pedido ao Governo do Estado, porém é
 preciso um pouco mais de paciência, devido aos trâmites para liberação. Disse que pretende voltar mais vezes. Disse que não
 poderia atender o convite do Presidente para permanecer na reunião, pois também iria comparecer na reunião da Câmara de
 Lavras e afirmou ter sido uma honra voltar a uma cidade que o elegeu, citando que tem tempo que não havia um deputado da
 região e que no governo existem vários cargos, mas nenhum ocupado por um ijaciense ou lavrense e neste primeiro ano irá
 trabalhar para resgatar esta representatividade política da região. Disse que as carências deste Município são muitas e não
 estava preparado para tantas reivindicações, pedindo que as questões faladas na reunião fossem enumeradas e enviadas a ele
 para serem analisadas e traçado um norteamento. O Sr. Presidente agradeceu e suspendeu os trabalhos por cinco minutos. No
 reinício, a ata da 16ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores. COMUNICADOS: Expediente da
 Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra encaminhando prestação de contas dos repasses de verbas da Prefeitura
 Municipal através dos convênios nº 1 e 2 em resposta ao ofício nº 175, Indicação nº 275 da Valéria. Convite do CONSEPI para o
 Dia Internacional de Combate ao Uso indevido e Tráfico de Drogas que seria realizado dia 25 de junho. INDICAÇÕES
 ESCRITAS: Nº 279 a 281 subscritas pelo José Márcio e Francisco. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 282 da Valéria; 283 do Marco
 Aurélio e Rogério; 284 e 285 do José Márcio. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Para 3ª discussão e votação em sua redação final:
 Projeto de Lei nº 24. SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DO VISITANTE: O Sr. Thales Mardem da Silva Salgado, representante
 do escritório do SEBRAE em Lavras, convidado a partir do ofício nº 136, Indicação nº 200 do Marco Aurélio se apresentou como
 sendo responsável pela macrorregião sul, onde juntamente a mais duas estagiárias é responsável por 19 municípios, desde
 Piracema até Luminárias, porém atua efetivamente em seis ou sete onde mantém parcerias locais com o foco de capacitar o
 gerenciamento para que as empresas se tornem sustentáveis e competitivas através de palestras, cursos, caravanas, dentre
 outros. Disse que em linhas gerais, este é o trabalho do SEBRAE e se fosse falar tudo, iria demandar muito tempo e assim se
 colocou à disposição às perguntas. Em resposta ao Sr. Presidente, disse que em princípio, o trabalho do SEBRAE é voltado
 para as micros e pequenas empresas, sendo que as grandes e médias empresas financiam o sistema "S" do qual o SEBRAE faz
 parte e o relacionamento do SEBRAE com as grandes empresas é no sentido de capacitar os fornecedores das mesmas. Em
 relação a algumas atividades como a Associação das doceiras do Bairro Pedra Negra e outras pessoas que pretendem montar
 uma pequena fábrica questionada pelo Sr. Presidente, disse que a exigência do SEBRAE para ministrar cursos voltados
 especificamente para esta Associação é uma orientação básica de como gerenciar o negócio, como conseguir créditos e
 recursos humanos, mas num trabalho que envolva mais empresas, é preciso parceiros para mobilizar a comunidade para que o
 SEBRAE faça uma trabalho de sensibilização. O Marco Aurélio agradeceu o atendimento ao seu convite e mencionou que em
 Ijaci existem diversas fábricas de blocos, onde o pessoal sabe fazer, mas conversando com alguns empresários do ramo, estes
 não sabem vender, uma fábrica tem nove funcionários que trabalham somente na parte da manhã, quando poderia abrir outro
 turno para dar mais empregos e faturar mais, pois na parte da tarde as máquinas ficam paradas e há demanda de materiais, só
 que estes empresários não conseguem produzir e atender a todos os pedidos. Mencionou que algumas pessoas podem
 escolher a atividade de maneira errada e ficar endividada. Citou como a usina de reciclagem onde as pessoas poderiam vender
 as embalagens recicláveis por melhor preço. Mencionou também linha de crédito para abertura de empresas, pois as micros e
 pequenas empresas geram muitos empregos, sendo que muitos se iludem com a Camargo Corrêa que oferece pouco emprego
 e terceiriza o resto. Disse que muitas pessoas se deslocam para trabalhar em Lavras quando poderiam trabalhar aqui e
 economizar a passagem de ônibus e sua intenção ao fazer o convite foi de procurar uma ajuda especializada para melhorar as
 condições de vida destas famílias. O Sr. Thales disse que o não atendimento à demanda de materiais é grave, pois o cliente
 compra o material, paga, mas a entrega é demorada e que o grande desafio é a mobilização destes empresários e interessados,
 afirmando que atende em Lavras à várias pessoas, inclusive de Ijaci e orienta no sentido de linha de crédito, mercado, recursos
 humanos e outros, porém o grande problema não só em Ijaci é a resistência de muitos empresários que não têm interesse em
 receber informações, sobretudo quando implica mudanças de comportamentos e assim ele não tem como entrar na empresa
 para orientar, mas se conseguir uma classe que ajude na mobilização, poderá realizar o trabalho de orientação, seja aqui ou
 mesmo em Lavras onde terá grande prazer em receber os interessados. Quanto ao acesso ao crédito, se a empresa já é
 estabelecida, o SEBRAE orienta antes no sentido de verificar se não existe recursos empacados ou mal utilizados na própria
 empresa, se não, existem linhas de crédito negociadas pelo SEBRAE, mas estão nos bancos do governo e o SEBRAE faz as
 orientações necessárias para acesso ao crédito. O Marcelo mencionou os trabalhos informais, a tentativa de formação de
 associação comercial na cidade há uns três anos sem obter sucesso e sua ideia é conscientizar as pessoas para montarem
 cooperativas como no sul do país para que os negócios sejam expandidos e neste caso o convidaria para retornar à Câmara ou
 noutro local para orientar estas pessoas. O Sr. Thales se colocou à disposição, manifestou seu interesse em promover mais a
 profissionalização dos empresários e citou vários trabalhos que vem realizando junto a diversos grupos em Lavras e região.
 Falou da importância da grande empresa, mas é preciso valorizar o empresário local como meio de gerar emprego e renda para
 o Município, sobretudo em relação ao comércio em nível local. O José Márcio citou a Associação CAMARE que reúne pessoas
 que reciclam materiais no aterro sanitário, é uma associação organizada, têm os papéis, mas segundo relato destas pessoas,
 elas trabalham muito, recolhem dois ou três caminhões de materiais, mas recebem pouco por isso e assim ele acredita que elas
 não sabem vender ou não tem que as ajudem a negociar estes materiais e pediram sua ajuda, sendo que ele disse que iria
 tentar e assim questionou se o SEBRAE pode fazer alguma coisa neste sentido. O Sr. Thales disse que isto é preocupante e se
 comprometeu a se reunir com estas pessoas para ouvi-las e tentar identificar uma maneira de ajudá-las, talvez encontrando um



 destino melhor para venda destes materiais ou mesmo partindo para um possível beneficiamento, onde também é preciso ter
 cuidado citando um município da região que adquiriu uma máquina, mas quem precisa, não está sendo beneficiado. O José
 Márcio disse que além de se sustentarem, estas pessoas prestam um serviço útil recolhendo este material que provoca poluição.
 Finalizando, o Sr. Presidente agradeceu e disse que tentará reunir os micro empresários para uma nova explanação, ao que o
 Sr. Thales se disponibilizou a comparecer. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: Em decorrência do
 avançado tempo de reunião, o Sr. Presidente cedeu 2 minutos para cada Vereador para apenas apresentar Indicações. O José
 Márcio agradeceu ao Prefeito pelas obras no Bairro Serra Verde, mas desmancharam a cerca do Sr. Sebastião Urbano para
 entrada de máquinas e não a refizeram e as pessoas estão entulhando lixo em seu terreno, indicando que refaçam a cerca.
 Indicou ofício ao grupo Alcoólicos Anônimos convidando-os para participar de uma reunião e falar sobre seu trabalho social em
 combate a dependência química que as vezes é causadora de violência. O Sr. Presidente disse ao Vereador para ser breve,
 pois seu tempo tinha acabado, ao que o Vereador disse que ainda não tinha explicado suas indicações e se ele falar e não
 explicar ninguém entende nada. O Sr. Presidente disse que o tempo cedido tinha acabado e era somente para fazer indicação.
 O Vereador disse que se é lei, de agora para frente tem que ser igual para todos. O Sr. Presidente disse que ele teria que
 respeitar o tempo que foi dado pela Mesa. O Marco Aurélio destacou as obras de asfalto da COHAB, a licitação para as obras do
 Bairro Novo Horizonte e as sarjetas do Campo Alto que já começaram a fazer e indicou ofício parabenizando o Prefeito por estas
 obras. Da mesma forma, o Rogério parabenizou ao Executivo pelas obras na COHAB. A Valéria parabenizou ao Executivo pelas
 obras na COHAB e indicou ofício pedindo para tapar buracos na Rua Francisco Luiz Vilas Boas e que dispensasse a mesma
 atenção para a Rua José Evaristo de Oliveira, onde o problema é o mesmo da água pluvial da Avenida 31 de Dezembro. O Sr.
 Presidente disse ao José Márcio que cedeu 2 minutos e ele falou por 3 minutos, sendo que não iria ceder tempo para os
 Vereadores falarem e que agora ele o estava questionando, sendo que atendeu ao seu pedido e tem que seguir o regulamento.
 SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei nº 24 que "Estabelece
 as diretrizes gerais para elaboração do Orçamento do Município de Ijaci para o exercício de 2012" foi aprovado à unanimidade
 em 3ª votação em sua redação final. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária
 seguinte a realizar-se dia 27 de junho a partir das 19 horas, última do primeiro período da Sessão Legislativa de 2011. Em
 decorrência disto, o servidor Nelson disse que a ata daquela reunião teria que ser lavrada e deliberada no mesmo dia e pediu
 aos Vereadores que durante o expediente da semana, fizessem as indicações por escrito, pois a palavra livre dos Vereadores
 não constaria nesta ata e seria anexada posteriormente. 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 junho de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 16ª reunião ordinária
 da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria Aparecida
 Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da 15ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 COMUNICADOS: Expediente subscrito pelo Sr. Ricardo Rodrigues Congro, Gerente Industrial da Camargo Corrêa dando conta
 que a Secretaria Municipal de Educação era a responsável pela capacitação dos profissionais da futura creche. INDICAÇÕES
 VERBAIS: Nº 265 a 267 do Lisionel; 268 e 269 do Francisco; 270 do José Márcio; 271 a 274 do Cypriano; 275, 276 e 278 do
 Marco Aurélio e 277 da Valéria. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura da emenda única proposta pelo Vereador Marco Aurélio
 ao Projeto de Lei Complementa nº 6, bem como da emenda única proposta pelo mesmo Vereador ao Projeto de lei
 Complementar nº 7. Para 1ª discussão e votação: Projeto de Lei Complementar nº 6. Para 2ª discussão e votação: Projeto de Lei
 nº 24. Para 3ª discussão e votação em sua redação final: Projeto de Lei nº 20. Para discussão única: Projeto de Resolução nº 7.
 SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DO VISITANTE: O Sr. Luciano da Silva leu uma carta dos moradores do Bairro COHAB
 contendo reivindicações no que se refere à infraestrutura do referido bairro, conforme falado pelo Prefeito, Sebastião Leonardo e
 Fábio quando da inauguração e entrega das casas. Descreveu que as ruas em volta da praça não foram feitas, o abastecimento
 de água é escasso, faltam lixeiras e os moradores estão a mercê dessas coisas. O José Márcio disse que sempre recebe
 reivindicações dos moradores dali, faz parte do Conselho de Habitação e quanto à infraestrutura, as casas foram entregues de
 maneira contrária do que foi falado e as condições no Bairro são sub-humanas. Disse que os moradores estão pagando as
 parcelas e já era para ter asfalto e até telefone público, sendo que as casas nem eram para ser da COHAB, mas sim casas
 populares conforme plano de governo do Prefeito e discursos dos Deputados do Domingos Sávio e Lafaiete Andrade. Citou
 ainda o carnaval que foi pago e não realizado. Disse que o Prefeito e os Secretários de Planejamento, de Obras, de Meio
 Ambiente e Presidente do Conselho de Habitação deveriam visitar o Bairro e assinar um documento de quando serão realmente
 iniciadas as obras, pois o vereador não tem poder para isso, mas somente aprovar projetos e apoiar a execução dos mesmos.
 Respondendo ao visitante, disse que na Câmara não tem nada relativo à pavimentação naquele Bairro. O Sr. Presidente
 agradeceu a presença do visitante e explicou acerca da licitação, conforme questionado pelo Marco Aurélio, afirmando que do
 convênio repassado para o asfalto na rodovia de acesso a Ilha Brasil sobrou em torno de 90 mil reais e com isso entregaram um
 processo ao engenheiro do órgão responsável do governo, para que esse valor fosse revertido para asfaltar o Bairro da COHAB.
 Houve atraso no trâmite do projeto e a autorização para tal chegou à Prefeitura na sexta-feira anterior. Disse que presenciou
 conversa entre o Prefeito e engenheiro da antiga Marajó e que a obra começaria em breve. Disse que o Secretário Fábio lhe
 informou por telefone no início da reunião que na manhã seguinte as máquinas estariam na COHAB para dar início às obras. A
 Valéria disse que as pessoas estão reivindicando seus direitos, pois estão pagando as parcelas e quanto à falta de água, ela
 tinha falado isso na reunião anterior e pedido para colocar mais caixas d água para abastecer os bairros e caso não fosse feito o
 asfalto e arrumada a praça, deveriam montar uma comissão para investigar. O Sr. Presidente disse a Valéria que fizesse o
 pedido de comissão por escrito assinado por ela e mais dois vereadores, de acordo com o Regimento Interno. Disse que está
 aqui para defender o povo e falou do início das obras de acordo com as palavras do Secretário Fábio. Disse ao Marco Aurélio
 que será feito um aditivo para aproveitar os recursos que sobraram do asfalto da Ilha Brasil, pois um processo de licitação



 demora mais. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Sr. Presidente determinou ofício à Secretária de
 Educação e Cultura requisitando até a quinta-feira seguinte, cópia da ata do Conselho Municipal do FUNDEB aprovando a obra
 da creche nas dependências da escola do campo do Milionário, sob pena de denuncia de improbidade administrativa no
 Ministério Público, caso tal ata não fosse enviada. O Vereador Lisionel disse que sobre a COHAB, entende que foi licitado, pois a
 empresa que fez o asfalto da rodovia de acesso a Ilha Brasil foi a Niemeyer e na COHAB foi outra empresa. Indicou ofício ao
 Executivo pedindo a retirada de entulho na Rua Francisco Luiz Vilas Boas, próximo ao Supermercado Jagelim, bem como
 tapasse os buracos da mesma rua. Indicou ofício ao Executivo e DER pedindo a colocação de placas indicando a preferência no
 viaduto da FCA no Bairro Novo Horizonte, bem como ofício ao DER solicitando que faça sinalização no trevo da Boca da Mata,
 sendo que à noite os carreteiros não contornam o referido trevo e sobem pela contramão, conforme já presenciou por várias
 vezes. Disse que o asfalto de acesso a Ilha Brasil está se deteriorando devido a falta da construção das obras de arte, o que
 deve ser feito com mais urgência, aproveitando o período de estiagem, senão perderá uma obra de custo alto. Finalizou pedindo
 cópia da ata da reunião anterior e convidou os assistentes para sempre participarem das reuniões. Em decorrência de
 problemas de saúde, o Sr. Presidente se retirou da reunião, assumindo a direção dos trabalhos o Vice Presidente Marcelo. O
 Vereador Francisco defendeu as reivindicações dos moradores da COHAB, afirmando que o Prefeito precisa arrumar as ruas do
 Bairro, já que lá residem famílias. Disse que as pessoas não deveriam pagar, citando palavras do Cypriano quando de sua ida a
 Brasília, dando conta que o Município tinha conseguido 50 casas de graça e que agora estão cobrando. Em esclarecimento, o
 Cypriano disse que não falou que seriam de graça, pelo contrário, seriam casas mais caras e se alguém disse que era de graça,
 não foi ele que deu essa informação ao Francisco. O pronunciante se desculpou com o Cypriano e disse que quanto às casas da
 COHAB, o Prefeito deve asfaltar, pois os moradores estão pagando suas parcelas e quando chove a situação fica difícil. Num
 aparte, o José Márcio citou palanque político do Prefeito e sua equipe na campanha, dando conta que nos discursos falavam
 que seriam doadas casas, conforme plano de governo. O pronunciante indicou ofício ao Executivo para que falem se vão asfaltar
 o Bairro ou não. Reiterou indicação ao Secretário de Obras para que coloquem manilhas perto da casa do Sr. Oliveira, que tem
 quase 90 anos e o barro no local dificulta sua locomoção. Finalizou pedindo vistas no Projeto de lei nº 16. O Vereador José
 Márcio indicou ofício ao Secretário de Transportes e o Prefeito, em nome do Sr. Jardel e moradores do Passa-Três e Boca da
 Mata, pedindo que recolocassem mais um veículo escolar naquelas comunidades, pois o que vem sendo utilizado está com
 superlotação de alunos e o motorista tem que vir rápido para que os alunos da escola estadual não cheguem depois do horário e
 pediu cópia do ofício para mostrar aos pais dos alunos. Quanto às reivindicações dos moradores da COHAB, se não começarem
 as obras nesse mês, ele entrará em contato com a imprensa, sendo que faz parte do Conselho de Habitação e nas reuniões se
 decide uma coisa e na ata coloca outra e isto é lamentável, citando que asfaltaram locais que não tem casas. Citou a votação
 das emendas da LDO, onde o Presidente desempatou contra a emenda deles e se o Joel é Presidente, deve agradecer ele e o
 Francisco que votaram em aberto para poder cobrar seriedade do Prefeito. Disse que o próximo ano é ano político e com 20%
 de suplementação a Prefeitura vai jogar dinheiro para todo lado para tentar segurar a cadeira do Prefeito. Disse que pensou que
 o voto do Joel seria a favor dos 10% para limite de suplementação, mas foi uma decepção, porém o campo político é grande e o
 Presidente poderá precisar deles novamente. Disse que foram eles que o elegeu e foram jogados no chão, já que o Prefeito nem
 queria que ele fosse Presidente, sabe que ele é dono de seu voto, mas deveria ter explicado para eles antes da votação. Citou
 obras no Serra Verde que foram feitas porque o Marcelo disse que se não fizesse entraria com representação do Ministério
 Público e questionou se na COHAB terão de fazer o mesmo. Disse que não vai olhar balancetes, pois a porteira está aberta.
 Reiterou pedido feito ao Secretário de Transporte e ao Executivo a respeito das partes diárias dos veículos que não haviam sido
 enviadas, bem como planilhas de gastos com veículos da educação e caso não enviarem até a reunião seguinte, irá pedir
 comissão especial e fazer parte dela para investigar desde o início do mandato sobre os veículos da educação, sendo que o
 ônibus em que trabalha está precário, mas tem veículos onde foram gastos mais do que valem e tem certeza que algo está
 errado. O Vereador Cypriano disse que as reivindicações dos moradores da COHAB é direito deles e numa visita viu que a
 situação do Bairro não estava boa, a máquina estragou algumas coisas, os telhados apresentaram goteiras e falou sobre isto na
 Prefeitura. Disse que no trevo da Camargo Corrêa é preciso colocar quebra-molas para que os carreteiros parem e respeitem a
 preferência de quem trafega pela rodovia, indicando ofício neste sentido. Quanto ao trevo da Boca da Mata, disse ser preciso
 instalar quebra-mola na rodovia de acesso a Itumirim, pois os motoristas não dão preferência para os veículos que trafegam no
 sentido Lavras a Ijaci. O Marco Aurélio disse que a responsabilidade nestes casos deve ser do Governo do Estado e não precisa
 de autorização da Camargo Corrêa e estes ofícios devem ser enviados ao DER. O pronunciante citou visita ao DER em Oliveira
 pedindo e conseguido autorização de ponto de ônibus perto do Sr. Cláudio. Indicou ofício ao Deputado Odair Cunha
 agradecendo a boa recepção em seu gabinete e disse que dia no dia 30 de junho vão entregar um veículo para assistência
 social, bem como ofício ao Deputado Domingos Sávio onde solicitou o alargamento do viaduto da FCA no Município, bem como
 o rodoanel para tirar o tráfego dos veículos pesados da cidade, tendo o Deputado se comprometido em reunir-se com a diretoria
 da Camargo em São Paulo para buscar soluções. Agradeceu ao Prefeito, pois Ijaci não era conhecido em Brasília e não fazia
 parte dos orçamentos, hoje faz parte e busca recursos. Disse que na manhã seguinte iria a Prefeitura falar sobre as
 reivindicações dos moradores da COHAB. Quanto a indicação do Sr. Luiz para receber título de cidadania honorária, disse que
 ele ajuda muito os que vão até o PROCON e ainda tem intenção de ajudar a montar um PROCON em Ijaci, pedindo apoio dos
 Vereadores na aprovação do projeto. Num aparte, o José Márcio disse que votaria contra, pois não conhece a pessoa. O Marco
 Aurélio subscreveu ofício do Cypriano agradecendo ao Deputado Odair Cunha pelo veículo a ser doado a secretaria de Ação
 Social. O Sr. Presidente em exercício, Marcelo, disse que a indicação do Cypriano para instalação de quebra-mola na rodovia da
 Camargo, seria enviado para a Prefeitura, pois se trata de estrada municipal. O Vereador Rogério mencionou projeto do
 CONSEPI, afirmando que é um projeto de grande valia, além do que as pessoas trabalham neste conselho voluntariamente.
 Disse que o que se fala na Câmara nem sempre é entendido pelas pessoas, como o que foi falado pelo Marcelo na reunião
 anterior em relação à banda de música, por isso é necessário valorizar as pessoas que estão a frente dessas associações, como
 no caso do Sr. Tarcísio e sabe que existe burocracia, mas as pessoas precisam entender as dificuldades. Quanto ao asfalto da
 COHAB, não sabia informar, mas caso tenha sobrado recursos da pavimentação da rodovia até a Ilha Brasil, poderiam asfaltar



 as ruas da COHAB e indicou ofício ao Executivo e Secretaria de Planejamento para terem respostas sobre isto. Citou votação da
 redação final do projeto de doação dos lotes para pessoas carentes e a doação caberá a Prefeitura que fará a distribuição dos
 mesmos. Num aparte, o José Márcio disse que a emenda do Marcelo quanto à infraestrutura dos lotes, deveria ser feita antes da
 doação. O Marcelo disse que sua emenda era para garantir que a Prefeitura fizesse a infraestrutura. O pronunciante disse que
 na reunião anterior pediu vistas no Projeto de Lei Ordinária nº 26 e não no Projeto de Lei Complementar nº 6 para o qual pediu
 votação em regime de urgência, pois é uma necessidade no Município. Quanto à suplementação na LDO, disse que municípios
 têm percentuais diferentes e que no ano anterior foi de 20%, mas precisou de autorização da Câmara para mais 15%, respeita a
 opinião de cada vereador, mas já foi Vice Prefeito e reunir a Câmara de imediato pode ser difícil. O Marco Aurélio questionou
 como ficaria a situação se a suplementação fosse de 10% e faltasse dotação para folha de pagamento. O Rogério citou votação
 que a Câmara fez no ano passado para que os servidores não ficassem sem receber. O Presidente em exercício Marcelo disse
 que discordava deles, pois a folha de pagamento tem de ser planejada e suplementar uma folha no mesmo mês, mostra falta de
 competência. O pronunciante disse que não está se referindo somente a folha, mas também outras áreas. SEGUNDA PARTE:
 As Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei nº 20 que "autoriza doação de lotes urbanos e dá
 outras providencias" foi aprovado à unanimidade em 3ª votação em sua redação final. O Projeto de Lei nº 24 que "Estabelece as
 diretrizes gerais para elaboração do Orçamento do Município de Ijaci para o exercício de 2012" foi aprovado à unanimidade em
 2ª votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 27 que "Autoriza abertura de Credito Especial ao Orçamento de 2011 para subvenção
 ao Conselho Comunitário de Segurança Pública -CONSEPI - e dá outras providencias" foi aprovado à unanimidade me 1ª
 votação. A emenda única proposta ao Projeto de Lei nº 6 foi aprovada à unanimidade. O Projeto de Lei Complementar nº 6 que
 "autoriza contratação por prazo determinado de um Técnico em Saúde Bucal e um Técnico em Prótese Dentaria e dá outras
 providências" foi aprovado à unanimidade em votação única, valendo pelas três, conforme urgência solicitada pelo Vereador
 Rogério. Diante da aprovação, o Marco Aurélio pediu que o Município designasse um cirurgião dentista para atender estes
 pacientes. O Projeto de Resolução nº 7 que "concede título de cidadania honorária foi rejeitado, nos termos do art. 189 do
 Regimento Interno, após obter 04 (quatro) votos favoráveis, 03 (três) votos contrários e 1 (uma) abstenção. Durante a votação,
 os Vereadores Cypriano, Lisionel, Marco Aurélio e Rogério manifestaram seus votos favoráveis, tendo o Marco Aurélio dito que
 acredita no que foi falado pelo autor do projeto quando ele diz que a pessoa presta bom serviço para as pessoas de Ijaci. O
 Cypriano manifestou voto favorável, pois a pessoa presta bom serviço aos ijacienses. O Lisionel manifestou voto favorável como
 fez na comissão que analisou o projeto. O Rogério manifestou voto favorável em consideração ao Cypriano. Os Vereadores
 Francisco e José Márcio manifestaram seus votos contrários alegando desconhecerem a pessoa indicada. TERCEIRA PARTE:
 Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 20 de junho a partir das 19 horas.
 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 06 (seis) dias do mês de junho de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 15ª reunião ordinária
 da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria Aparecida
 Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da 14ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 COMUNICADOS: Ofício nº 348 subscrita pelo Chefe de Gabinete da ANTT, César Dias, em resposta ao ofício nº 116 desta
 Câmara, a partir de Indicação do Vereador Marco Aurélio. Ofícios do Gabinete do Sr. Prefeito: Nº 171 em resposta a diversos
 ofícios dos Vereadores e Presidência. Nº 172 encaminhando Prestação de Contas da APAE referente ao mês de abril de 2011 e
 nº 178 em resposta a diversos ofícios da Presidência e Vereadores. INDICAÇÃO ESCRITA: Nº 250 do Lisionel. INDICAÇÕES
 VERBAIS: Nº 251 do Francisco; 252 do Rogério; 253 e 254 do Cypriano; 255 e 256 do José Márcio; 257 e 258 da Valeria; 259 a
 262 do Marco Aurélio; 263 e 264 do Presidente Joel. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação da emenda única ao Projeto
 de Lei nº 55/2010 e emenda única ao Projeto de lei nº 59/2010, ambas subscritas pelo Vereador Lisionel. Apresentação das
 emendas ao Projeto de Lei nº 24 que dispõe sobre a LDO para 2012, sendo a nº 1 subscrita por todos Vereadores e as de nº 2 e
 3 subscritas pelos Vereadores Francisco, José Márcio, Marcelo e Valéria. Para 1ª discussão e votação: Projetos de Leis nº 55 e
 59 de 2010, 23 e 24 de 2011. Para 2ª discussão e votação: Projeto de Lei nº 20/2011. SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DO
 VISITANTE: A Sra. Osmarilda Olímpia da Paixão disse que participa das aulas de músicas na Pedra Negra e na quinta-feira
 anterior não houve aula devido a falta de pagamento dos professores e segundo o Sr. Tarcísio, a Prefeitura não havia repassado
 o dinheiro. Em conversa com o Secretário Fábio, este disse que o dinheiro estava disponível na Prefeitura e a questão do
 pagamento havia sido resolvida. Outro problema apontado pela visitante se refere à falta de instrumentos musicais, sendo que
 os utilizados são emprestados pelos professores de música de Bom Sucesso. Disse que segundo comentário, a AMOPEN não
 havia feita a licitação da compra de instrumentos, sendo que já haviam concluído as aulas teóricas que e a parte mais difícil e
 agora não tem instrumentos e nem professores para as aulas praticas. Assim veio pedir ajuda dos Vereadores, pois as aulas de
 música são importantes para a educação e disciplina, principalmente das crianças e se a Associação não estivesse dando conta,
 deveria deixar por conta de outra Associação ou da Prefeitura para dar continuidade. O Sr. Presidente disse que o Legislativo e
 o Executivo fizeram suas partes e agora cabe a Associação, mas entende que é difícil achar fornecedores que se enquadram na
 licitação e pediu ao Marcelo que explicasse no que se refere a Associação. O Marcelo disse que o pagamento por parte da
 Prefeitura atrasou devido a ausência da Onesia, presidente da Associação, para assinar o convênio, mas por meio de
 procuração, o mesmo foi assinado pelo vice-presidente Atedir que iria resolver todas as pendências para pagamento dos
 professores. O Vereador disse que negociou, a pedido do Tarcísio, com os professores e naquele dia a rádio comunitária estava
 chamando os alunos para as aulas, afirmando que quem está bancando as despesas maiores da rádio é o Tarcísio. Sobre a
 licitação, disse que estão esperando posição dos professores quanto à cotação de preço de um dos instrumentos para ser
 repassada à Comissão de Licitação, que é voluntária, e querem comprar de empresas sediadas o mais próximo possível, por
 questões de garantia e suporte. O Sr. Presidente disse que iria esperar a licitação, mas se caso precisasse, convocaria a
 referida comissão para vir na Câmara explicar sobre isso, sob pena de revogação da lei. O José Márcio disse que devem



 trabalhar unidos em prol do Município, dizendo que, junto ao Francisco, já havia enviado ofício enviado a Associação foi para
 resolver este problema. O Marco Aurélio incentivou os participantes das aulas de música e disse que uma banda na cidade é
 muito importante, pois fez parte da banda de Ribeirão Vermelho e que a banda do 8º Batalhão conta com treze músicos
 formados na referida banda. Abrindo exceção foi liberada a palavra a mais uma vistante. A Sra. Rita de Cássia Aparecida
 Moraes citou a criação de uma creche numa parceria entre a Prefeitura e a Camargo Corrêa e juntamente as demais
 professoras que estão se formando num curso de nível médio, são aptas para darem aulas no ensino infantil, citando legislação
 que assegura este direito. Disse que tem notícias que haverá um curso voltado para as pessoas que trabalharão na creche e
 que seria ministrado somente para as professoras do quadro da Prefeitura e assim veio pedir oportunidade para que ela e as
 demais companheiras possam também fazer esse curso e como meio de se especializarem para trabalhar na creche, afirmando
 que não tinha nada contra as professoras da Prefeitura, porém gostariam de também terem oportunidades. O Sr. Presidente
 disse que em contato com o Secretário Fábio, este lhe informou que quando da realização deste curso, o mesmo será
 amplamente divulgado. Disse que não sabia como seria feita a contratação, bem como se a administração da creche será dada
 para uma associação, mas no que depender dele e da Câmara, colocava ate seu mandato de vereador à disposição, caso
 contratarem alguém que já tem cargo no Município para trabalhar na creche. A visitante disse que quer seja esclarecido isso,
 pois sabem da existência desse curso de qualificação e querem oportunidade para participar. O Sr. Presidente disse ser contra
 emprego duplo e que ela pode ficar ciente que só irá trabalhar quem não tiver emprego nenhum. O Marco Aurélio disse que a
 Câmara poderia fazer uma lei neste sentido. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Lisionel
 pediu regime de urgência na votação do Projeto de Lei nº 23, como meio de renegociar uma dívida com a CEMIG e assim,
 beneficiar o Município. Sobre as emendas nos Projetos de Leis 55 e 59 de 2010, disse que era uma forma de beneficiar todas as
 empresas que quisessem se instalar no Município. O Vereador Marcelo fez a leitura de parte de seu pronunciamento, constante
 da ata da reunião anterior, onde se refere a creche e a preocupação em contratar professoras que estivessem desempregadas.
 Citou que juntamente ao Lisionel, participam das reuniões do CDC desde 2009 e que já havia sido implantada a brinquedoteca,
 a biblioteca e os parquinhos na praças com recursos do Instituto Camargo Corrêa e empresas terceirizadas que prestam
 serviços na Camargo Corrêa ligados ao "dia do bem fazer". Disse que nas reuniões mensais, o CDC fez um diagnóstico das
 necessidades do Município envolvendo a criança e adolescente e quando da entrega desse diagnóstico o Diretor do Instituto
 disse que faria uma creche na cidade até o dia 21 de agosto como parte do projeto "Escola Ideal" e segundo a Prefeitura, esta
 será gerenciada por uma Associação. Explicou que o projeto "Escola Ideal" era aperfeiçoar os professores e os cursos serão
 pagos pelo Instituto como meio de melhorar a qualidade do ensino e quem for contratado para a creche também terá que fazer
 esse curso. Disse que para a cheche serão contratados 4 professores, 1 cozinheiro, 1 auxiliar de serviços e se tiverem
 condições, serão contratados 2 monitores. Disse que em princípio, pensou que os professores iriam dobrar horário, mas em
 reunião com o Prefeito, o Fábio e a Camargo, foi esclarecido que a ideia é passar a gerência para uma Associação. Citou as
 dificuldades do primeiro emprego e a Câmara não vai admitir a contratação de quem já está trabalhando e que as palavras do
 Presidente sobre isto tinha o apoio dos vereadores. Disse o curso será na Unilavras e começará dia 18 de junho e que os quatro
 professores que forem indicados para trabalhar na creche terão de fazer este curso. Citou a liberação 600 mil reais pelo Governo
 Federal para ampliação da creche no próximo ano e a Camargo se comprometeu que os professores que forem aprovadas em
 concurso terão que fazer este curso para dar continuidade no projeto "Escola Ideal". Questionado sobre quem seria as quatro
 professoras contratadas, disse que não sabia, havendo uma acirrada discussão sobre o assunto, tendo o pronunciante dito que
 os assistentes haviam entendido suas palavras de forma errada, pois quando se referiu ao curso que o instituto Camargo Corrêa
 patrocinará para os professores do quadro da Prefeitura, seria para credenciar o Município no projeto "Escola Ideal", o que não
 tem nada a ver com as contratações para a creche e que as professoras deveriam levar seus currículos para a seleção, pois o
 curso de capacitação começará dia 18 de junho. Quanto a banda de música, citou que no inicio foi decidido que o aluno que
 pudesse, colaboraria com 10 reais e pediu aos componentes que convidassem mais pessoas para formarem uma banda de no
 mínimo 25 pessoas. O Sr. Presidente indicou ofício ao Sr. Ricardo Congro pedindo informações acerca da divulgação deste
 curso e seleção das pessoas que serão contratadas O Vereador Francisco manifestou apoio às visitantes no que ser referia a
 creche e pediu a participação delas nas reuniões para acompanharem os trabalhos dos Vereadores. Indicou ofício ao Executivo
 para que sejam passadas as escrituras das casas dos conjuntos habitacionais, do mesmo jeito que irão fazer para a Metal Ar,
 pois as pessoas moram nos mesmos, há 30 anos. Disse que há muitas fábricas de blocos na cidade que merecem ganhar
 terrenos e escrituras no Distrito Industrial, pois são daqui. Manifestou ser contrário aos projetos de leis nº 11, 12, 23 e 26. O Sr.
 Presidente disse que o Prefeito não contrata ninguém, pois quem aprova a criação de cargos é a Câmara e quando vier o
 projeto, o mesmo não será aprovado se estiver correto. O Vereador Rogério disse que para trabalhar na creche, será dada
 prioridade às pessoas que não estão trabalhando e que esta também é a opinião de todos Vereadores. Manifestou apoio aos
 participantes das aulas de músicas e pediu vista no Projeto de lei nº 26 para melhor análise. Quanto ao curso que será pago pelo
 Instituto, disse que foi bem explicado pelo Marcelo, mas estarão aguardando resposta da Camargo Corrêa. Indicou ofício ao
 Executivo, a pedido de moradores do Bairro da Serra, para que faça uma cobertura perto do Posto de Saúde do Bairro, onde
 muitas pessoas se divertem jogando baralho. O Vereador Cypriano citou reunião com o grupo da Camargo Corrêa onde
 mostraram a planta da creche que será construída e pediu para que seja dada prioridade para quem não está trabalhando.
 Indicou ofício ao Executivo para arrumar a casa da Sra. Maria Helena de Sena que está em péssimas condições e arrume uma
 casa para a mesma, até consertar o telhado. Manifestou apoio ao Projeto de Lei nº 20 para doação de lotes, que é melhor do
 que construir pela COHAB e evitar que a pessoa fique pagando por muito tempo. Apoiou palavras da visitante Rita e no que
 precisarem, as pessoas pode vir à Câmara. Reiterou pedido ao Secretário de Obras para instalação de quebra-mola antes da
 esquina da Rua João Corrêa perto da casa do "Sr. Dedé" e outro em frente a casa do Sr. João dos Santos, como meio de se
 evitar acidentes, pois há motoristas que não respeitam o limite de velocidade. Quanto as emendas da LDO, disse que devem ser
 bem analisadas, pois se baixarem muito o percentual para limite de suplementação, o Prefeito terá que pedir autorização da
 Câmara para qualquer coisa que for fazer. O Vereador José Márcio indicou ofícios ao Secretários de Transportes e de Educação
 citando indicação que havia sido enviada por ele e o Francisco, a pedido dos moradores do Bairro Mateus e COHAB,



 questionando os motivos pelos quais os demais motoristas da Educação não passam nestes bairros, sendo que ele passa desde
 que os Secretários pediram e que o ônibus em que trabalha está carregando até 70 alunos, pois os Escola Estadual não descem
 para o ponto e embarcam dentro do Bairro e ele não tem como negar em transportá-los, citando que na Prefeitura cada um faz o
 que bem entender. Disse que desde que a Camargo está no Município, eles falam que Ijaci não tem mão-de-obra qualificada e
 indicou ofício a Camargo Corrêa para que juntamente ao Executivo, abram oportunidade deste curso para as demais
 professoras que não são do quadro da Educação, como forma de qualificá-las para o mercado de trabalho. Disse que na
 Camargo Corrêa só falam, mas está na hora de qualificar, não só professores, mas também outras partes, nem todos têm
 oportunidades, sempre existem panelinhas e a maioria das pessoas somente é lembrada na hora do voto Afirmou que se ele e o
 Francisco não tivessem enviado um ofício na sexta-feira, o curso já teria começado no sábado. Tomando a palavra, o Marcelo
 disse que o curso irá começar dia 18 e da maneira como ele estava falando, ofendia ele e o Lisionel que participam do CDC,
 qualificando-os de mentirosos. O pronunciante disse que na palavra do Marcelo ele não interrompeu e estava falando de acordo
 com o que ouviu de pessoas de dentro da Prefeitura. O Sr. Presidente disse que as vagas não tinham sido abertas. O
 pronunciante disse que as visitantes não queriam vagas e sim oportunidade para participarem do curso para se qualificarem. O
 Sr. Presidente pediu que os visitantes não se manifestassem por questões regimentais e reafirmou que na Câmara não irão
 votar nada que prejudica a população. O pronunciante disse que ele e o Francisco, mesmo sendo votos vencidos em projetos e
 emendas, apoia a população e quando terminarem o mandato não estarão presos a quem quer que seja. Disse que os
 Secretários não atendem seus ofícios juntamente ao Francisco, mas sempre fala para as pessoas que eles pedem. Disse ser
 contrário ao Projeto de Lei nº 11, 12 e 26, pois estão jogando esgoto a céu-aberto no ribeirão ao final da Rua José Marçal e na
 Serra há um mau cheiro terrível perto do restaurante do Ofenil, questionando onde está a Secretária de Meio Ambiente. Também
 é contra o Projeto de Lei nº 23, pois vai sobrar dinheiro para fazerem lambança a exemplo deste curso onde gastam 18 mil reais
 por mês com poucos frequentadores. Num aparte, a Valéria disse que esses cursos são oferecidos de graça pelo SENAI e nem
 esclarecimentos eles prestam na Prefeitura e que a Secretária deveria ser mais enérgica. O pronunciante disse que quando fala
 que os Secretários são ruins é porque não tem rabo preso com ninguém e assume o que fala e quanto aos cursos, Ijaci tem que
 ser para todos e não para alguns. Sobre o ofício a ser enviado para o Instituto Camargo Corrêa, Sempre foi dito que o povo de
 Ijaci não é qualificado, porém a Prefeitura não apoia o cidadão ijaciense e a Camargo Corrêa, que ficará desfrutando do
 Município por mais de 400 anos, só fala da boca pra fora e se estes poderes quisessem, Ijaci estaria muito melhor. Finalizou
 reiterando pedido de planilhas de gastos com a parte diária dos veículos da Secretaria de Educação relativo aos últimos 3
 meses. A Vereadora Valéria indicou ofício a AMOPEN requisitando cópia da prestação de contas relativas aos recursos que são
 repassados pela Prefeitura, pois o Marcelo disse que o Tarcísio pagou R$1.200,00 para cobrir gastos com a Associação e ela
 quer saber o que estão fazendo com os recursos repassados pela Prefeitura, citando reclamação trazida pelos participantes das
 aulas de música que precisa ser esclarecida. Num aparte, o Marcelo disse que o primeiro cheque para pagar professores foi
 pago pela Prefeitura na sexta-feira anterior e não foi descontado, pois estão aguardando documentos da Onésia para abrirem a
 conta bancária. A pronunciante disse que a subvenção foi aprovada há dois meses e questionou o Marcelo se estes fatos
 aconteceram pela ausência da Sra. Onésia, sendo respondido que não, mas por causa do convênio que não estava pronto. O
 José Márcio disse que a Onésia deveria ter organizado as coisas antes de ir embora e passado este cargo para outra pessoa. A
 pronunciante disse que não poderiam ter deixado as coisas chegarem a este ponto, pois desde que assumiram o mandato,
 estão lutando para ter uma banda no Município e quanto aos dez reais mensais pagos na inscrição e mensalidades, disse que é
 difícil para quem tem mais de um filho nas aulas de música. Quanto aos professores, citou visita de pessoas da Camargo Corrêa
 quando falaram que Ijaci não tinha mão-de-obra obra qualificada, mas quando aparecem estes cursos, tem panelinhas, quando
 as pessoas ficam sabendo, já se esgotou os prazo e citou projeto de sua autoria que dá auxilio financeiros aos estudantes,
 questionando porque eles não aproveitam esta lei e inclua as professoras, indicando ofício ao Prefeito neste sentido. Num
 aparte, o José Márcio sugeriu a pronunciante colocar na Indicação que aproveitassem os 18 mil reais deste curso noturno e
 passar para os alunos de Ijaci que querem se especializar. A pronunciante disse que a Secretária de Educação deveria tomar
 uma atitude a esse respeito e o José Márcio disse que muitas senhas da Prefeitura estão nas mãos do Cornélio e que as
 pessoas que vão na Prefeitura para se inscreverem nessas vagas na creche são humilhadas e discriminadas, segundo o que lhe
 falou uma pessoa e esperava o esclarecimento da questão destes cursos com urgência. O Vereador Marco Aurélio indicou ofício
 a Secretária de Educação solicitando informações a respeito da segurança nas escolas, conforme pedido em reunião, tais como
 câmeras, guichê para atender a parte externa, controle de entradas de pessoas e outras, solicitando informações se já fizeram
 alguma coisa. Indicou ofício ao Executivo para que entre em contato com a CEMIG e solicite dois postes na Rua da Vila
 industrial que dá acesso a rodovia e confronta com o loteamento do Tarcísio. Indicou ofício ao Executivo a pedido da Sra. Ana
 Maria Barbosa, para que façam a retirada de entulhos na rua que da acesso a pousada que está sendo construída. Manifestou
 apoio as professoras e disse que é importante a inclusão como meio de beneficiar a todos e defender aqueles que ainda não
 estavam trabalhando, indicando ofício ao Ricardo Congro e ao Prefeito para estenderem estes cursos para estas professoras e
 que conste o nome delas nestes ofícios. Quando da assinatura de convênio com a Associação para administrar a creche,
 poderão propor emendas para que somente as pessoas desempregadas sejam contratadas. Em relação a banda, disse que o
 Governo do Estado fornece instrumentos e a Secretaria de Educação e Cultura poderia buscar esta parceria. Quanto ao Projeto
 de Lei da CEMIG, disse que a Prefeitura irá economizar 131 mil reais e se a lâmpada da rua perto de sua casa está queimada,
 não precisa de ofício da Prefeitura, mas deve-se entrar em contato com a CEMIG, sendo que este recurso poderá ser revertido
 para a creche, é dívida de administrações passadas e com o dinheiro é público é preciso agir com responsabilidade,
 esquecendo-se do palanque político, não ocupando essa tribuna pensando em eleição no ano que vem. Sobre a LDO, disse que
 na Prefeitura de Lavras a prefeita pode remanejar 100% do orçamento e conversou com o Prefeito e Secretários e acredita que
 o Prefeito não pode ficar amarrado e não podem segurar o desenvolvimento sócio e econômico do município por interesses
 pessoais e assim votará pela manutenção de 20%. Pediu vistas nos Projetos de Leis nº 11 e 12. Manifestou apoio ao projeto de
 doação de lotes que devem ser doados a pessoas que precisam e segundo o Sr. Prefeito, estes lotes serão entregues com toda
 infraestrutura. O Sr. Presidente disse que havia recebido uma crítica em relação à concessão do terreno à empresa Metal Ar,



 porém queria esclarecer que o terreno concedido não vale mais que doze mil reais, no entanto a Metal Ar gera cento e dois
 empregos só em Ijaci e com a construção da garage serão gerados mais quinze empregos e destes, no mínimo, dez é para
 mulheres e determinou ofício à diretoria da empresa, parabenizando-a por isto. Disse que sua preocupação é em apoiar
 empresas que geram empregos para a população, porque o emprego melhora a situação de cada cidadão. SEGUNDA PARTE:
 A Proposição escrita e Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade. A emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 55/2010 foi
 aprovada à unanimidade. O Projeto de lei Ordinária nº 55/2010 que "Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e
 dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em votação única valendo pelas três, conforme pedido de urgência da
 Valéria. A emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 59/2010 foi aprovada à unanimidade. O Projeto de lei Ordinária nº 59/2010 que
 "Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em votação
 única valendo pelas três, conforme pedido de urgência da Valéria. O Projeto de Lei nº 20 que "autoriza doação de lotes urbanos
 e dá outras providencias" foi aprovado à unanimidade em 2ª votação. O Projeto de Lei nº 23 que "que "Autoriza renegociação de
 dívida com a CEMIG e dá outras providências"" foi aprovado em votação única valendo pelas três, conforme pedido de urgência
 do Lisionel, pós obter 5 (cinco) votos favoráveis, dos Vereadores Cypriano, Lisionel, Marcelo, Marco Aurélio e Rogério , 2 (dois)
 votos contrários, dos Vereadores Francisco e José Márcio e 1 (uma) abstenção da Valéria. Nas justificativas, o José Márcio
 disse que muitas coisas na Prefeitura não são esclarecidas e quando tiver certeza de coisas que vêm acontecendo, ele falará
 para a plateia que estiver na Câmara, pois só fala quando tem certeza. Disse que aparentemente o projeto é bom, mas existe
 muitos interesses e disse aos vistantes para virem sempre na reunião, pois se esta Casa permanecesse cheia desde o início de
 2009, os trabalhos seriam outros e a cidade estaria melhor. Disse que não resolvem os problemas na Prefeitura e mandam para
 cá e coloca vereador contra outro e nas poucas vezes que vai à Prefeitura, sabe onde vai, onde e vê e escuta as coisas. O
 Rogério disse que é favorável, pois se tem oportunidade de economizar R$130.000,00 numa dívida que já está sendo paga e
 que vem de outros mandatos, devendo-se pensar no Município e esquecer a figura do Prefeito, Secretário ou quem quer que
 seja e este dinheiro pode ser revertido em favor de muitas pessoas com creches, férias-prêmio e obras. O Lisionel disse que é
 favorável porque estes R$130.000,00 pode ser utilizado para pagamento das férias-prêmio que tantos vereadores já
 reivindicaram, obras de drenagem de água pluvial, recapeamento do Serra Verde e queria deixar claro que a dívida não é desta
 Administração e no entanto tem que ser paga e havendo o acordo para redução, não se deve jogar dinheiro pelo ralo, pois a
 quantia é alta. O Marco Aurélio disse que quando o Município deixa de arrecadar e a Câmara deixa de negociar, isto se chama
 improbidade administrativa. A emenda nº 3 ao Projeto de Lei nº 24 foi rejeitada, após obter 4 (quatro) votos favoráveis dos
 Vereadores Francisco, José Márcio, Marcelo e Valéria e 4 (quatro) votos contrários dos Vereadores Cypriano, Lisionel, Marco
 Aurélio e Rogério. O Sr. Presidente desempatou manifestando-se contrário à emenda. O José Márcio disse que a melhor
 maneira da Câmara fiscalizar é manter a rédea curta e desta maneira não adianta nem olhar balancetes, pois é dinheiro a
 vontade para o Prefeito desperdiçar e de sua parte, propôs o percentual de 5% porque trabalha sério e até o final do mandato
 tem compromisso com o povo, afirmando que o bom administrador trabalha com pouco dinheiro, pois com muito dinheiro é fácil.
 A emenda nº 2 ao Projeto de Lei nº 24 foi rejeitada, após obter 4 (quatro) votos favoráveis dos Vereadores Francisco, José
 Márcio, Marcelo e Valéria e 4 (quatro) votos contrários dos Vereadores Cypriano, Lisionel, Marco Aurélio e Rogério. O Sr.
 Presidente desempatou manifestando-se contrário à emenda. Nas justificativas, o Rogério disse que era a favor de manter os
 20% como limite para suplementação na LDO porque as vezes precisa de uma aprovação da Câmara com mais urgência e
 como já esteve na Prefeitura, sabe das dificuldades. O Sr. Presidente disse que o gasto da Prefeitura com contribuições à policia
 militar, policia civil e entidades em geral é em torno R$200.000,00 por mês e poucos cidadãos e até mesmo Vereadores sabem
 disto, porque ele busca as informações e por isto é preciso haver o remanejamento de verba, que o levou a decidir pela
 manutenção do percentual de 20%. O José Márcio disse ter conhecimento destes gastos e por isso, a maioria das reuniões são
 vazias, tendo o Rogério dito que existe muita ladainha, sendo rebatido pelo José Márcio dando conta que não é ladainha, é
 questão de compromisso e seriedade. A Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 24 foi aprovado à unanimidade. O Projeto de Lei nº 24
 que "Estabelece as diretrizes gerais para elaboração do Orçamento do Município de Ijaci para o exercício de 2012" foi aprovado
 em 1ª votação por 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 a realizar-se dia 13 de junho a partir das 19 horas. 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 maio de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 14ª reunião ordinária
 da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria Aparecida
 Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da 13ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 COMUNICADOS: Expediente do Deputado Estadual Fábio Cherem em resposta ao ofício nº 110 da Câmara, a partir de
 indicação do Vereador Marco Aurélio. Ofício Circular nº 49 da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras informando o
 nome do novo titular, Dr. Eduardo de Paula Machado. Ofício nº 13 subscrito pela Secretária de Desenvolvimento Econômico,
 Meio Ambiente e Turismo, Adriene Alvarenga em resposta ao ofício nº 156 da Câmara, enviado a partir de indicação do
 Vereador José Márcio. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 236 e 237 do Cypriano; 238 do Marcelo; 239 e 240 da Valéria; 241, 242 e
 243 do Marco Aurélio; 244 do Rogério e 245, 246, 247, 248 e 249 do José Márcio. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura das
 emendas nº 1 subscrita pelo Vereador Marcelo e nº 2 subscrita pelos Vereadores José Márcio e Francisco ao Substitutivo
 proposto na Câmara ao Projeto de Lei nº 14. Emendas nº 1 subscrita pelo Vereador José Márcio e nº 2 subscrita pelo Vereador
 Marcelo ao Projeto de Lei nº 20. Para votação: Projetos de Leis nº 14, 20, 22 e 28. SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DO
 VISITANTE: O Sr. Émerson Nonato da Silva, Chefe do Departamento de Esportes da Prefeitura disse que conforme pedido dos
 vereadores esteve nas comunidades rurais para ver suas necessidades em relação ao esporte e juntamente ao Executivo
 entregaram kit de material esportivo para cada comunidade, à exceção de Contendas por não terem encontrado um responsável



 pelo campo. Convidou os vereadores para visitarem a Praça de Esportes para verem as obras que estão sendo feitas. Citou que
 iniciarão as obras de cobertura da quadra da Serra na semana seguinte, sendo que as mesmas estão sendo feitas com recursos
 próprios, cujo valor é em torno de 450 mil reais e o prazo de entrega de todas é agosto. Em resposta ao José Márcio, disse que
 a tela lateral da quadra da Serra será retirada quando da reforma, ficando a tela em frente às arquibancadas que também serão
 reformadas. Disse que sua preocupação é como as pessoas irão fazer uso do material esportivo doado e citou cronogramas de
 ações que se iniciaram com as obras, seguindo-se de contatos com a comunidade acerca da conservação do patrimônio. Disse
 que haverá implantação de escolinhas na Serra e será feita divisão nos horários para atender todas as crianças em
 compromisso com a Secretaria de Educação. O José Márcio disse que criança desocupada gera problemas e por isso é
 procurado por muitas mães neste sentido e agradeceu a Administração pelo empenho nestas obras relacionadas ao esporte. O
 Émerson mencionou a subvenção concedida a ALECI que está contratando profissionais que iniciarão aulas de capoeira na
 Serra e em Ijaci e que no final do mês de junho iniciarão atividades com a terceira idade, utilizando-se os profissionais formados
 de Ijaci, conforme também pedidos dos Vereadores. Fez convite para participação na 2º rodada de futebol de campo das
 equipes mirim e pré-mirim, onde está se desenvolvendo a campanha "paz no gramado" que seria realizada no sábado seguinte,
 pedindo o apoio dos pais dos participantes neste sentido. O Marcelo agradeceu pelo contato com as comunidades e citou
 crianças que estão jogando vôlei e futsal na quadra do Bairro Pedra Negra, construída em regime de mutirão, pedindo ao
 mesmo que visite a quadra para ajudar e coordenar os trabalhos daquelas crianças, tendo o Émerson dito que esteve no local e
 que os materiais esportivos serão entregues ao Atedir e que também pediu ao Executivo que instalem dois postes para iluminar
 a quadra. O Marco Aurélio agradeceu ao Émerson pela prestação de contas de seu serviço e o parabenizou, manifestando seu
 apoio. Em resposta ao Rogério, o Émerson disse que em relação aos profissionais de Ijaci, o Leandro está trabalhando e será
 contratado o Juninho para trabalhar com a terceira idade, o Marquinho que será responsável pela capoeira na Pedra Negra e o
 Natã no Bairro da Serra e que o Gomes também estará apoiando, além do Wilson e que a partir de agosto serão abertas mais
 inscrições para as modalidades de futsal vôlei e futebol de campo para crianças e jovens com a condição de serem frequentes
 na escola. O Sr. Presidente agradeceu a presença do Émerson e o parabenizou pelo trabalho realizado no esporte em prol da
 criança e do jovem. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Sr. Presidente ocupou a tribuna e disse que
 os Vereadores estão empenhados a aprovarem o que é de benefício para Ijaci e que a Metal Ar está no Município a 8 anos e
 seu objetivo é favorecer a população ijaciense. De sua parte busca melhorias para população com as empresas, Assembleia
 Legislativa e Câmara dos Deputados e cada Vereador também tem o mesmo objetivo. Disse que fala em nome dos funcionários
 da empresa Metal Ar, onde o objetivo da diretoria da referida empresa é investir no crescimento do Município, mas para isto era
 necessária a contrapartida deste Legislativo e do Executivo. Mencionou as emendas propostas, ambas com o mesmo objetivo
 de votar o que é bom para Ijaci e desta forma pediu apoio para votação na reunião do referido projeto. O Vereador Cypriano
 citou visitas nas estradas rurais onde existem pontes que precisam de manutenção para evitar acidentes, notadamente uma
 ponte na comunidade do Barreiro. Manifestou apoio ao Projeto de Lei que trata do aumento de recursos ao CISLAV, dizendo que
 é uma maneira de atender as pessoas que estão na fila de espera e pediu votação em regime de urgência na votação do
 referido projeto. Parabenizou ao prefeito pelas obras que foram feitas e as que ele estará iniciando. Sobre a Metal Ar, disse que
 é uma empresa que emprega muitos pais de família e acredita que não acontecerá com o terreno a ser doado para a Metal Ar o
 mesmo que aconteceu com o terreno que foi doado ao banco, já que esta empresa está progredindo e continuará gerando
 empregos e impostos, manifestando apoio para a aprovação do projeto, citando que cada Vereador tem seu voto, mas todos
 trabalham unidos. O Vereador Francisco indicou ofício ao Executivo dando conta que ele esteve na CEMIG e que obteve a
 informação que não tem nenhum ofício da Prefeitura pedindo a troca de lâmpadas na cidade, o que está uma vergonha. Indicou
 ofício ao Secretário de Desenvolvimento Urbano pedindo a instalação de um quebra-mola perto de sua casa. Disse que
 juntamente ao José Márcio não está aqui para fazer média para outra eleição e quanto ao projeto da Metal Ar, colocaram
 emenda para 20 anos. Num aparte o José Márcio disse que propôs emenda ao projeto, sendo que não é contra, conforme boato
 na cidade, quando foi questionado se eles eram contra o projeto, mas estes boatos vêm de pessoas que não têm dignidade e
 invejam a maneira dele e do Francisco trabalhar. Disse que já visitaram a sede da empresa em São Paulo e torcem para que a
 Metal Ar dobre o número de funcionários, cresça nos seus trabalhos e que fique em Ijaci por muito tempo, igual a Camargo
 Corrêa. Disse que a emenda é de 20 anos, mas não quer que eles fiquem aqui só 20 anos, mas por muito mais tempo. Citou
 dificuldades de outras empresas em se instalarem no Município, como no caso da Pedra Van e reafirmou que a Metal Ar tem
 todo apoio deles. O Vereador Marcelo indicou ofício ao Executivo requisitando cópia do contrato nº 118/2010, firmando entre a
 Prefeitura e a empresa Coesa Ltda, bem como do Processo Licitatório nº 63, modalidade Convite nº 24/2010. Disse que naquela
 data socorreu uma pessoa que caiu no passeio perto de sua casa e o levou ao posto e de início foi prontamente atendido, porém
 a caminho da Câmara, recebeu reclamação de que uma senhora idosa que havia fraturado a perna e quando a ambulância foi
 até sua casa para prestar socorro já estava cheia e não teve condições de levar um acompanhante e desta forma tinha um
 elogio e uma reclamação de uma falha nos serviços de saúde do Município, citando ainda reclamação que uma senhora fez ao
 José Márcio antes da reunião, pois estão protelando uma cirurgia que ela não pode esperar. Citou parceria entre o Município e o
 Instituto Camargo Corrêa para construção de uma creche na cidade e por isto foi procurado por muitas pessoas a respeito de
 vagas de emprego, afirmando que os interessados devem procurar a Prefeitura e Secretaria de Educação, mas no que depender
 desta Casa, as pessoas desempregadas terão prioridade, pois há comentários que irão colocar professores que já têm emprego
 e isto eles não irão admitir. Quanto à empresa São Cristóvão ter reduzido o valor das passagens, disse que ainda não tinha
 informações do que a empresa vai fazer em relação ao tempo em que cobrou a mais. Num aparte o Marco Aurélio disse que se
 não tiver como devolver em valores aos munícipes, que esta quantia seja revertida em obras no Município. Quanto ao Projeto de
 Lei nº 14, disse que sua emenda é para contemplar todas as empresas que já estiverem instaladas no Município para que
 possam obter a escritura num prazo de 10 anos contados da data de instalação. Disse que muitas empresas têm medo de
 investir em face da troca de agentes políticos e sua emenda é para dar mais garantia às empresas que tendo a escritura em
 mãos, terão condições de investir o mais rápido possível. Quanto à Metal Ar, disse que será contemplada com sua emenda,
 sendo que a mesma está investindo em obras, empregos, impostos, além da parte social que começou a fazer no Município.



 Finalizou convidando os assistentes para virem nas reuniões da Câmara e acompanharem os trabalhos dos Vereadores, citando
 as diversas reivindicações e cobranças, em especial do Vereador José Márcio, audiências públicas que não contam com a
 participação popular, sendo que os visitantes têm o direito e a obrigação de cobrar, mas precisam acompanhar e ver como
 funciona o processo legislativo. O Sr. Presidente indicou ofício ao Secretário de Transportes dando ciência do que foi falado pelo
 Marcelo acerca do atendimento da ambulância à senhora que fraturou a perna. A Vereadora Valéria disse que é boa a
 participação dos cidadãos para verem o que os Vereadores pedem em benefício da população e que às vezes não tem
 respostas, sendo que o Prefeito alega que não vê os ofícios. Disse que quando iniciaram o mandato, houve interesse de muitas
 empresas em se instalarem no Município, mas a Prefeitura não correu atrás e assim não voltaram. Disse que esteve com o
 diretor da Metal Ar no dia da inauguração da Associação que irá gerar mais empregos e pediu votação em regime de urgência
 do Projeto de Lei nº 14 para que a empresa inicie as obras, sendo que seu investimento é de mais de um milhão de reais, o que
 demonstra sua intenção de concorrer firme na Camargo Corrêa para quem presta serviços desde 1994. Disse que a intenção da
 empresa é a melhor possível, conta com mais de 100 funcionários com planos de saúde e odontológicos e nem mesmo a
 Camargo Corrêa tem a quantidade de funcionários daqui, conforme a Metal Ar tem. Citou ainda a frota de caminhões aqui
 emplacados e assim a empresa pode concorrer dentro das exigências da Camargo Correia, está no mercado há 40 anos e por
 isso é preciso valorizar quem está ajudando o Município e que Ijaci tem muitos jovens que se formaram e têm capacidade e
 competência. Disse que as demais empresas deveriam se espelhar na Metal Ar e montar associações para, em convênio com o
 Município, trazerem cursos e demais melhorias para a população. Num aparte, o Cypriano citou projetos de doação de terrenos
 para que as pessoas possam construir suas casas de acordo com suas possibilidades. A pronunciante disse antes a Prefeitura
 doava até a casa pronta, só que muitos beneficiados trocaram suas casas por pouca coisa. Indicou ofício ao Executivo para que
 tape os buracos das ruas da cidade aproveitando o período de estiagem, bem como arrume as estradas rurais. Reiterou pedido
 para que a Prefeitura faça convênios de saúde para os servidores, bem como ticket de refeição conforme pedido pelo Marco
 Aurélio. O Vereador Marco Aurélio indicou ofício agradecendo o convite feito pela MMX para audiência pública em Bom
 Sucesso, informando que não terá como participar. Indicou ofício ao Secretário de Transporte e servidores parabenizando-os
 pela conservação das estradas rurais, conforme pôde verificar no fim de semana. Indicou ofício ao Executivo e Secretário de
 Desenvolvimento Urbano parabenizando-os pela instalação de vinte mata-burros nas estradas rurais, três pontes que estão
 sendo construídas, sendo duas no Passa Três e uma no Córrego do Paiol, além de um caminhão novo que havia chegado
 naquele dia. Citou matéria no jornal Estado de Minas sobre uma cidade em Minas que tem se destacado na saúde e educação,
 tem acompanhamento da sociedade, os secretários são do Município e todos possuem curso superior e indicou ofício ao
 Executivo enviando a referida matéria. Manifestou apoio ao projeto da Metal Ar, pois a geração de emprego e renda é importante
 para o Município e disse ser a favor da emenda que prevê doação da escritura em 10 anos, pois assim dá segurança para mais
 investimentos. Disse que projeto de doação de lotes é importante, pois atinge as famílias carentes e pediu apoio dos Vereadores
 para aprovarem o projeto e é a favor do período de 20 anos para alienação. Citou projeto de denominação de rua de sua autoria
 como forma de homenagear os familiares da Sra. Djanira que são moradores daquela localidade, pedindo apoio dos Vereadores.
 Quanto ao loteamento Portal do Lago, disse que é preciso que os Secretários acompanhem e fiscalizem as obras,
 principalmente a Secretaria de Meio Ambiente, pois naquela região é preciso estar atento quanto a assoreamento e
 contaminação do lago, não podendo virar as costas e fazer vistas grossas. Num aparte, o Marcelo disse que o aterramento que
 estão fazendo no loteamento está agredindo o meio ambiente, já que tem uma represa de decantação das empresas de jazidas
 de calcário e se estiverem aterrando este canal de escoamento da água, isto é responsabilidade da Secretaria de Meio
 Ambiente. Disse que toda semana tem uma reclamação sobre este loteamento que é um problema sério na questão de saúde e
 meio ambiente e a Secretária foi muito infeliz em dizer que não tem responsabilidade por isto, sendo que foi ela quem autorizou
 esse loteamento. Disse que estão agredindo o meio ambiente ao taparem as taboas e ela faz vistas grossas, enquanto que para
 cortar uma árvore, ela impede. O Vereador Rogério indicou ofício de agradecimento pela liberação dos exames da Sra. Reginéia
 e se a cirurgia não tivesse sido marcada, que fosse providenciada. Manifestou apoio ao projeto de doação de lotes, onde a
 avaliação das pessoas será feita pela Secretaria de Desenvolvimento Social, bem como apoio ao projeto relativo ao CEMSO,
 sendo que a ocupante do cargo será uma pessoa de Ijaci. Num aparte, o Lisionel pediu votação em regime de urgência no
 Projeto de Lei nº 22 que trata da questão do CENSO e apoiou pedido de urgência no Projeto de Lei nº 28, relativo ao CISLAV,
 citando liberação de consultas oftalmológicas e cirurgias de cataratas. Falou sobre a emenda substitutiva no Projeto de Lei da
 Metal Ar e é a favor do prazo de 10 anos para doação da escritura, como forma de beneficiar todas as empresa que vierem para
 Ijaci. O pronunciante Rogério citou creche que será instalada numa parceria entre a Prefeitura e a Camargo Corrêa e quanto aos
 empregos, é a favor de chamarem professoras que não estão empregadas. Quanto ao projeto do CISLAV, disse ser uma
 maneira de desafogar a fila de exames e pediu apoio dos vereadores para votação. Citou vista do Marco Aurélio no Projeto de
 Lei Complementar nº 6 e quando voltar para votação deve ter o apoio dos Vereadores, pois é uma maneira de ajudar as pessoas
 que precisam de próteses dentárias. Sobre o Projeto de Lei nº 14, disse que a Metal Ar está em Ijaci há bastante tempo e todas
 as empresas que tiverem interesse, receberão seu apoio, manifestando-se favorável a emenda de 10 anos, pois 90% dos
 funcionários da Metal Ar são de Ijaci e os seus caminhões estão emplacados no Município. Disse que foram pedidas várias
 vistas, mas sua bancada não pediu, pois quando não é de acordo com um projeto, ele vota contra, mas não pede vista, porém
 respeita os que pedem, pois faz parte da democracia. O Vereador José Márcio indicou ofício ao Prefeito e Secretário de
 Transporte dizendo que as estradas de terra no Município perfazem em torno de 70 km, os produtores rurais estão jogados às
 traças e o Executivo poderia adquirir um caminhão pipa para aguar estas estradas como meio de evitar a poeira, pois tem muita
 arrecadação. Citou tratamento de saúde que as pessoas fazem por causa de poeira e o poder público não pode abandoná-los,
 sendo que pagam seus impostos e na hora de pedir voto vão nestes lugares até duas vezes por dia, porém depois esquecem.
 Indicou ofício ao Secretário de Transporte e Executivo pedindo a planilha de gastos deste ano com os veículos escolares e o
 quanto está planejado para se gastar até o fim do ano, pois muitos números não estão batendo e não podem deixar passar em
 vão. Quanto ao Projeto de Lei nº 14, citou emenda de sua autoria juntamente com o Francisco visando aumentar o tempo da
 empresa no Município e da mesma maneira que a empresa Pedra Van está progredindo, deseja que estas empresas fiquem



 muito tempo aqui e as demais que vierem terão seu apoio e quando pedem vistas é para consertar alguma coisa. Indicou ofício
 ao diretor da Metal Ar, pois juntamente ao Francisco, colocou a emenda de 20 anos, mas deseja que este tempo seja
 multiplicado por muito mais tempo para ficarem aqui. Disse que sua emenda não é para competir com os demais vereadores,
 eles nunca foram contra nenhuma empresa que quiseram se instalar aqui, mas também é preciso defender os interesses do
 Município. Disse que em momento algum estão preocupados com escrituras, mas sim que eles fiquem aqui por muito tempo
 como a Camargo Corrêa. Indicou ofício ao Prefeito para que chame a atenção da Secretária de Meio Ambiente, pois ela precisa
 ter mais responsabilidade com as coisas dela, não é só esperar o fim do mês, porque o dinheiro do povo não é capim, ela tem de
 trabalhar para merecer o que ganha. Indicou ofício a Vigilância Sanitária dando conta da promessa do Prefeito em colocar lixeira
 na COHAB e que eles entrem em contato com a Secretaria de Meio Ambiente para providenciar esta lixeira como meio de evitar
 contato das pessoas com lixos contaminados que são espalhados por cães nas vias públicas. Quanto ao loteamento Portal do
 Lago, questionou como ela não tem responsabilidade com o que está sendo feito naquele local, pois ela é da Secretaria de Meio
 Ambiente e lá eles estão aterrando as taboas e o Prefeito não dá conta com esse secretariado ruim de serviço. Citou cirurgia da
 Reginéia que será feita e o Prefeito deveria ser mais enérgico com servidores para o Município ser melhor. Reafirmou que não é
 contra nenhum projeto que está na pauta, mas ele e o Francisco são firmes em suas decisões. SEGUNDA PARTE: As
 Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Marcelo pediu vista no Projeto de Lei nº 29. A emenda nº 2 ao
 Substitutivo do Projeto de Lei nº 14 foi rejeitada após obter 2 (dois) votos favoráveis dos Vereadores José Márcio e Francisco e 6
 (seis) votos contrários. Nas justificativas, o Lisionel disse ser contra, pois ele assinou o substitutivo prevendo dez anos. O
 Rogério disse que o prazo de dez anos será mais fácil para as empresas investirem no município. O Marco Aurélio disse que
 quem constrói quer ser dono e esperar vinte anos é difícil. O José Márcio disse que juntamente ao Francisco querem cópia da
 ata da reunião para mostrar às pessoas quando forem questionados e ainda cópia dos ofícios que forem enviados à direção da
 Metal Ar. A Valéria disse ser contra, pois quem constrói quer ser dono e a emenda não se refere ao tempo que a empresa ficará
 no Município e sim quanto ao tempo para passar a escritura do terreno e que a Metal Ar em 2010 foi eleita uma das melhores
 empresas para se trabalhar e pelo projeto, qualquer outra empresa terá esses mesmos benefícios. O Francisco disse que não
 está contra a Metal Ar e quer cópia da ata para mostrar o seu trabalho. O Cypriano disse que com o prazo de vinte anos, a Metal
 Ar pode desanimar e sendo dez anos, poderão até investir mais no município. O Sr. Presidente disse que a intenção do José
 Márcio e do Francisco é prender a empresa em Ijaci. A emenda nº 1 ao Substitutivo do Projeto de Lei nº 14 foi aprovada após
 obter 6 (seis) votos favoráveis e 2 (dois) votos contrários dos Vereadores Francisco e José Márcio. Nas justificativas, o José
 Márcio disse que sua emenda era para a empresa ficar mais tempo aqui, tendo o Francisco apoiado palavras do José Márcio. O
 Projeto de Lei nº 14 que "Dá nova redação a dispositivos que menciona da Lei 880 de 19 de julho de 2006 e dá outras
 providências" foi aprovado à unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª votação conforme urgência solicitada pela Valéria. As emendas nº 2 e
 nº 1 ao Projeto de Lei nº 20 foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei nº 20 que "autoriza doação de lotes urbanos e dá
 outras providencias" foi aprovado à unanimidade em 1ª votação. O Projeto de Lei nº 22 que "Autoriza redução do valor do
 repasse mensal ao Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento do Programa de Medidas Sócio-Educativas em meio aberto
 da Comarca de Lavras/MG, altera redação do § 2º art. 1º da Lei Municipal 1.030/2010 e dá outras providências" foi aprovado à
 unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª votação, conforme urgência solicitada pelo Lisionel. O Projeto de Lei nº 28 que "Autoriza aporte de
 recursos para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Lavras e dá outras providências" foi aprovado à
 unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª votação, conforme urgência solicitada pelo Cypriano. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram
 convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 06 de junho a partir das 19 horas. 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 maio de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 13ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da 12ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Srs.
 Vereadores. COMUNICADOS: Correspondência da APAE em resposta ao ofício nº 99 da Câmara. Convite da EMATER para o II
 Agrileite que seria realizado dia 27 de maio. Convite da Secretaria Executiva do SEBRAE de Belo Horizonte para o Seminário de
 Desenvolvimento Municipal que seria realizado em Lavras nos dias 25 e 26 de maio. Comunicado do Secretário de Estado de
 Transportes e Obras Públicas, Carlos Melles acerca da liberação de recursos para o Município através do convênio nº
 1264/2010. INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 214 e 215 subscritas pela Vereadora Valéria. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 216 dos
 Vereadores Francisco, Cypriano, José Márcio e Rogério; 217 e 218 do Vereador Marcelo; 219, 220, 221 e 222 do Vereador
 Lisionel; 223 dos Vereadores José Márcio e Francisco; 224 dos Vereadores José Márcio e Valéria; 225 e 226 do Vereador
 Cypriano; 227 e 228 da Vereadora Valéria; 229, 230, 231 e 232 do Vereador Marco Aurélio, 233 do Vereador Rogério; 234 e 235
 do Vereador José Márcio. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura do Projeto de Lei Ordinária nº 28 que "Autoriza aporte de
 recursos para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Lavras e dá outras providências" e Projeto de Lei
 Complementar nº 7 que "Altera redação do art. 24 da Lei 1021 de 15 de junho de 2010 e dá outras providencias" ambos de
 autoria do Executivo e Projeto de Lei Ordinária nº 29 que "Denomina de Rua Djanira Batista de Souza, o logradouro que
 especifica" de autoria do Vereador Marco Aurélio. SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DO VISITANTE: O Sr. Giovanni de Paula
 Ferreira, representante da EMATER/MG no Município citou programas da entidade que visam ajudar os produtores rurais, tais
 como o certificado de produtos para serem mais competitivos no mercado, o PRONAF que é uma linha de crédito federal com
 juros baixos dando condições aos pequenos agricultores familiares de ampliarem e desenvolverem suas atividades, o programa
 luz para Todos, cujo levantamento é feito pela EMATER e em Ijaci está atento e acompanhando as famílias que fizeram seus
 cadastros, bem como o programa onde parte dos recursos destinados a aquisição de merenda escolar tem que ser adquirido de
 produtores em regime de agricultura familiar através de associação e o PAE onde os produtos são negociados diretamente entre
 as Prefeituras e os agricultores, comentando que já havia contatado com a nutricionista da escola que lhe ofereceu
 posicionamento sobre esse assunto no Município. Quanto à implantação de hortas comunitárias, disse a Valéria que esta deve



 ser feita através de reuniões com as famílias para atender suas necessidades e a EMATER possui políticas públicas de
 capacitação de jovens para desenvolver trabalhos de produção de doces, queijos e outros. Quanto à capacitação do SENAR que
 teve em Ijaci, conforme citada pela Vereadora, ele disse que não consegue nada sozinho e precisa do apoio do Executivo e
 Legislativo para buscar parcerias. O Marco Aurélio citou produção de cachaça que não tem rótulos e nomes, dificuldades dos
 produtores na produção e venda de seus produtos, como no caso da merenda escolar que pode ser adquirida diretamente deles
 e que os produtores não conhecem as linhas de créditos. Citou também melhorias na feira-livre com placas qualificando o
 produtor e a propriedade, parque de exposição, cooperativa de hortaliças, bem como o ensino aos agricultores acerca dos
 valores e custos, pois muitos produtores não sabem vender seus produtos e assim encontram dificuldades para sobreviver na
 zona rural, além de outros projetos que podem ser implantados. Disse que a EMATER tem seu apoio e acredita que também dos
 demais Vereadores para desenvolver seus projetos, citando ainda que os produtores rurais não fazem parcerias com a UFLA
 que é uma das maiores universidades do ramo no país e está a menos de dez quilômetros do Município. O Sr. Giovanni
 agradeceu as sugestões e disse que iniciou campanha de análise de solo para dar orientação de produtividade e renda e que a
 ideia do Marco Aurélio em buscar parcerias com a Ufla é muito válida. O José Márcio falou sobre as forragens para pastagens
 de animais para produção de leite, sobretudo na época da estiagem, sendo que os pequenos produtores não têm condições de
 pagar horas de máquina para gradear seus terrenos e que conversaria com os produtores com quem sempre tem contato para
 saber se queriam a ajuda e apoio da Prefeitura e da EMATER, citando que muitos têm medo de contrair financiamentos. O Sr.
 Giovanni disse que deve ser feito um acompanhamento destes produtores e conhecer a realidade individual dos mesmos e a
 ajuda que pode ser dispensada a cada um, se for do interesse dos mesmos. O Sr. Presidente agradeceu o Sr. Giovanni e disse
 que ele tem o apoio da Câmara. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Francisco indicou
 ofício ao Secretário de Obras para que arrume a casa do Sr. Gino que é idoso, pois às vezes arrumam casas de quem não
 precisa, bem como ofício ao Secretário de Transportes para que faça serviços de patrol na estrada de acesso à casa do mesmo,
 pois o acesso está difícil. Num aparte, o José Márcio citou que faz parte do Conselho Municipal de Habitação e lá foi decidido
 que seriam destinados 20 mil reais por mês para atender estes casos e sugeriu que fosse indicado ofício a Secretaria de
 Desenvolvimento Social para visitar o Sr. Gino e ver sua situação. O pronunciante pediu vistas no Projeto de Lei nº 27 e se
 manifestou contra o Projeto de Lei nº 14, porque o José Márcio apresentou emenda estabelecendo o prazo de 20 anos para
 passar a escritura de doação e o Prefeito substituiu o projeto, colocando 5 anos. O Vereador Marcelo indicou ofício ao Sr. Clóvis
 Correia agradecendo e parabenizando-o pela organização de um leilão de gado em Ijaci, onde vários produtores de outros
 Municípios participaram, sendo que o evento foi de grande sucesso. Sobre as palavras do Dr. Giovanni, disse que os produtores
 rurais não se unem para buscar o é que de direito, conhece suas dificuldades e citou que no ano passado foram doados kits de
 sementes e pediu que para esse ano, eles possam conseguir mais kits para doarem, oferecendo apoio político da Câmara no
 sentido de procurar os Deputados que foram eleitos para ajudarem neste sentido. Disse que a situação dos receptores de esgoto
 e das caixas coletoras que foram colocadas na Serra não foi resolvida, bem como o caso do esgoto que está caindo no Ribeirão
 ao final da Rua José Marçal. Citou denúncia que seria levado ao Ministério Público, mas a pedido da presidência, está
 aguardando, porém o tempo está passando e precisam tomar uma posição. Disse que tem notícias que o esgoto do loteamento
 Portal do Lago será jogado nas caixas receptoras do Bairro da Serra, afirmando que estas não comportam o volume de dejetos e
 assim indicou ofício às Secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente para não darem autorização para isto e
 pediu ao Presidente que leve essas reclamações ao conhecimento do Executivo. Disse que não estão podendo esperar mais e
 com o período da seca, o nível de água nos córregos baixam e aumenta a proliferação de vetores aumentando o risco de
 dengue. Reafirmou que é preciso providências da Secretaria de Meio Ambiente quanto ao esgoto e a estação elevatória do
 Córrego Pintado que está parada e o José Marcos, proprietário do loteamento Porto da Pedra está precisando ligar o esgoto e
 lhe "estão cozinhando em banho-maria". O Sr. Presidente disse que iria subscrever o ofício do pronunciante à Secretaria de
 Desenvolvimento Urbano. O Marcelo finalizou pedindo vista no Projeto de Lei nº 20. O Vereador Lisionel apoiou pedido do
 Marcelo acerca dos kits de sementes e pediu ao Sr. Giovanni que também incluísse mudas de frutas, conforme feito em 2009.
 Reiterou pedido para instalação de "guard rail" na rodovia que liga o Bairro da Serra ao Condomínio Náutico Ilha Brasil nos
 trechos que margeiam a represa, como forma de evitar quedas de veículos no lago, como ocorrido no domingo anterior. Indicou
 ofício, em nome da ALECI, a Polícia Militar para que faça o patrulhamento duas a três vezes na Praça de Esportes durante a
 noite, como meio de inibir o uso e tráfico de drogas no local. Indicou ofício ao Executivo e Secretaria de Educação solicitando
 informações sobre os telecentros, se estão parados, se existem monitores e crianças matriculadas. Parabenizou o Executivo
 pelo início da canalização da água pluvial na Avenida 31 de Dezembro, pavimentação da COHAB e reforma e cobertura da
 quadra poliesportiva da Serra. Num aparte, o José Márcio disse que pessoas da COHAB lhe reclamaram que as máquinas foram
 embora e ainda quebraram o meio-fio, tendo a Valéria confirmado a mesma reclamação. O pronunciante disse que não tinha
 conhecimento deste fato e parabenizou ainda pela reforma da Praça de Esportes e reforma do pátio dos veículos que foi muito
 reivindicada nesta Câmara. O Vereador José Márcio indicou ofício agradecendo ao Prefeito e a Câmara de Ibituruna pela
 recepção na sexta-feira anterior, citando convite para o dia 17 de junho, onde acontecerá inauguração de obras naquele
 Município com a presença do Deputado Federal Luiz Fernando Faria. Disse que a arrecadação de Ibituruna é pequena, mas a
 cidade está toda organizada, com ruas limpas, lâmpadas funcionando e em Ijaci fazem ofícios desde 2009 para A CEMIG e nada
 se resolve. Manifestou-se contra o Projeto de Lei nº 14, pois fez emenda colocando outorga de escritura de doação para o prazo
 de 20 anos no Projeto de Lei nº 20, mas neste projeto consta que a escritura de doação pode ser feita em 5 anos e não quer
 fazer parte de votação que venha a prejudicar o Município, já que em administrações passadas, pessoas tidas como carentes
 trocavam terrenos que eram cedidos pela Prefeitura e quando terminar o mandato, quer sair de cabeça erguida. Disse que se o
 Projeto de Lei nº 14 for votado e aprovado, vai querer cópia e mostrar para as pessoas sua opinião e seu voto. Citou pedido de
 vista do Marcelo no Projeto de lei nº 20 e acredita que sua emenda está boa. Quanto à rede de esgoto na cidade, não sabe
 como o Prefeito irá fazer a obra de água pluvial com pouca enxada e muita gravata, sendo que os servidores que tem na
 Prefeitura não conseguem nem fazer a manutenção dos serviços, citando o mal cheiro proveniente da situação do esgoto ao
 final da Rua José Marçal que está difícil para os moradores adjacentes. Sobre o loteamento Portal do Lago, disse que estão



 mexendo na beira da represa fazendo desaterramento e indicou ofício à Secretaria de Meio Ambiente para saber se tem alguém
 acompanhando este serviço. Indicou, em nome dos moradores da COHAB, ofício ao Executivo e Secretarias de
 Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente para que instalem as lixeiras conforme prometido. Disse que a carreta que foi
 buscar as máquinas que iriam pavimentar as ruas da COHAB quebrou os meio-fios e o pessoal ficou chateado, indicando ofício
 ao Executivo e Secretário de Planejamento para que acalme os ânimos dos moradores dali e realize as obras. Num aparte, o
 Marcelo citou que a redação do § 4º do art. 3º constante no Projeto de Lei nº 14 está errada e assim nenhuma empresa irá
 investir neste terreno. Finalizando, o José Márcio pediu vista no Projeto de Lei nº 16. O Vereador Cypriano disse que o Projeto
 de Lei nº 14 não está certo, conforme palavras do Marcelo e disse não concordar com esta doação, mas sim que seja de acordo
 com o tempo em que a empresa estiver em Ijaci, questionando como ficarão os investimentos no terreno, caso a empresa for
 embora e acredita que as melhorias deveriam ser feitas em estrutura metálica para ser retirada e assim o terreno poderia ser
 utilizado por outras empresas, para não acontecer igual ao terreno doado ao banco e que depois foi vendido. Manifestou apoio
 ao pedido do Francisco sobre a reforma da casa do Sr. Gino, bem como pediu para que olhassem a casa da Dona Maria do
 Vitinho na Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, pois o telhado está caindo e quando chove, ela se refugia no banheiro que é de
 laje. Sobre o esgoto no final da Rua José Marçal, disse que já conversou com o Prefeito sobre isto e o caso é problemático.
 Reiterou indicação para instalação de quebra-molas na Rua João Correia no cruzamento com a Rua José Marçal como meio de
 dar segurança ao tráfego e às crianças que brincam no local. Citou viagem a Oliveira para conseguir colocar ponto de ônibus na
 rodovia perto do Sr. Cláudio, agradecendo o engenheiro Dr. João que atendeu ao pedido. Indicou ofício pedindo que
 abreviassem as obras de canalização de água pluvial e que fosse dada preferência às ruas que mais acumulam água quando
 chove. O Sr. Presidente retirou o projeto de lei nº 14 da pauta para ser encaminhado ao Executivo para correções. A Valéria
 indicou ofício ao Sr. Alessandro parabenizando-o pela classificação no campeonato mundial de "Jut Jitsu" e estará
 representando o Sul de Minas em São Paulo, sendo que ele é de Ijaci. Indicou ofício ao Executivo perguntando quando será o
 inicio das obras de pavimentação da COHAB, pois o maquinário foi retirado do local quebrando os meio-fios. Indicou ofício
 pedindo providências no abastecimento de água no Bairro Campo Alto, pois interrompem o fornecimento às 14 horas, porém
 durante a noite a caixa jorra água que se desperdiça ao longo da rodovia e recebeu reclamações que está faltando água no
 bairro e na COHAB e indicou ofício ao Executivo para que coloque mais caixas para abastecer estes bairros, incluindo o Bairro
 Mateus. Agradeceu pelo envio do Projeto de Lei que trata do repasse ao CISLAV. Em reposta ao José Márcio, disse que os
 exames de ressonância magnética são pagos pela Prefeitura através de laudos da Assistência Social e Secretária de Saúde,
 sendo que o SUS libera um por ano citando ainda que quem faz este serviço não é filiado ao CISLAV, tendo o Marco Aurélio dito
 que o CISLAV pode pagar estas ressonâncias magnéticas, basta querer, ao que a Valéria mencionou que não paga por
 questões do preço que é alto, tendo o Marco Aurélio dito que não tem nada a ver, pois é só combinar e pagar o preço que
 normalmente é cobrado para fazer o exame. A pronunciante disse que este projeto precisa ser votado o mais rápido possível
 para atender os exames que estão na fila e indicou ofício para que fizessem cotação de preço e enviassem um projeto para
 atender os exames de ressonância magnética, havendo debate do José Márcio, Marco Aurélio e Cypriano sobre o assunto,
 tendo o José Márcio pedido que convocasse a Secretária de Saúde para vir na reunião e explicar esta questão. A pronunciante
 disse que precisa haver mais atenção nos ofícios que são enviados à Prefeitura, pois acredita que não falta dinheiro, mas sim
 boa vontade em atender aos pedidos e como vem sendo dito, lá tem pouca enxada e muita gravata. O Vereador Marco Aurélio
 indicou ofício a Secretaria de Desenvolvimento Social e ao responsável pelo Programa Bolsa Família requisitando informações
 de todos os beneficiários desse programa, como nomes e respectivos endereços, bem como o que de fato aconteceu em
 relação à Sra. Elisângela dos Santos Pinheiro que possui uma criança regularmente matriculada na escola, mas seu benefício foi
 cortado sem explicações, sendo que ela passa por dificuldades. Quanto ao Projeto de Lei nº 26, disse que algumas coisas
 precisam ser mudadas no que se refere às atribuições do cargo de Técnico de Próteses Dentárias, onde fala que este pode
 fazer moldes e aparelhos ortodônticos, porém isto é atribuição de dentista e precisa saber qual profissional será responsável
 para atender os pacientes. Quanto ao Técnico em Saúde Bucal, disse que é viável e importante para a população e se tivesse
 vindo separado, estariam votando o projeto naquele dia e indicou ofício ao Coordenador de Saúde Bucal da Secretária de Saúde
 sugerindo que o Técnico em Próteses Dentárias seja organizado dentro dos moldes do CEO – Centro de Especialização
 Odontológica, pois com este centro especializado, poderão fazer próteses e aparelhos ortodônticos, bem como abrir mais vagas,
 pois existem recursos do governo federal para este programa. Sugeriu que fossem até o Centro Odontológico de Lavras para ver
 como funciona para poder implantar aqui e assim estarão fazendo a coisa correta para não dar problemas para ninguém. Indicou
 ofício ao Executivo para que promova domingueiras para os jovens, da maneira que eram feitas anteriormente, pois quando da
 votação do orçamento deixaram recursos para isto junto à dotação da festa do peão, no entanto não fizeram. Indicou ofício a
 Secretária de Educação e Cultura requisitando informações sobre qual valor está sendo gasto pelas escolas com merenda
 escolar, em especial na compra de verduras, frutas e outros gêneros que podem ser adquiridos diretamente dos produtores
 rurais do Município. Finalizou agradecendo ao engenheiro da EMATER por ter vindo na reunião e pelo trabalho que está
 realizando com as famílias. O Vereador Rogério indicou ofício ao Executivo agradecendo e parabenizando pela obra na Avenida
 31 de Dezembro que é tão esperada pelas pessoas, pois qualquer chuva inunda aquela avenida e invade as casas. Reforçou
 pedido do Francisco para arrumar a casa e a estrada do Sr. Gino que é uma pessoa idosa. Indicou ofício para que coloquem
 manilhas na ponte na estrada que dá acesso à casa do Sr. Oliveira no Passa Três. Pediu informações sobre a caixa d’água do
 Jardim Planalto. Sobre o Projeto de lei nº 28 que trata de aporte de recursos ao CISLAV, disse que iria ver com o Assessor
 Jurídico a possibilidade de uma emenda destinando um pouco destes recursos para atender aos exames de ressonância
 magnética. O Sr. Presidente convidou os Srs. Vereadores e assistentes para a audiência de análise e apresentação de emenda
 à LDO que seria realizada no dia 26 de maio a partir das 19 horas. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e Verbais foram
 aprovadas à unanimidade. O Marco Aurélio pediu vista no Projeto de Lei Complementar nº 6. TERCEIRA PARTE: Os Srs.
 Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 30 de maio a partir das 19 horas. 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 maio de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 12ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da 11ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Srs.
 Vereadores. COMUNICADOS: Convite do Conselho Tutelar para Campanha Nacional de Combate ao Abuso e Exploração
 Sexual de Crianças e Adolescentes que seria realizada dia 18 de maio. Ofícios do Gabinete do Sr. Prefeito: Nº 138
 encaminhando balancete da receita e despesa da Prefeitura dos meses de novembro de dezembro de 2010, nº 139
 encaminhando Prestação de Contas da APAE referente ao mês de março de 2011 e nº 144 em resposta a ofícios da Câmara e
 de Vereadores INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 187 e 188 subscritas pelos Vereadores José Márcio e Francisco. INDICAÇÕES
 VERBAIS: Nº 189, 190 e 191 do Vereador Marcelo; 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 e 200 do Vereador Marco Aurélio;
 201 e 202 do Vereador José Márcio; 203 do Vereador Rogério; 204, 205 e 206 do Vereador Cypriano; 207 e 213 do Vereador
 Francisco; 208, 209 e 210 da Vereadora Valéria, 211 e 212 do Presidente Joel. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura do
 Projeto de Lei Ordinária nº 27 que "Autoriza abertura de Credito Especial ao Orçamento de 2011 para subvenção ao Conselho
 Comunitário de Segurança Pública -CONSEPI - e dá outras providencias" e Projeto de Lei Complementar nº 6 que "Autoriza
 contratação por prazo determinado de um Técnico em Saúde Bucal e um Técnico em Prótese Dentaria e dá outras providências"
 ambos de autoria do Executivo. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Marco Aurélio indicou
 ofício ao Executivo e Secretaria de Obras para que coloquem a placa com o nome "Prefeito Olímpio Paixão" na rodovia Ipiranga
 a Ilha Brasil conforme lei aprovada nesta Casa, bem como ofício parabenizando pelas obras no Bairro Serra Verde, pois os
 moradores estão sendo atendidos. Indicou ofício parabenizando os organizadores da festa de São Jorge realizada no Bairro da
 Serra, o que trouxe entretenimento a todos os visitantes no domingo anterior. Indicou ofício ao novo engenheiro da Emater,
 convocando-o para a reunião seguinte para tratar de assuntos de interesse da municipalidade e discutir o que pode ser feito em
 prol dos produtores rurais. Indicou ofício ao Sr. "Dito" parabenizando-o pela reforma em seu bar no Bairro da Serra, seguindo
 sua sugestão em colocar varanda em seu estabelecimento. Disse que nota a falta de apoio do SEBRAE para as microempresas
 e indicou ofício ao Executivo para que procure o SEBRAE visando colocá-lo a serviço das microempresas do Município, como
 forma de orientar os proprietários a administrar e ampliar seus estabelecimentos. Indicou ofício ao Sr. "Tito" e sua esposa pelo
 estabelecimento comercial de ambiente familiar que inauguraram na Vila Industrial. Disse que solicitou cópia da folha de
 pagamento da Prefeitura referente a março e não enviaram e reiterou pedido para que a enviem, bem como cópia da folha
 referente a abril. Voltando à questão do SEBRAE, disse que muitos comerciantes ficam sozinhos, sem auxílio e podem até ter
 direito a linha de crédito para ampliação de seus negócios e indicou ofício ao SEBRAE em Lavras pedindo informações sobre o
 serviço prestado por aquela entidade para as microempresas, informando que no Município tem muitos estabelecimentos
 comerciais e microempresas com atividades industriais e que eles enviem a Câmara um representante para informar os
 Vereadores para que estes repassem as informações aos proprietários. O Vereador José Márcio indicou ofício ao Executivo para
 criar o PROCON em Ijaci, pois segundo o que foi dito a ele e o Francisco, as pessoas daqui quando vão ao PROCON de Lavras
 são mal atendidas e as vezes nem são atendidos e em conversa com o Assessor Jurídico, este disse que cada Município tem
 que implantar o seu PROCON. Num aparte, o Marcelo perguntou se a pessoa foi mal recebida pelo advogado ou servidor, sendo
 respondido que foi um funcionário que disse que não atenderiam pessoas de Ijaci, tendo o Marco Aurélio dito que se a
 reclamação for referente a lojistas de Lavras, tem que ser feita no PROCON de Lavras. O pronunciante disse que mesmo assim
 Ijaci precisa de ter o PROCON. Indicou ofício ao Executivo e Secretaria de Planejamento dizendo que quatro meses antes do
 concurso vencer, ele juntamente ao Francisco pediu para colocar mais quatro motoristas e não foram atendidos, sendo que
 contrataram dois e estão precisando de mais dois, pois ele e o Francisco têm suas escalas de trabalho e o Secretário de
 Transporte quer que eles cumpram escalas de outras linhas e assim querem jogar para cima deles responsabilidades que não
 são deles, comentando atrito com o Secretário que disse que eles estão folgados por que não está havendo atividades de
 educação física, tendo-lhe respondido que é sorte deles e não vai largar sua planilha de trabalho para atender planilha de outros
 motoristas. Disse que o Prefeito sabia da necessidade de mais motoristas e podiam ter chamado antes do concurso vencer, mas
 para fazer política deixaram o concurso vencer e agora isso é problema do Prefeito e os Secretários de Planejamento e
 Transportes. Pediu cópias das indicações que fizeram no ano passado para mostrar para eles, sendo que o Prefeito tirou alguns
 motoristas para ocuparem cargos dentro da Prefeitura. Disse que respeita e é amigo do Secretário de Transporte e de todos,
 mas não é bobo. Num aparte, o Francisco disse que querem jogar para cima deles responsabilidades de outros motoristas. O
 pronunciante citou que em conversa com o Prefeito, perante vários servidores no almoxarifado da Prefeitura, perguntou ao
 mesmo se ele havia recebido os oficios parabenizando-o pela doação de remédios e pela liberação do exame da Sra. Aparecida,
 ao que o Prefeito lhe respondeu que não havia recebido e assim o Vereador disse ao Secretário de Planejamento que eles
 mostram seus ofícios quando ele faz reclamações, mas não apresentam os ofícios de agradecimento e disse ao Fábio que
 parecem que eles querem que ele e o Prefeito sejam inimigos, pois ele cobra quando precisa, mas também elogia e acredita que
 o Prefeito deveria chamar a atenção dos servidores comissionados para trabalharem com mais seriedade. Pediu vistas ao
 Projeto de Lei nº 23, pois a CEMIG está de brincadeira, pois o Chefe de Patrimônio pede para arrumar uma lâmpada e passa
 dois dias ela estraga. Disse que a intenção do Prefeito é boa, mas não cobra dos servidores comissionados e quanto aos
 Projetos de Leis 11 e 12, disse que não concorda com a votação, citando mau cheiro da ETE no Bairro da Serra que prejudica
 os comerciantes próximos e que os Secretários de Meio Ambiente e Obras deveriam prestar mais atenção, pois Ijaci precisa de
 turismo, mas citou pedido para reparos na Avenida Luiz Gonzaga que não foi atendido. O Vereador Marcelo citou conversa com
 professores que o deixou horrorizado, pois teve notícias que o Prefeito visitou a escola para ver a qualidade da merenda e ficou
 satisfeito, no entanto ele não sabe que essa merenda não está chegando até os alunos e há comentários na cidade que tem
 servidores, não sabendo se é Professor ou Servente, que estão fazendo marmita da merenda e levando para casa, o que é caso
 de polícia e assim indicou ofício a Secretária de Educação pedindo mais rigor na fiscalização da merenda escolar, pois se ele



 descobrir quem são esses servidores, eles irão pagar com o cargo, questionando se o salário que ganham não é suficiente e se
 não for, devem pedir cestas básicas para associações ou trabalhar nos sábados, mas é inadmissível tirar da boca das crianças.
 Disse que são coisas que não podem acontecer e espera que esse ofício seja divulgado nas escolas dizendo que foi ele que
 pediu e quer que todos tenham ciência. Disse que está verificando balancetes e vê gastos absurdos com equipamentos para as
 escolas e já pediu explicações sobre estes equipamentos e naquele dia achou outra nota no valor de R$26.590,00 no balancete
 de outubro, onde consta móveis no valor de R$2.370,00. Num aparte, o José Márcio citou ofício enviado a vigilância sanitária
 para que olhem como estão chegando as carnes entregues para merenda na escola, pois chegam expostas e sem qualquer
 refrigeração ou proteção. Respondendo ao José Márcio, o Sr. Presidente disse que essa merenda vem de um supermercado de
 Bom Sucesso. O pronunciante indicou ofício a Secretária de Educação para chamar o fiscal da vigilância sanitária para verificar
 a entrega da merenda e emitir parecer acerca da qualidade da mesma. Disse que recebeu a prestação de contas da APAE e
 que anteriormente pediu informações acerca de funcionários e comparando com outras prestações de contas, acredita que tem
 funcionário que recebeu em torno de 20% de aumento, o que é inadmissível, pois os servidores municipais receberem somente
 5%. Quanto ao projeto para contratação de servidores, indicou ofício ao Executivo e Departamento Pessoal solicitando se eles
 estão cumprindo o que foi aprovado na reforma administrativa, pois pela quantidade de servidores que foram nomeados, parece
 que está ultrapassando os limites estabelecidos e depois o Ministério Público parte para cima e os Vereadores serão coniventes
 com estas contratações, Disse que deveriam parar de contratar e pediu aos profissionais que mostrem mais serviços e quanto à
 contratação de técnico de saúde bucal, questionou se os dentistas não podem fazer esse serviço e que deveria montar uma
 estrutura, um laboratório para depois contratar um técnico desse nível, reafirmando que tem quase certeza que essas
 contratações ultrapassaram o limite estabelecido na reforma administrativa. O Vereador Rogério disse que alguns professores
 lhe informaram sobre uma varanda que fizeram na escola do campo do Milionário e pediram para colocar telhas transparentes
 para dar mais claridade ao ambiente, indicando ofício neste sentido. Sobre o esgoto do Bairro Serra Verde, disse que parte do
 serviço está sendo resolvido. Sobre as diárias dos motoristas, em conversa com o Assessor Jurídico, este lhe disse que pode
 ser feito o adiantamento ao Secretário de Transporte e este repassa aos motoristas, como meio de agilizar o pagamento das
 mesmas. Sobre o projeto de lei para contratação do técnico de saúde bucal, disse estar de acordo, pois beneficia a população,
 além de gerar mais empregos. Sobre o projeto do CENSO, disse que o cargo será preenchido pela filha da Nilza que é de Ijaci e
 é preparada para a função. Num aparte o Lisionel manifestou apoio ao projeto do CENSO, pois se trata de uma pessoa de Ijaci e
 manifestou visitas que está fazendo junto à Comissão de Esportes, não como Vereador, mas na qualidade de cidadão que gosta
 de esportes. O Sr. Presidente indicou ofício ao Executivo solicitando informações sobre o valor total que a Prefeitura está
 disponibilizando a título de subvenção a todas as associações. O Vereador Cypriano indicou ofício ao Executivo para que
 coloquem placas de identificação da Rua das Palmeiras no Córrego Pintado como meio de ajudar as pessoas de lojas que
 fazem entrega nas casas daquela rua. Disse que esteve na Serra e verificou que as consultas das crianças com o Dr. José
 Reinaldo estava marcada para as 10h30, porém ele chegou depois das 12h e isto é um abuso, sendo que criança tem suas
 necessidades, sentem fome e que o Prefeito deveria chamar a atenção dele, pois segundo o próprio Prefeito, ele recebe
 R$3.000,00 extras para olhar duas ou três crianças a mais. Num aparte, o José Márcio disse que os moradores são culpados e
 fazem o Dr. José Reinaldo ser deste jeito, citando caso acontecido onde mães vieram na Câmara falando que ele não podia sair
 daqui e assim ele "criou asas". Disse que ele é bom médico, mas trabalha do jeito que quer, reafirmando a culpa é de algumas
 mães que lhe dão apoio. A Valéria disse que já trabalhou com ele e na época ele não fazia a pré consulta e quando chegava, as
 crianças já tinham sido pesadas, conferida a temperatura e as fichas estavam prontas em sua mesa e que esse horário de
 10h30 deve ter sido estabelecido pelo PSF da Serra, no entanto, deveriam estabelecer um horário e avisar as mães somente
 quando ele chegasse. O Marco Aurélio disse quando foi Secretário suspendeu o salário do médico e foi a única maneira que
 teve de fazer com que ele cumprisse o horário. O pronunciante Cypriano agradeceu ao Prefeito pelas obras do Bairro Serra
 Verde, vez que a população estava sofrendo com o mal cheiro. Manifestou apoio ao projeto de lei que trata do CENSO, sendo
 que Leocione atende bem a todos que a procuram, bem como manifestou apoio ao Projeto de Lei para contratação de um
 técnico em saúde bucal e prótese dentária. O Vereador Francisco indicou ofício ao Secretário de Obras questionando os motivos
 pelos quais cortaram o salário do Vilson, pois ele trabalha até as 22 horas regando o gramado do campo e se este motivo seria a
 contratação de alguém que a Administração está querendo chamar, pois o Vilson trabalha na Qualy. Indicou ofício ao Secretário
 de Transportes, a pedido do Sr. Waldemar Teodoro Botelho, para que não passem a máquina em seu terreno antes dele chegar,
 pois quer explicar como é para fazer o serviço. Pediu também serviços de máquina na estrada do Sr. Expedito Borges na
 comunidade do Tanque, vez que a mesma está com muitos buracos. Reforçou palavras do José Márcio no que se refere aos
 motoristas, sendo que trabalha na prefeitura há 29 anos e chefe nunca precisou chamar sua atenção e que tem dois bons
 motoristas que poderiam ser usados nesta função que é o Carlos Alberto e o "Nenego" e também tem um motorista que foi
 contratado só para ir a Nepomuceno, sendo que ele e o José Márcio são da linha escolar e começam o trabalho as 5 horas da
 manhã. Num aparte, o José Márcio citou a planilha da linha escolar incluindo educação física que foi estabelecida desde o início
 do ano e não pode tomar conta do serviços dos outros e quanto a quem trabalha a mais ou a menos, o Francisco não deve
 entrar nessa questão e deve deixar por sua conta, mesmo porque tem o Secretário e o Prefeito para resolver estes problemas e
 na Prefeitura tem muita gravata e pouca enxada, sendo que precisam de mais funcionários para fazer os serviços gerais. O
 pronunciante pediu vistas nos projetos de leis nº 11, 12 e 22. O Sr. Presidente pediu que o Vilson procurasse o encarregado da
 empresa Qualy, pois a Câmara não pode intervir com a empresa que é particular e se não quiserem pagar as horas extras, ele
 não deve faze-las, tendo o José Márcio dito que usam de política e ameaçam demiti-lo. A Vereadora Valéria disse que se o
 Vilson for cargo de confiança, deve resolver na Prefeitura, sendo que ela foi informada que ele é funcionário da Qualy. Num
 aparte, o José Márcio disse que pagam três mil reais a mais para o Dr. José Reinaldo e não pagam horas extras para o Vilson
 que são merecidas, sendo que ele é assalariado, além do fato das crianças gostarem dele. A Valéria disse que tem pessoas que
 não fazem horas extras e ganham. Indicou ofício ao Executivo pedindo envio urgente de relação contendo nome e endereço das
 pessoas que fizeram inscrições para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, pois teve informações que pessoas de Bom
 Sucesso deram endereços de casas e até bares em Ijaci e segundo a Lei, o agente tem que ser do Município e esta declaração



 que moram aqui é falsidade ideológica. Citou pedido feito por ela acerca de uniforme para os servidores, sendo que parte dos
 servidores já ganharam, mas na saúde e educação ainda não ganharam, além de outros setores como os vigias, os jalecos para
 as enfermeiras e o pessoal do Conselho Tutelar. Indicou ofício ao Executivo para que verifique os cargos de Fisioterapeuta,
 sendo que em Ijaci só tem duas que estão sobrecarregadas e fazem tratamento dentro do posto e não atendem nas casas.
 Disse que o PSF não possui fisioterapeuta e na época de implantar o programa, optaram por higiene bucal, sendo que a
 população aumentou e tem muitos pacientes que não têm condições de irem ao posto e que a APAE está atendendo alguns
 pacientes e assim o Prefeito deveria estudar uma maneira de conseguir uma fisioterapeuta para atender em casa, pois é
 necessário. Respondendo ao Marco Aurélio, disse que o Dr. Hélio está atendendo em regime de plantão a pedido das mulheres,
 citando comissão de avaliação que deu parecer desfavorável a uma ginecologista, devido a reclamações dos pacientes e não
 sabe o que aconteceu, pois a médica entrou na justiça. Disse que a demanda aumentou e quem estava fazendo os preventivos
 eram as enfermeiras e o Prefeito conversou com o Dr. Hélio e ele aceitou trabalhar em plantões e tem dado muito certo. O Sr.
 Presidente disse que a comissão foi nomeada para avaliação e no caso da ginecologista, a comissão sugeriu ao Prefeito que
 abrisse um processo administrativo, mas até agora nada foi resolvido. A pronunciante disse que o Dr. Hélio ainda não está
 fazendo pré-natal, sendo que isto é parte da ginecologista, ele faz consulta, encaminha para cirurgia, olha exames e também irá
 fazer preventivos. O Sr. Presidente indicou ofício ao Secretário de Planejamento pedindo informações acerca dos procedimentos
 adotados em relação à médica ginecologista que não conseguiu pontuação para permanência no cargo. O Vereador Marcelo
 pediu vistas no projeto de lei 26. O Sr. Presidente convidou os Srs. Vereadores para as audiências de análise da LDO que
 seriam realizadas nos dias 19 e 26 de maio a partir das 19 horas e se fosse necessário, será realizada uma audiência no dia 02
 de junho no mesmo horário. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e Verbais foram aprovadas à unanimidade. TERCEIRA
 PARTE: Os Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 23 de maio a partir das 19 horas.
 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 maio de 2011 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, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria Aparecida
 Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da 10ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 162, 163, 164, 166 e 167 do Vereador Lisionel; 168 e 169 do Vereador Rogério; 170, 171, 172 e 173
 do Vereador José Márcio; 175 dos Vereadores Cypriano e José Márcio; 176, 177 e 178 do Cypriano; 179 da Valéria e José
 Márcio; 180, 181 e 182 do Vereador Marco Aurélio; 183 e 184 do Vereador Marcelo e 185 e 186 do Presidente Joel.
 TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura do Projeto de Lei nº 26 que "Define a política municipal de turismo, dispõe sobre áreas
 especiais, locais de interesse turístico e inventário dos bens de valor cultural e natural e dá outras providências" de autoria do
 Executivo. Leitura do ofício nº 131 do Gabinete solicitando retirada do projeto de lei nº 15 que "Altera redação dos artigos 3º e 4º
 da Lei municipal 822/2005 e dá outras providências". O Sr. Presidente solicitou informações ao Executivo sobre qual Secretaria
 pertence o Projeto de Lei nº 26, se é da Educação e Cultura ou Secretaria de Meio Ambiente. SÍNTESE DOS
 PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Vereador Francisco indicou que fosse solicitado informações a APAE sobre o
 motivo pelo qual o paciente Sebastião de Assis demorou na fisioterapia num dia destes, sendo que saiu de sua casa as 10 horas
 e retornou depois das 15 horas. Citou pedido do Fabinho do Geraldo Maciel acerca do projeto de lei que cede terreno no Distrito
 Industrial para ele montar sua oficina, tendo o Sr. Presidente dito que o projeto não será votado enquanto não decidirem sobre o
 projeto da Metal Ar, pois tratam do mesmo assunto. O pronunciante disse que o Fabinho não quer escritura do terreno, mas sim
 o terreno para trabalhar. O Sr. Presidente indicou ofício ao Executivo que fizessem um projeto incluindo todas as empresas para
 as quais seriam cedidos terrenos para que fosse colocado em votação. O pronunciante citou agradecimento do Sr. Augustinho
 por terem arrumado uma vaga para sua neta trabalhar na Prefeitura. O Vereador Lisionel indicou ofício ao Secretário de
 Transporte para aguar as estradas do Ipiranga que está com muita poeira. Num aparte, o José Márcio reforçou e pediu que
 fosse duas vezes na semana, pois no local trafega veículo escolar. O pronunciante indicou ofício para que façam a manutenção
 das estradas do Ipiranga no período de estiagem para que quando chegar a época de chuvas, a estrada esteja compactada e
 não faça barro. Indicou ofício ao Executivo para que arrumem a iluminação da Praça da Serra e que retirem a tela da quadra de
 esportes daquele Bairro, pois da maneira que está, não protege nada e acaba machucando as pessoas, citando caso de uma
 criança. Indicou ofício ao Executivo para pavimentar as três ruas do Conjunto Habitacional Vila Isabel, perpendiculares à
 Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas que são curtas e irá beneficiar os moradores. Indicou ofício ao Departamento de
 Epidemiologia para providenciarem a retirada do gado que está solto na rodovia de acesso à ilha Brasil, principalmente à noite,
 pois isto pode provocar acidentes com vítimas. Indicou ofício ao Executivo agradecendo pela liberação da ressonância à Sra
 Aparecida Donizetti, moradora no Ipiranga, conforme pedido do José Márcio, sendo que a cirurgia já foi marcada. O José Márcio
 disse que na parte da Saúde, o Prefeito queria fazer melhor, mas às vezes não faz devido aos servidores comissionados que
 não cumprem sua parte. O Vereador Rogério disse que ficou satisfeito com a liberação do exame da Sra. Aparecida e quando
 pediram, o Prefeito atendeu prontamente. Indicou ofício ao Executivo para que fizessem os quebra-molas na Rua da Câmara,
 conforme pedido pelo Francisco e a pedido de muitas pessoas. Indicou ofício ao Executivo para resolverem a questão dos
 projetos liberando os terrenos para as empresas no Distrito Industrial. Reforçou pedido do Lisionel para pavimentação dos becos
 de acesso a Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, no conjunto Habitacional Vila Isabel. O Vereador José Márcio indicou ofício
 agradecendo ao Prefeito e sua equipe pelo atendimento ao pedido feito em favor da Sra. Aparecida Donizetti e ficou satisfeito
 porque na campanha ele dizia que ninguém passaria necessidades em relação a saúde. Agradeceu também pelos remédios que
 ele tem comprado, sendo que na gestão passada falavam que não podiam comprar. Quanto ao pedido de pavimentação nos
 becos da Avenida Luiz Gonzaga, disse que os moradores estão pedindo a construção de calçadão do mesmo jeito que foi feito
 do lado esquerdo da pista, pois quando chove tem muito barro. Disse que na mesma Avenida do lado direito no sentido Serra a



 Ijaci tem muitos buracos dificultando o tráfego, principalmente o veículo escolar e indicou ofício ao Prefeito e Secretário de Obras
 que tomem providências antes que aconteça acidentes, sendo que esta Avenida precisa de mais cuidados. Quanto aos animais
 na pista, disse que pessoas do Bairro Ipiranga tem animais que ficam soltos na Camargo Corrêa e citou o caso de um boi que
 machucou uma pessoa. Disse que na COHAB os animais ficam soltos entre as crianças e no ponto de ônibus escolar do Bairro
 Mateus também existem animais transitando e faz-se necessária uma parceira entre a Camargo Corrêa, a Polícia Militar e a
 Prefeitura para que recolham o gado e se não aparecer o dono, deve-se fazer um leilão para ajudar pessoas carentes, indicando
 ofício ao Executivo para tomar providências neste sentido. Disse que os moradores dali também pediram para colocar um abrigo
 no ponto de embarque e desembarque de alunos. Reiterou pedido para colocar faixa de pedestre e quebra-mola na porta da
 Escola da Serra como meio de evitar acidentes, sendo que os motoristas não respeitam quando do desembarque e embarque
 de alunos. A pedido de moradores, indicou ofício ao Executivo para que façam a manutenção periódica da Praça do Rosário da
 mesma forma que cuidam das outras praças e se isto não for realizado, que retirem os canteiros e pavimente toda praça com
 concreto, já que ninguém faz a capina, varrição e cuidado das plantas ali existentes. Num aparte, o Francisco indicou ofício ao
 Executivo para que façam a varrição da Rua da Câmara três vezes na semana, pois atualmente varrem somente na segunda-
feira, que é o dia de reunião. O Vereador Cypriano citou pedido do Sr. Donizete para que o Secretário de Obras forneça os
 materiais de construção e pedreiro para concluir a reforma de sua casa, sendo que eles disseram que não iriam ajudar, pois já
 mandaram alguns materiais, só que a obra ainda não acabou e ele não tem condições de pagar o restante da reforma.
 Agradeceu ao Secretário de Transporte pelos reparos nas estradas. Em relação à drenagem da água pluvial, pediu que dessem
 prioridade a Rua José Evaristo de Oliveira e Avenida 31 de Dezembro que são os locais mais prejudicados quando chove, pois a
 água invade as casa e lojas. A pedido dos moradores, disse que a Rua Francisco Luiz Vilas Boas está muito esburacada e pode
 até danificar veículos e até de bicicleta está difícil de transitar. Disse que fazem pedidos porque necessitam e não para fazer
 política. Num aparte, o José Márcio disse ao Cypriano para pedir esclarecimentos para a Assistência Social acerca da casa do
 Donizete, questionando onde estão colocando os 20 mil reais mensais destinados para ajudar pessoas carentes na reforma de
 suas casas, sendo que ele faz parte do Conselho Municipal de Habitação e sabe da existência deste recurso. A Vereadora
 Valéria agradeceu o reconhecimento do Sr. Augustinho em relação a vaga de trabalho concedida a sua neta. Sobre o concurso,
 disse que está havendo a maior polêmica, sendo que ela e outros Vereadores já tinham falado na Prefeitura que para os
 Agentes Comunitários de Saúde deveriam ter seguido a regra da Lei Federal 11.350/2006 que fala das atribuições dos agentes e
 como devem ser selecionados e leu o artigo 6º da referida Lei, questionando como as pessoas de fora poderão assumir diante
 do que está descrito na lei. Disse que segundo o Assessor Jurídico, as pessoas daqui podem entrar com mandado de segurança
 questionando como essas pessoas de fora irão conhecer as necessidades das pessoas de Ijaci. Num aparte, o Marco Aurélio
 disse que se o edital não respeitou a Lei Federal, cabe a anulação de parte deste concurso. A pronunciante disse que a Câmara
 não pode ficar omissa e concordou com uma pessoa que lhe disse que na hora de pedir votos, o povo de Lavras não vota aqui,
 e que na questão dos agentes serem de fora, a Prefeitura foi omissa no edital e é preciso tomar atitude. Disse que ela já orientou
 muitas pessoas que foram aprovadas no cargo de Agente Comunitário de Saúde para tomarem providências e entrarem na
 justiça com mandado de segurança. Num aparte, o José Márcio disse que os Vereadores não podem entrar na justiça e sim as
 pessoas que foram prejudicadas, mas eles têm seu apoio. Houve debate envolvendo os Vereadores Cypriano, Marco Aurélio e
 José Márcio neste sentido. A pronunciante disse que a lei diz que o agente deve ser do bairro, porque conhecem as famílias com
 quem vai trabalhar e que pessoas de fora não terão acesso às casas das famílias. Em seguida reiterou pedido para retirada dos
 lixos comuns na quarta-feira, além do lixo reciclável e que seja incluído mais um dia para recolhimento do lixo reciclável, pois o
 acúmulo nas casas provoca aparecimento de bichos. Num aparte, o José Márcio disse que colocou lixo num saco de cimento
 para evitar que cães o espalhassem e, no entanto o caminhão passou e não retirou. Disse que depois que trocaram alguns
 funcionários, o serviço piorou e indicou ofício ao Executivo para que o encarregado desses serviços seja uma pessoa daqui. A
 pronunciante mencionou pedido do Cypriano acerca das ruas, afirmando que a mais de um ano ela trouxe fotos, já pediu e até
 agora não se resolveu esta questão. O Vereador Marco Aurélio citou palavras da Valéria e afirmou que os Vereadores devem
 lutar pelas pessoas que são daqui, indicando ofício a empresa Exame Consultores questionando como ficará a situação destas
 pessoas que não são daqui, já que esse edital estava errado e vai de encontro a esta Lei, bem como deve-se enviar ofício ao
 Executivo e ao Dr. Aécio expondo essa situação. Indicou ofício ao Secretário de Obras, a pedido da Sra. Maria das Dores de
 Pádua, moradora no Sítio Charco Grande para que cedam a máquina para arrumar a estrada de acesso ao seu terreno.
 Voltando à questão do concurso, cabe a eles olharem e perguntou ao Assessor Jurídico se parte do concurso pode ser anulado,
 tendo o Dr. Roberto Pires dito que as pessoas de fora que passaram no concurso para o cargo de Agente Comunitário de Saúde
 não podem assumir por não cumprir o que especifica a Lei. Disse que o edital de todo concurso deve ser aprovado pelo Tribunal
 de Contas e que no caso do Agente, a lei diz que a pessoa deve residir na comunidade para maior eficácia do trabalho e o
 candidato de fora que concorreu, não preencheu esse requisito e que cabe ao Judiciário decidir. O Marco Aurélio disse que o
 projeto é federal, mas com contrapartida do Município. O Assessor disse que é uma questão complexa para o Judiciário decidir e
 existe o direito de impetrar um mandado de segurança não para anular o concurso e sim para assegurar a vaga de Agente
 Comunitário de Saúde para o morador do Município, caso o concorrente aprovado não preencha os requisitos da Lei. Ainda
 respondendo ao Marco Aurélio, disse que a pessoa deve entrar com o mandado contra o Município que homologou e publicou o
 resultado. Citou decisão do STJ acerca de concursos onde os Municípios estipulam reservas de cargos, sendo que o poder
 público não poder fazer concurso se não precisa das vagas. Respondendo ao José Márcio, disse que entende que a
 homologação é obrigatória para completar o ato do concurso, a não se que haja justificativa, não sendo ato discricionário e pode
 acontecer que se alguém entrar com mandado, esta parte do concurso ficará esperando decisão do Judiciário, sendo que esse
 mandado poderá conter liminar pedindo a suspensão destas nomeações. Prosseguindo, o Marco Aurélio indicou ofício ao
 Executivo e Secretário de Obras, a pedido da Sra. Cacilda que construiu uma pousada num beco da rua Vigilato Vilas Boas e
 está pedindo a instalação de um poste de energia elétrica, bem como a pavimentação do beco. O Vereador Marcelo indicou
 ofício a Procuradoria da Prefeitura questionando se foi ou será observado o que diz o artigo 6 da Lei Federal nº 11.350/2006
 quando da nomeação dos Agentes Comunitários de Saúde, alertando-os acerca de possíveis problemas com a justiça, bem



 como a empresa responsável pelo concurso conforme já pedido pelo Marco Aurélio. Disse que não pôde acompanhar os relatos
 da Secretária de Educação na última reunião, por motivo de força maior e indicou ofício a Secretária questionando alguns pontos
 como: Se já instalaram alarmes ou câmeras de segurança nas escolas; a quantidade de passes de ônibus que são distribuídos
 aos estudantes que estudam fora do Município; Se foram instalados ventiladores e ar condicionados nas salas de aula da escola
 do campo do Milionário, pois na nota de empenho nº 3.204 na ficha 0211 consta o valor de R$ 3.360,00 reais em passes de
 ônibus para a Secretaria de Educação e sobre os ventiladores, ar condicionado e alarme tem notas fiscais constando a compra
 destes materiais. Quanto ao cargo de Vice-Diretora, disse que segundo a secretária, nenhuma professora quer assumir, mas de
 acordo com a reforma administrativa os servidores efetivos que assumem cargo comissionado, têm 30% a mais de seu
 vencimento e acredita que isso não foi explicado para as professoras e por isto ele foi contra o projeto. Num aparte, o José
 Márcio disse que às vezes as professoras não querem e depois para fazer barulho, falam que querem. O pronunciante citou
 festividades do dia 1º de maio e que uma pessoa perguntou ao Prefeito se eles não iriam limpar a Praça de Pedra Negra, pois só
 fizeram uma limpeza em volta do alambrado do campo. Quanto a Praça do Rosário, acredita que nesta Administração não
 fizeram limpeza. Quanto ao exame da Sra. Aparecida Donizetti, eles sabem da necessidade do pedido, questionando se é
 preciso brigar pra conseguir alguma coisa, e quando os Vereadores falam, alguns servidores querem achar ruim. O José Márcio
 disse que este pedido foi feito em janeiro. O pronunciante disse que não estaria presente na audiência para análise da LDO do
 dia 12 por causa de uma prova na faculdade. O Presidente Joel indicou ofício ao Secretário de Planejamento e Gestão para que
 seja cumprida a lei 11.350 no que se refere aos Agentes Comunitários de Saúde e reiterou convite sobre as audiências para
 análise da LDO. SEGUNDA PARTE: As Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade. TERCEIRA PARTE: Os
 Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 16 de maio a partir das 19 horas. 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 (dos) dias do mês de maio de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 10ª reunião ordinária da
 Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria Aparecida
 Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da 9ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 COMUNICADOS: Empresa de ônibus Gardênia em resposta ao ofício nº 82 da Câmara, a partir de Indicação Marco Aurélio.
 Ofícios nº 862 e 900 do Secretário de Estado de Defesa Social, Lafayette de Andrada e correspondências do Secretário de
 Estado de Governo, Danilo de Castro, acerca de liberação de recursos para obras o Município. Ofício nº 85 do Deputado
 Estadual Pompílio Canavez informando acerca de projeto de lei para aumento de percentual de repasse a título de
 compensação financeira aos municípios com áreas alagadas por hidrelétricas. Ofício nº 123 do Gabinete do Sr. Prefeito,
 informando acerca do início das obras na rede de esgotos do Bairro Serra Verde. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 145 do Vereador
 Francisco; nº 146, 147,148, 149 e 150 da Vereadora Valéria; 151 do Vereador Rogério; 152 do Vereador Cypriano; nº 153, 154,
 155, 156, 157 e 158 do Vereador Marco Aurélio e 159 do Presidente Joel. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura do ofício nº
 126 do Gabinete do Sr. Prefeito solicitando retirada do projeto de Lei nº 25/2011 que "Autoriza pagamento de gratificação pelo
 exercício das funções de Operador de Patrol e dá outras providências". Para 2ª discussão e votação: Projeto de Lei nº 21. para
 1ª discussão e votação. Projetos de leis nº 17 e 20, além dos projetos de Resolução nº 8 e 9. SÍNTESE DO
 PRONUNCIAMENTO DA SRA. CRISTIANE GOMES RODRIGUES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. A
 Servidora foi convocada a partir de requerimento do Vereador Marco Aurélio para discutir acerca da segurança nas
 dependências da escolas municipais. O Sr. Presidente disse que outros assuntos que fossem abordados pelos Vereadores,
 seriam respondidos se a Secretária quisesse. O Marco Aurélio mencionou acontecimentos recentes divulgados pela imprensa,
 envolvendo a morte de vários alunos e assim, juntamente aos demais Vereadores, tem algumas sugestões que, se adotadas,
 tranquilizarão os pais, os professores e diretores que são às vezes são ameaçados e agredidos e também para que os
 Vereadores e Secretaria de Educação não venham a ser taxados de omissos, caso aconteça alguma coisa, pois nunca se pode
 pensar que não vai acontecer conosco. Questionada se nas escolas existem câmeras de segurança, a Secretária respondeu que
 não ao que o Vereador disse que na educação é onde se tem dinheiro e solicitou que fosse implantado circuito interno de TV
 com câmeras externas, colocação de porteiros para se ter um controle de entrada nas escolas, além do principal que é a
 interação da escola com a comunidade, através de gincanas, participação dos pais nas escolas e observação e informação aos
 pais em relação ao alunos mais agressivos. A Secretária disse que a respeito desta interação foi feita uma parceria com o CRAS
 e estarão fazendo uma semana de palestras nas escolas, sendo na segunda-feira com os pais, de terça a quinta com os alunos
 e na sexta-feira com os professores para prepará-los a enfrentar situações como "bullying" que foi a causa da tragédia que
 aconteceu. O Vereador disse que escola não é praça e assim é preciso controlar o acesso de pessoas estranhas e propõe a
 adoção de um guichê externo para atendimento a pessoas que precisarem de algum documento ou informação, tendo a
 Secretária dito que é fácil esta implantação nas três escolas. Em relação acompanhamento especial a alunos com problemas de
 disciplina, a Secretária disse que já tem parcerias, citando acompanhamento da psicopedagoga Rita e do Conselho Tutelar que
 é bem atuante e sempre atende as escolas. O Vereador sugeriu a adoção de um cadastro de pessoas que frequentam as
 escolas, bem como dos responsáveis que podem receber as crianças após o término das aulas, citando que os fatos caem no
 esquecimento, porém prevenir ainda é o melhor remédio. A Secretária disse que não tem este cadastro, porém a criança só é
 entregue a outras pessoas, que não os pais, se forem conhecidas, caso contrário a escola até leva a criança em casa. O José
 Márcio disse que quando envia ofício, sua intenção e das pessoas que lhe pedem é ajudar e pediu desculpas se algum destes
 não foi bem aceito pelo pessoal da escola. Disse que na campanha, o Dr. José Maria falava que sua intenção era fazer uma
 educação diferente colocando psicólogos e fonoaudiólogos nos horários da manhã e da tarde para acompanhar os alunos que
 encontram problemas na escola e em casa, porém isto não aconteceu, sendo que falta pouco mais de um ano para o término do
 mandato e ainda dá tempo para estes profissionais sejam contratados e pediu a colaboração da Secretária neste sentido. A



 Secretária disse que já conversou sobre isto e acredita que em fevereiro será feito um concurso quando incluirão estes dois
 cargos para o período da manhã e da tarde nas três escolas. Sobre a segurança nas escolas, o Vereador disse que no dia do
 massacre no Rio de Janeiro, juntamente ao Presidente Joel, presenciou uma pessoa entrando na escola, cujo portão estava
 cerrado e depois constatou-se que se tratava de alguém ligado a material escolar e espera que neste próximo concurso seja
 incluído também um porteiro e que o ocupante do cargo seja treinado para exercer bem esta função. Mencionou pedidos não
 atendidos para que os nomes das escolas sejam pintados nos muros, como meio de identificá-las, tendo a Secretária dito que
 este serviço estava sendo feito por um funcionário, porém o levaram para serviços na rede de esgotos e quando terminar, ele vai
 concluir a pintura nas três escolas. O Vereador mencionou pedido para colocação de placas e redutores de velocidade em frente
 a Escola da Serra como meio de garantir a segurança dos alunos. Em relação à Vice-Diretora, disse que enviou um ofício, pois
 tem notícias que quem estava exercendo o cargo foi exonerada, mas continuava fazendo os serviços, tendo a Secretária dito
 que ela continuava na função, mas não recebe pelo cargo, pois o salário da Vice-Diretora é o mesmo que o de professora e
 nenhuma professora irá dobrar o horário de trabalho para receber a mesma coisa, sendo que a Raquel foi exonerada, porque
 seu filho entrou na Prefeitura para trabalhar em Lavras e isto dava nepotismo. Disse que ela continua a fazer os trabalhos nos
 dois horários recebendo o salário de professora, porém antes fizeram uma reunião para ver se outra professora queria o cargo e
 se alguma quiser, era só pedir. O Vereador falou que quatro anos passam depressa e se ficarem parados, a fila anda e depois
 não conseguem alcançar e por isso cobra atitudes das secretarias, mas seu intuito é ajudar a Administração, tendo a Secretária
 dito que mudou muita coisa na escola a partir do que foi falado aqui na Câmara, porque não dá para pensar em tudo. O
 Presidente Joel disse que a curto prazo é difícil implantar monitoramento na escola e assim sugeriu que enquanto isto não
 acontecer, os portões deverão permanecer fechados e seja colocada campainha, de modo que quem quiser entrar, deve-se
 identificar. Respondendo a questionamento do José Márcio, a Secretária disse que existe a possibilidade de colocar câmeras
 nas três escolas, tendo o José Márcio dito que se for preciso aprovação da Câmara, acredita que ninguém será contra este
 projeto. Sobre alunos que tem problemas na visão, a Secretária disse ao Marco Aurélio que a Fabíola cuida desta parte e os
 casos mais graves passam na frente e existe esta parceria entre a escola e Secretaria de Saúde também na questão de
 remédios. O Vereador disse que se a demanda for grande, que procurem a Câmara para fazer um projeto neste sentido. A
 Valéria disse que já informou à Prefeitura através de ofícios que existem mais de 200 pessoas na fila e dentre estas, devem ter
 crianças. Disse ter conversado com o Dr. Mansur que se interessou pelas consultas e até facilita o pagamento, porém não
 mandam o projeto para ser votado como meio de desafogar a demanda. O Marco Aurélio disse que o atendimento adulto é um
 caso à parte, mas as crianças devem ser priorizadas de maneira especial, inclusive com verbas da educação para atender esta
 parte, ao que a Valéria disse que não estão fazendo nem para um e nem outro e não é só oftalmologia, mas neurologia que ela
 também pede, tendo a Secretária dito que neste caso, sem PDI, os alunos não têm como fazer matérias diferenciadas e muitas
 vezes quando recebem o PDI, já estão adiantados, quando poderiam ter tido matérias apropriadas. SÍNTESE DOS
 PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: O Sr. Presidente Comunicou aos membros da Comissão Especial nomeada para
 averiguar fatos relacionados ao serviços da Educação que eles tinham até o dia 9 de maio para apresentar-lhe o relatório. O
 Vereador Francisco pediu vistas no Projeto de Lei nº 14. Indicou ofício para colocação de rede de esgotos e pavimentação no
 Bairro Novo Horizonte, pois os moradores de lá são lembrados apenas na hora de pedir votos. Disse que esta Câmara vai
 precisar montar uma Comissão para fiscalizar a doação de cestas básicas, pois tem visto algumas receberem e, no entanto não
 precisam destas cestas. A Vereadora Valéria citou ofício sobre a situação do Bairro Serra Verde onde confirmam que as vezes
 sugava os dejetos e há mais de ano vem fazendo pedidos para solução dos problemas daquele Bairro, citando também o Bairro
 Novo Horizonte que foi falado, onde ainda está pior, pois não tem rede de esgotos e nem pavimentação e reiterou pedidos para
 colocação de quebra-molas na rodovia para diminuir a velocidade dos veículos no referido Bairro. Citou também a Rua Beira-
Linha onde não tem rede de esgoto e nem pavimentação, é uma rua pequena e fica na entrada da cidade e precisa ser
 arrumada. Reiterou Pedido para contratação de um plano de saúde para os servidores, bem como o pedido do Marco Aurélio
 para implantação do ticket refeição. Reiterou vários pedidos para envio de Projeto de Lei para pagamento de consultas
 oftalmológicas, cuja fila aumenta cada vez mais, às vezes envolvendo famílias inteiras, bem como aumentar o valor repassado
 ao CISLAV como meio de liberar consultas e exames, sendo que tem coisa que dá para esperar e ficam na fila por longo tempo,
 citando também consultas especializadas e exames de alta complexidade que são necessárias e prioritárias para muitas
 pessoas. Citou que muitos passam por dificuldades financeiras e a pedido de alguns jovens, indicou a criação de uma horta
 comunitária para que os mesmos possam ocupar o tempo e aprender. Disse não saber porque algumas coisas boas não vão
 adiante em Ijaci, citando cursos voltados para as atividades da Camargo Corrêa que já estavam acertados e alguém entrou no
 meio e atrapalhou e assim o Município fica à mercê de pessoas que não querem seu desenvolvimento, mas sim benefícios
 pessoais e indicou ofício para que tais cursos sejam implantados. Mencionou ofício que está enviando às faculdades e solicitou
 que a Prefeitura forneça ajuda aos alunos para pagamento das faculdades conforme Lei aprovada e sancionada. Indicou a
 inclusão do cargo de maqueiro para o Posto de Saúde no concurso citado pela Secretária, pois os motoristas de ambulância é
 que fazem esta função e as vezes o pessoal da rua até ajuda e assim é preciso ter este cargo. Disse que a Prefeitura deveria
 fazer parcerias com empresas, visando a geração de empregos para nossos jovens, pois aprovam muitos projetos para estas
 empresas. Pediu que Secretária de Educação também levasse estes pedidos referentes aos cursos e aos alunos das faculdades
 ao Prefeito e finalizou parabenizando a Secretária e toda sua equipe pelo carinho, dedicação e esforço que fazem em prol das
 crianças, confirmando palavras da Secretária no tocante ao atendimento de saúde aos alunos e entrega dos alunos a pessoas
 que não sejam os pais. O Vereador Rogério disse que conforme pedido dos Vereadores, as obras da rede de esgotos do Serra
 Verde foram iniciadas e estão bem adiantadas e estão utilizando recursos da Administração. Informou que já foi publicada a obra
 de drenagem de águas pluviais do Centro da cidade com recursos próprios, pois o Somma está demorando e não se pode
 esperar mais. Também foi publicada a reforma do pátio dos veículos e são melhorias para a comunidade. Indicou ofício para
 criação de novos cargos, quando do novo concurso, citando Professor, Professor de Inglês, maqueiros e inclusive Procurador,
 vez que neste mandato foram trocados vários. Sobre o Projeto do CENSO, pediu que fosse votado, pois o valor não terá muita
 alteração e já tem uma pessoa de Ijaci trabalhando junto ao Juiz, Dr. Núbio. Voltando a questão do Serra Verde, disse que nos



 mandatos anteriores foram feitos reparos e em alguns lugares a profundidade da rede de esgotos é de nove metros, não
 sabendo se foi para beneficiar alguém e assim esta situação não é culpa desta Administração. Num aparte, o Marco Aurélio citou
 publicação de licitação para compra de manilhas, ao que parece para atender o Bairro Novo Horizonte e Beira-Linha, tendo o
 pronunciante dito que a princípio seria atendido o Centro, no entanto há projeto para se estender a toda cidade. Num aparte, O
 Lisionel disse que sempre defende o consenso entre o Legislativo e Executivo e de nada adiantaria levar o caso à Promotoria,
 pois iria demorar de três a quatro meses para esta se manifestar, sendo que através do entendimento a obra já está em
 andamento. Aproveitou para pedir votação em regime de urgência nos Projetos de Leis 17 e 21. O Sr. Presidente disse que o
 Vereador José Márcio já havia pedido urgência no Projeto de Lei nº 17. O pronunciante mencionou palavras da Secretária a
 respeito do cargo de Vice-Diretor, dando conta que não estão achando professoras para assumir em decorrência do salário. O
 Sr, Presidente mencionou duas cartas anônimas que falavam de fraudes no concurso envolvendo nome de Vereadores e do
 Executivo. Disse que foram enviadas ao Ministério Público e a Polícia para tentar identificar o autor e citou que os Vereadores no
 início do mandato conseguiram parar um concurso que estava sendo promovido pela Procuradora da época e assim os
 trabalhos desta Casa são transparentes. O Vereador Cypriano mencionou que o DER atendeu seu pedido feito pessoalmente
 em Oliveira para construção de acostamento na rodovia, no acesso ao sítio dos familiares da Sra. "Lurdete", falando que isto
 facilitará a conversão à esquerda dos motoristas, bem como parada de ônibus. Citou que na mesma visita, pediu o engenheiro
 para instalar quebra-molas em frente ao Bairro Novo Horizonte, bem como nas entradas do viaduto da FCA. Reiterou pedido
 para construção de fossas cépticas para atender os moradores do Bairro Novo Horizonte, até que se faça a rede de esgotos.
 Agradeceu ao Secretário de Transportes que tem atendido seus pedidos para reparos nas estradas, citando que foi com ele
 vistoriar a Rua Beira-Linha para que sejam feitos reparos na mesma, ficando acertado pelo alargamento da via e construção de
 uma valeta para impedir que a enxurrada invada as casas. Disse que agradece a Deus e a todos que deram um voto de
 confiança a ele e procura sempre trabalhar pelo povo. Sobre o Serra Verde, disse que também conversou com o Prefeito, vez
 que o mau cheiro e retorno dos dejetos estavam prejudicando os moradores. Elogiou a atitude do Prefeito em reunir-se com
 todos os Secretários naquele dia, sendo que ele também participou de parte da reunião e disse que toda manhã vai na Prefeitura
 apresentar pedidos que lhe são apresentados por pessoas que precisam de alguma ajuda. O Vereador Marco Aurélio indicou
 ofício parabenizando aos organizadores e as pessoas que trabalharam nas festividades do Dia do Trabalhador no Bairro Pedra
 Negra, onde houve muito entretenimento e citou dificuldades de quem não possui trabalho. Manifestou voto de pesar pelo
 falecimento do "Naldinho" sobrinho do Vereador Marcelo, citando que infelizmente as estradas matam muitos pais de famílias.
 Sobre o Projeto de Lei que trata da renegociação de parcelamento com a CEMIG, disse que respeita a vista pedida pelo
 Vereador, porém deve-se tomar as providencias e pedir as informações necessárias para que o mesmo seja votado o mais
 rápido possível, pois o Município está deixando de ganhar em torno de R$160.000,00, conforme verificou no projeto e assim esta
 Casa deve agir com responsabilidade, sendo que o débito não é desta Administração, mas de anteriores. Disse estar satisfeito
 com as obras na rede de esgotos do Serra Verde. Indicou Ofício ao Secretário de Estado de Obras Públicas, Carlos Melles e ao
 Governador Anastasia solicitando construção de um anel viário de aproximadamente três quilômetros em Ijaci como meio de
 evitar o tráfego de caminhões pesados nas ruas da cidade, além de encurtar distâncias, citando que estiveram em Lavras e
 inauguraram mais um trecho do anel viário daquela cidade, enquanto que em relação ao daqui não falam nada. Indicou ofício
 aos Deputados que tiveram maior votação no Município para que intervenham no sentido de conseguir recursos para melhorias
 na infraestrutura da cidade, havendo aparte do Cypriano que questionou sobre a proibição do tráfego de carretas nas cidade, ao
 que o pronunciante disse que proibir o direito de ir e vir sem oferecer alternativa é complicado. O Cypriano disse apresentou
 pedido em Brasília ao Deputado Odair Cunha para construção do anel viário, bem como o alargamento do viaduto da FCA e até
 então nada foi feito e irá reiterar o pedido. O Pronunciante indicou ofício parabenizando e agradecendo o Deputado Pompílio
 Canavez pela apresentação do Projeto de Lei nº 85 que aumenta o percentual de participação nos "royalties" de 45 para 65 por
 cento, afirmando que, se aprovado, Ijaci vai ser amplamente beneficiado e indicou ofício aos Deputados que tiveram votos no
 Município para que apoiem e aprovem este projeto, citando que os Vereadores devem acompanhar o seu trâmite. Por fim
 indicou ofício à ANTT, redirecionando o ofício feito ao Expresso Gardênia para que seja colocando um ponto de ônibus da linha
 Bom Sucesso São Paulo em Ijaci como meio de beneficiar os usuários da referida linha que moram em Ijaci. O Presidente Joel
 pediu à Secretaria que fosse feito um ofício ao Secretário de Estado, Lafayette Andrada, solicitando a possibilidade de
 agendamento de uma audiência da presidência desta Casa junto ao Governador Anastasia. O Vereador José Márcio disse que
 no dia seguinte enviaria um ofício para o Sr. Prefeito reiterando pedido para colocação de quebra-molas na Rua Ernesto Viana
 da Costa, citando que o Sr. Prefeito esteve na rua naquele dia e pôde ver crianças que utilizam da via para andar de bicicletas e
 se até a segunda-feira seguinte não tivessem respostas do Prefeito e Secretário de Obras, ele doaria a areia, o cimento e a brita
 e num mutirão fechariam a rua e colocariam três quebra-molas de concreto na via. Disse que não iria mais falar sobre os gastos
 com o curso na escola do campo do Milionário, mas não tem como ficar calado diante do desperdício de dinheiro e pelo fatos de
 seus pedidos não serem atendidos. Disse que também faria um ofício para o Sr. Prefeito e Secretária de Saúde pedindo o
 pagamento de uma ressonância magnética do quadril para a Sra. Aparecida Donizetti de Paula Siqueira, cujo valor é de
 R$830,00, citando que a mesma é encostada pelo INSS, ganha um salário mínimo e compra remédios. Disse que se algum
 Vereador também quisesse, poderia falar com o Sr. Prefeito e a Secretaria, pois a Sra. Aparecida precisa de muleta para andar e
 neste mês terá que fazer nova perícia e sem a ressonância, pode perder o auxílio doença. Afirmou que se não for atendida, se
 ela quiser, ele irá com ela até o Ministério Público, não para fazer média, mas porque precisa, sendo que tal pedido está na
 Secretaria de Saúde desde o mês de janeiro, questionando o que fazer se não tem como pagar um exame, quando precisa
 investir quinze por cento em saúde numa arrecadação de mais de um milhão, afirmando que até um mês de espera é tolerável,
 tendo o Rogério dito que também assinaria o ofício. O pronunciante disse que o tempo está se encurtando e ele não se
 preocupa com reeleição, porém quer ajudar as pessoas que precisam e apoiar os vereadores que também queiram ajudar.
 Requisitou a convocação da Secretária de Saúde para comparecer na Câmara e esclarecer alguns fatos, citando que os
 Secretários parece que tem medo de vir aqui, sendo que ninguém vai bater neles, porém só pedir informações conforme é
 questionado pelo povo. Quanto às cobranças e críticas construtivas, disse que irá fazer quando preciso, pois tem que fazer o



 melhor para o povo como meio de dar uma resposta ao voto de confiança que teve. Disse esperar que pelo menos minimizem o
 problema do mal cheiro e retorno de dejetos do esgoto do Bairro Serra Verde com esta nova mexida, vez que a obra foi iniciada
 errada. Pediu votação em regime de urgência no Projeto de Lei nº 17 e vista no Projeto de Lei nº 20 para colocar uma emenda
 visando outorga definitiva dos lotes só depois que o morador provar 20 anos de residência no local, porque noutros mandatos
 muitos lotes foram doados com boa fé, pensando-se que o cidadão e sua família iriam residir ali para sempre, no entanto muitos
 que receberam, venderam ou trocaram tais lotes e isto não é justo. Finalizou rogando a Deus que conforte os familiares do
 "Naldinho". O Sr. Presidente disse concordar com as palavras do pronunciante sobre a doação dos lotes. Voltando à questão
 das cartas anônimas, o Sr. Presidente disse que nelas constam a expressão "coisas acontecendo e a Câmara não faz nada" e
 assim o Presidente citou disposto no Decreto-Lei 201 de 1967 onde se lê que "A denúncia escrita da infração poderá ser feita
 por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas". Desta forma para que a Câmara tome alguma
 providência faz-se necessário uma denuncia assinada por qualquer cidadão, indicando-se as provas. SEGUNDA PARTE: As
 Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 17 que "Altera redação do § 2º do art. 9º da
 lei municipal 1021/2010 de 15 de junho de 2010 e dá outras providências" foi aprovado, após obter 7 (sete) votos favoráveis e 1
 (um) voto contrário, vencido o Vereador Marcelo, em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação, conforme urgência solicitada pelo Vereador
 José Márcio. O Marco Aurélio justificou seu voto tendo em vista palavras da Secretária de Educação dando conta que nenhum
 professor tem interesse em assumir o cargo de Vice-Diretor, pois o salário é o mesmo e o Vice- Diretor trabalha o dobro. O
 Projeto de Lei Ordinária nº 21 que "Denomina logradouro público que especifica" foi aprovado à unanimidade em 2ª e 3ª
 discussão e votação, conforme urgência solicitada pelo Vereador Lisionel na redação final do mesmo. O Projeto de Resolução nº
 8/2011 que "Aprova as Contas do Exercício de 2009 do Município de Ijaci e dá outras providencias" e o Projeto de Resolução nº
 9 que "Altera o art. 83 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ijaci" foram aprovados à unanimidade em votação única
 conforme disposto no parágrafo único do art. 137 do Regimento Interno. O Sr. Presidente comunicou que as audiências públicas
 para análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias serão realizadas nos dias 12, 19 e se for necessário, dia 26 de maio. TERCEIRA
 PARTE: Os Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 9 de maio a partir das 19 horas. A
 pedido do Lisionel, a oração final foi na intenção dos familiares do "Naldinho". O Sr. Presidente determinou fosse enviada
 condolências aos familiares em nome de todos Vereadores. 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 abril de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 9ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da 8ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Srs.
 Vereadores. COMUNICADOS: Do Gabinete do Sr. Prefeito: Ofício nº 110 em resposta aos ofícios nº 63, 71, 74, 79, 88, 89, 94 da
 Presidência; nº 3 da Vereadora Valéria e nº 4 do Vereador Marcelo. Nº 117 encaminhando cópia da prestação de contas da
 APAE referente ao mês de fevereiro de 2011. Comunicado subscrito pelo Promotor de Justiça, Dr. Dimas Messias de Carvalho
 comunicando deferimento de seu pedido de aposentadoria, bem como agraciamento da Medalha da Inconfidência. Relatório da
 Comissão nomeada pela Portaria nº 8 de 2 de agosto de 2010 para acompanhamento das obras de pavimentação asfáltica nas
 ruas da cidade. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 124 da Vereadora Valéria; 125, 126, 127, 128 e 129 do Vereador Marco Aurélio; 130
 e 131 do Vereador Francisco; 132 dos Vereadores Francisco e José Márcio; 133, 134, 135 e 136 do Vereador Lisionel; 137, 138
 e 139 do Vereador Cypriano; 140 e141 do Vereador Marcelo; 142, 143 e 144 do Presidente Joel. TRAMITAÇÃO DE
 PROJETOS: Apresentação dos Projetos de Leis Ordinárias nº: 24 que "Estabelece as diretrizes gerais para elaboração do
 Orçamento do município de Ijaci para o exercício de 2012" e 25 que "Autoriza pagamento de gratificação pelo exercício das
 funções de Operador de Patrol e dá outras providências". Projetos de Resolução nº: 8 que "Aprova as Contas do Exercício de
 2009 do Município de Ijaci e dá outras providencias" proposto pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
 acompanhada do respectivo parecer e nº 9 que "Altera o art. 83 do Regimento Interno da Câmara Municipal". SÍNTESE DOS
 PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES. O Vereador José Márcio pediu vistas nos Projetos 11,12 e 22. Citou desperdício
 de dinheiro da Administração no curso noturno na escola do campo do Milionário, onde gastam 18 mil reais por mês, quase 190
 mil reais por ano que poderiam ser investidos em infraestrutura e por isso ele e o Francisco foram contra o projeto Novo Somma,
 pois não é justo deixar dívidas para o outro Prefeito. Disse que gastaram mais de 50 mil reais da Administração em
 equipamentos para este curso que tem menos de 30 alunos e o Prefeito deveria ter consultado a Câmara antes de instalá-los,
 alem do que, estes mesmos cursos existem em cidades vizinhas e ficaria mais em conta ceder a condução aos alunos que
 quisessem frequentá-los, citando Lei da Vereadora Valeria para auxilio aos estudantes. Disse que os vereadores devem prestar
 mais atenção nos projetos que votam e os partidos políticos adversários falam, mas na hora de conversar para que esses
 projetos ruins não sejam aprovados, ficam assistindo de camarote, enquanto deveriam acompanhar as reuniões para saber os
 projetos que estão sendo votados, mesmo porque no próximo ano estarão correndo atrás de votos. Quanto aos plantões no
 Posto de Saúde, disse que sua intenção e do Francisco era propor cem reais para os motoristas, mas foi proposto o valor de
 setenta e cinco reais e os motoristas aceitaram e assim fica difícil ajudá-los. Quanto ao seu pedido de vistas nos projetos 11 e
 12, questionou como o Município do jeito que está, pode receber as pessoas para o turismo, citando problemas do esgoto em
 vários pontos da cidade e que não tem condições de votar os projetos antes de resolverem estes problemas. Quanto a vistas no
 projeto 22, disse que não confia no Prefeito, citando pedido do Cypriano para abertura da rua no antigo campo do Milionário,
 quando o Prefeito disse que faria, mas o Secretário de Obras não deixou e que a Administração está bagunçada. Disse estar
 preocupado em encerrar o mandato com dignidade e respeita a todos e sempre quer trabalhar de maneira honesta, pois tem
 muita gente que espera dos vereadores. Disse que precisa melhorar a parte política da cidade, senão não vai adiantar ter boa
 arrecadação, pois a infraestrutura da cidade está precária e fala o que vê e não para aparecer. Quanto ao projeto 25, disse que
 tem duas pessoas neste cargo, só que trabalham como motorista e estão querendo dar gratificação para uma pessoa que não é



 patroleiro e que fez concurso para máquina leve, questionando como aprovarão esse projeto e está alertando, pois do jeito que o
 projeto está, ele é contra. A Vereadora Valéria citou problemas com a rede de esgoto da Rua Antonieta Ribeiro e que foi ao local
 e tirou fotografias, citando que e a situação é grave, pois os dejetos estão voltando para as casas e tem mais de um ano que
 está pedindo providencias neste sentido. Citou que a Secretária de Meio Ambiente disse para as pessoas lançarem o esgoto na
 rede pluvial, sendo que o asfalto foi retirado para arrumarem a rede e não arrumaram, tem poeira, buracos e na Praça da
 Bandeira também está voltando dejetos para as casas. Num aparte, o Marco Aurélio disse que a situação dos moradores da Rua
 Antonieta Ribeiro está complicada e reforçou pedido da pronunciante neste sentido. A pronunciante citou problemas de dejetos
 voltando nas casas na Rua Elias Antônio, mau cheiro à tarde na Praça da Bandeira, sendo que na Rua Antonieta Ribeiro é o dia
 todo, há chorume saindo dos bueiros e casas e isso tem que ser arrumado com urgência. Disse que na semana anterior a policia
 ambiental esteve no local tirando fotos a pedido dos moradores e assim a Vereadora indicou ofício para que arrume o esgoto e o
 asfalto da Rua Antonieta, informando que a policia ambiental esteve no local, além de anexar as fotografias que tirou. O
 Vereador Marco Aurélio indicou ofício a Secretária de Educação pedindo informações sobre o valor repassado pelo FUNDEB
 neste 1º trimestre; como está sendo aplicado este dinheiro, citando que 60% se destina a valorização do professor e 40% é para
 obras e outros fins; qual o valor recebido para cada aluno neste ano de 2011; o valor recebido em 2010 e fazer a porcentagem
 para verificar se houve aumento, além de cópias integrais das atas das reuniões do Conselho Municipal de Acompanhamento e
 Controle Social do FUNDEB dos anos de 2010 e 2011, conforme disposto na Lei Federal 11.494/2007; nome dos conselheiros;
 nomes dos representantes dos pais; cópias integrais do extrato da conta bancária do FUNDEB dos anos de 2010 e 2011 até a
 presente data; nome completo de todos os profissionais que são pagos com recursos do FUNDEB, contendo matrícula, cargo e
 local onde estão lotados. Indicou ofício a Secretaria de Obras, a pedido dos moradores de Pedra Negra, para que arrumem a
 iluminação da praça daquele bairro. Indicou ofício ao Executivo para que faça o encaminhamento de uma criança para
 atendimento, conforme plano de tratamento odontológico que será enviado juntamente ao ofício e se caso essa criança não for
 atendida, irá encaminhar para a Juíza da Infância e da Adolescência, porque é responsabilidade do Município e aqui não tem o
 profissional que ela necessita. Solicitou encaminhamento da Sra. Maria Aparecida Máximo para tratamento médico conforme
 relatório que será enviado juntamente ao ofício. Indicou ofício a Associação dos Moradores da Pedra Negra parabenizando-a
 pelo aniversário da rádio comunitária e agradecendo pelo convite enviado para participar da confraternização. Quanto às cartas
 anônimas que foram espalhadas na cidade, disse que seu cunhado não precisa de sua ajuda, pois é médico concursado e tem
 trabalhado bem no Município, informando que assinou uma representação e segundo o Delegado, a investigação está bem
 adiantada, sendo que ele disse ao Delegado que gostaria que esta pessoa provasse, já que ele nunca participou de reunião
 neste sentido e entrará com ação de danos morais, pois foi prejudicado. Disse que numa das reuniões anteriores um Vereador
 solicitou ajuda para cirurgia de uma moradora do Bairro Pedra Negra e ele disse que ela não fez a cirurgia por que não quis, pois
 achava que não era o momento, no entanto este Vereador foi até a casa da filha desta moradora e falou que ele era contra a
 ajuda para a cirurgia e a família estava recebendo o que lhe deram nas urnas. Disse que isto é falta de decoro parlamentar e
 ética e não é assim que se cresce e este Vereador pode até perder o mandato, sendo que o Prefeito irá custear a cirurgia e não
 se deve jogar pedra no colega e nem distorcer os fatos que se passam nesta Casa para se projetar politicamente. Num aparte, o
 Cypriano disse que recebeu muitas reclamações desta senhora e então ele disse a ela que tinha pedido ajuda dos Vereadores e
 que o Marco Aurélio falou que "ela não havia operado porque não quis, pois sua vaga tinha saído" e que tem provas e
 testemunhas que foi isso que falou. O Sr. Presidente disse ao Marco Aurélio para fazer sua queixa por escrito, o Cypriano faz
 sua defesa e a Câmara depois apura. O pronunciante disse que está alertando para que a pessoa leia o regimento e veja o que
 é decoro e falta de ética para não sair pela cidade prometendo e jogando nas costas do outro, citando fato ocorrido num bar
 onde um cidadão quis falar mal de um colega vereador e ele não permitiu, pois não é certo se projetar politicamente nas costas
 dos outros. Disse que a família da Marlene está ciente do que aconteceu, pois vieram falar com ele e distorcer fatos internos da
 Câmara é falta de ética e decoro e que se sentiu ofendido. Num aparte, o Cypriano reafirmou o que ele falou, ao que o Marco
 Aurélio disse que a pessoa não quis fazer a cirurgia, mas ele não que era contra e pediu que o Cypriano lesse o Regimento
 Interno e visse o que era decoro, pois respeita todos os colegas e se cresce estendendo a mão para o próximo e quer ser
 respeitado. Finalizou indicando ofício de congratulações ao Dr. Dimas pelas promoções e aposentadoria. O Vereador Francisco
 pediu vistas no Projeto de Lei nº 23 dizendo não ser contra, porém quando eles atenderem suas solicitações para colocar
 lâmpadas na rua da Câmara, que está muito escura, ele devolve o projeto, pedindo ainda que coloquem lâmpadas de mercúrio,
 já que a arrecadação do município é grande. Disse que recebeu reclamações dos familiares do Sr. Vicente, dando conta que o
 mesmo estava passando mal, foram ao Posto de Saúde bateram no portão que estava fechado e não foram atendidos, sendo
 que o levaram para Lavras onde ficou internado por 5 dias na UTI. Disse que outra pessoa também reclamou que foi lá e tinha
 duas enfermeiras, sendo que depois voltou, chamou no portão e ninguém abriu. Disse que o José Geraldo pediu e eles
 colocaram quebra-molas na Rua João Francisco Lopes e eles têm pedido e não colocaram e indicou ofício para que instalem
 mais dois quebra-molas nesta rua, sendo um perto da sua casa, bem como na rua do Posto de Saúde do Bairro Serra. Indicou
 ofício ao Secretário de Obras para que coloquem manilhas entre o muro do campo do Milionário e as casas ali existentes, pois
 quando chove a água invade os quintais e isso pode danificar as casas. Num aparte, o José Márcio citou pedido de abertura de
 rua feito pelo Cypriano, sendo que o Cypriano disse que pediu para abrirem a rua justamente para que não acontecesse isso e
 as casas fossem valorizadas. O pronunciante apoiou palavras do Cypriano quanto ao que foi falado pelo Marco Aurélio, citando
 que às vezes as pessoas aumentam o que foi falado só para jogar um vereador contra o outro. Num aparte, o José Márcio
 indicou ofício ao Executivo para que arrumem as lâmpadas e instalem mais postes na Rua Comissário Vilas Boas, vez que em
 alguns locais há muita escuridão, o que compromete a segurança dos moradores e pessoas que por ali passam. O Vereador
 Lisionel indicou ofício a Secretaria de Obras para que estudasse a possibilidade de reabrir a rede de água perto da prainha no
 Bairro Ipiranga feita na gestão passada, pois a terra está se deslocando e danificando a pista. Reiterou pedido para colocar um
 abrigo de ônibus na prainha do Ipiranga que servirá de ponto fixo para os usuários, bem como instalar dois quebra-molas
 próximo ao campo de futebol daquele Bairro. Indicou ofício a Secretaria de Meio Ambiente para que faça a poda das arvores na
 estrada do Córrego Seco e que cortem duas arvores, conforme liberado pelo IEF. Subscreveu ofício do Marco Aurélio



 parabenizando a equipe da Rádio Comunitária na pessoa da Sra. Onézia que executa trabalhos à frente da referida emissora.
 Disse que a Comissão da qual faz parte opinou pela aprovação das contas do Executivo no exercício de 2009, conforme parecer
 do Tribunal de Contas e quanto às reuniões de Comissão, sempre que está à disposição para que os Projetos sejam avaliados.
 Num aparte, o José Márcio disse que os pedidos para instalação de quebra-molas no Ipiranga foram efetuados há um ano e por
 isso disse que o valor pago nesse curso poderia ser revertido para infraestrutura e nem precisava de empréstimo do Novo
 Somma. O Sr. Presidente citou a creche que o instituto Camargo Corrêa está querendo implantar no prédio escolar do Campo
 Milionário, porém é preciso que o Conselho Municipal do FUNDEB faça um parecer do segundo informações da Executiva
 Estadual do referido Fundo e assim indicou ofício a Secretaria de Educação para que convoque o Conselho para dar parecer
 sobre esta questão. O Vereador Cypriano indicou ofício ao Expresso Gardênia para que coloquem ponto de embarque em Ijaci,
 sendo que os usuários desembarcam em Lavras porque não podem parar aqui. Indicou pedido ao Executivo para que faça a
 doação de materiais de construção para a senhora Mônica. Quanto às palavras do Marco Aurélio, disse que falou a verdade e
 por isso não teme, sendo que ele fez o pedido e o Vereador falou que ela não operou por que não quis e não é de aumentar e
 nem diminuir o que é falado, age com franqueza e faz os pedidos porque as pessoas precisam. Indicou ofício ao José Geraldo
 agradecendo-o por ter atendido ao pedido de serviços de patrol que ele fez. Indicou ofício a CEMIG para que instale postes na
 Rua Francisco Andrade de Carvalho na Vila Aparecida, bem como faça reparos da iluminação da Rua Mariana de Jesus na Vila
 Industrial, perto da casa do Sr. Valdo, onde tem um poste em que a lâmpada fica piscando. O Sr. Presidente indicou ofício a
 CEMIG para que informe à Câmara sobre a quantidade de postes e qual sistema de iluminação poderia dar mais claridade na
 cidade e que façam contínuos reparos no sistema, dizendo que através destas informações, vai elaborar um projeto para levar a
 um Deputado em Brasília para inclusão no orçamento. Num aparte, o Marco Aurélio disse que segundo informações do Prefeito,
 a CEMIG iria trocar toda iluminação da cidade, ao que o Presidente disse que isso ficaria muito caro e por isso vai procurar
 recursos com o Estado ou Governo Federal, tendo o Marco Aurélio dito que o Governador estaria em Lavras e poderiam
 entregar-lhe uma reivindicação neste sentido assinada pelos Vereadores, bem como o caso da Camargo Corrêa que arrecada
 milhões e repassa pouco para o Município e ainda a necessidade da construção de um anel viário em nossa cidade. O Vereador
 Marcelo indicou ofício a todos voluntários da Rádio Comunitária parabenizando-os pelo aniversário e convidou os Vereadores
 para participarem das comemorações no dia 1º de maio no Bairro Pedra Negra. Indicou ofício ao Executivo pedindo informações
 sobre o valor pago até aquela data para a empresa Tempos Empreendimentos Ltda. vez que o valor contrato nº 200/2009 é de
 R$26.500,00, mas foi aditivado. Indicou ofício a APAE solicitando relatório contendo nomes dos funcionários e salários na data
 de 31/10/2009, 30/04/2010 e 31/03/2011 como meio de acompanhar melhor a prestação de contas da APAE. Pediu envio de
 Representação desta Casa ao Ministério Público contra o Prefeito, Dr. José Maria, para que dê solução nos problemas da rede
 de esgotos da cidade, bem como na questão de água pluvial e água potável que já viraram novela, citando que é a única
 maneira de conseguirem resolver estes problemas, sendo que a Estação de Tratamento de Esgotos não esta funcionando e os
 dejetos caem na represa, os bueiros estão jorrando esgoto nas ruas, as caixas coletoras da Serra não estão funcionando e neste
 caso a culpa maior é do Dr. Pedro Laurente que mudou o local das mesmas para beneficiar o loteamento Portal do Lago. Disse
 que a situação da Rua Antonieta Ribeiro está causando mal estar em todos que passam por ali e acredita que com ação no
 Ministério Público, serão tomadas providências, pois na dá para esperar mais e se algum vereador quisesse, poderia assinar
 juntamente com ele. Citou pedido do Cypriano no sentido de construir bacia de contenção nas estradas rurais e disse que nos
 serviços de patrol, estavam tirando o cascalho do meio do leito das estradas de acesso a Contendas e Fazenda da Varginha e
 amontoando no canto das mesmas e procurou o Secretário de Transportes para lhe falar, mas até sábado havia leras de terras
 na beira da estrada e quando chover, estas serão carreadas para os córregos e represas. Disse que deveriam somente limpar
 as estradas sem capinar os lados, pois os matos seguram a terra para não invadirem a estrada, citando que o Secretário de
 Transporte foi infeliz nesta parte. Num aparte, o José Márcio disse que isso é falta de acompanhamento de um responsável que
 entende do assunto quando fizerem este tipo de serviço. O Sr. Presidente indicou ofício ao Secretário de Transporte para que
 fiscalize estes serviços e verifique se foi por mal intenção que danificaram as estradas, citando muitas reclamações dos serviços
 de Patrol. O Lisionel disse que esteve no Passa Três e as estradas estão na mesma situação com leras de terras no canto da
 estrada. O José Márcio indicou ofício ao Executivo para que buscasse alguém da Administração passada para tomar conta dos
 serviços de patrol, já que ele buscou para outras áreas. O Cypriano disse que está tendo reclamações e que há uma empresa
 roçando as estradas. SEGUNDA PARTE: As Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade. A Representação contra a
 Administração junto à Promotoria de Justiça solicitada pelo Vereador Marcelo acerca da situação precária das redes de esgotos
 da cidade foi aprovada após obter 06 (seis) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários, vencidos os Vereadores Lisionel e
 Cypriano. O Lisionel disse ser contra o pedido de representação, pois acredita que deve haver um consenso entre os
 Vereadores e o Prefeito como meio de evitar conflitos e retaliação política. O José Márcio disse que apoia o Marcelo, pois esteve
 na Procuradoria do Meio Ambiente e a situação do Município é critica, citando reportagem neste sentido feita no final do ano
 passado e os Vereadores não podem ficar de braços cruzados, pois os Secretários estão brincando e mandando mais que o
 Prefeito como no caso da abertura da rua solicitada pelo Cypriano. O Cypriano disse que sabe da necessidade, mas era contra a
 representação junto ao Ministério Público para evitar ser chamado por Juiz e Promotor futuramente. O Rogério disse ser a favor
 da representação, mas acredita que não vai adiantar muito e espera que com bom senso resolvam a situação. O Projeto de Lei
 Ordinária nº 21 que "Denomina logradouro público que especifica" foi aprovado à unanimidade em 1ª discussão e votação.
 TERCEIRA PARTE: Os Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 2 de maio a partir das
 19 horas. 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 11 (onze) dias do mês de abril de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 8ª reunião ordinária da
 Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria Aparecida
 Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz



 Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A pedido do Vereador Marco Aurélio, o oração inicial da reunião foi na intenção dos
 adolescentes, vítimas do massacre de Realengo no Rio de Janeiro, ocorrido no dia 7 de abril. A ata da 7ª reunião ordinária foi
 aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores. COMUNICADOS: Ofício nº 002 do CISLAV em resposta ao ofício nº 66, enviado a
 partir de Indicação do Vereador Marco Aurélio. Comunicado do Deputado Fábio Cherem sobre pedidos dos Vereadores José
 Márcio e Francisco para doação de um veículo adaptado à APAE e desfibrilador destinado ao pronto Atendimento do Posto de
 Saúde. INDICAÇÃO ESCRITA: Nº 111 do Vereador Joel. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 112, 113 e 114 do Vereador Marco
 Aurélio; nº 115 e 116 do Vereador Francisco; nº 117, 118 e 119 do Vereador Rogério; nº 121 do Vereador Marcelo e nº 122 e
 123 do Vereador José Márcio. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação dos Projetos de Leis Ordinárias nº: 21 que
 "Denomina logradouro público que especifica" de autoria do Vereador Rogério. Nº 22 que "Autoriza redução do valor do repasse
 mensal ao Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento do Programa de Medidas Sócio-educativas em meio aberto da
 Comarca de Lavras/MG, altera redação do § 2º do art. 1º da Lei Municipal nº 1.030/2010 e dá outras providências" e 23 que
 "Autoriza renegociação de dívida com a CEMIG e dá outras providências" de autoria do Executivo. Projeto de Resolução nº 7
 que "Concede Título de Cidadania Honorária". O Projeto de Lei nº 8 que "Autoriza o aumento do valor do repasse mensal ao
 Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento do Programa de Medidas Sócio-Educativas em meio aberto da Comarca de
 Lavras/MG e dá outras providências" foi retirado pelo Executivo e substituído pelo Projeto de lei nº 22. SÍNTESE DO
 PRONUNCIAMENTS DO VISITANTE: A Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, Sra.
 Adriene Alvarenga mencionou a importância do Município participar do Circuito e pediu que isto fosse incluído na LDO. Corrigiu
 informação contida na ata da reunião anterior, vez que o prazo para apresentação de projetos que forem feitos em 2011 para
 receber o ICMS turístico é 15 de abril e não agosto como foi descrito. Sobre a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, a
 Lei que instituiu o CODEMA já previa este Fundo e pelo Estado é obrigatório o fundo de acordo com a Lei Robin Hood para que
 os recursos sejam gastos nas contas específicas que podem ser fiscalizados pelo CODEMA e Secretaria de Meio Ambiente,
 sendo que os recursos decorrentes de multas ambientais e taxas ambientais para instalação de empresas seriam depositados
 na conta do Fundo, ao invés de serem depositados no Caixa único Prefeitura. Em resposta ao Marco Aurélio, disse que a
 gerência dos recursos é da Secretaria de Meio Ambiente, através de planejamento e metas e a fiscalização é do CODEMA e que
 se o Prefeito quiser, poderá fazer repasses ao Fundo, mas normalmente estes trabalham com recursos do Estado e recursos
 provenientes de multas e taxas ambientais. Sobre a poluição de fumaça na Camargo Corrêa, disse que as informações dão
 conta que são partículas de água que condensam por causa da alta temperatura e dependendo do nível, é permitido pela
 legislação ambiental. Sobre certidão da Secretaria acerca da situação do Consórcio AHE Funil no Município, disse que eles
 fazem análise da água e esgoto duas vezes por ano e no Ipiranga ocorreu problemas com as caixas coletoras. Disse que o
 Consórcio repassou 45 mil reais para compra das caixas, cimento e a instalação seria por conta da Prefeitura. Em relação a
 execução de serviços que envolvem a Secretaria, disse que a mesma não dispõe de servidores e a demanda é muito grande. O
 José Márcio citou problemas com a rede de esgoto do Bairro Serra Verde, Rua José Marçal, caixas coletoras do Ipiranga,
 Córrego Pintado, dentre outros e por isso chamou a TVU para fazer uma reportagem no final do ano passado e disse que as
 Secretarias de Meio Ambiente e Obras deveriam trabalhar unidas, já que a Secretária disse que não tem servidor. Disse que o
 Secretário de Obras na entrevista afirmou que em pouco tempo seria resolvido o problema no Bairro Serra Verde e que esta é
 uma das pendências que falou para o Marcus na última reunião e assim é contra a aprovação dos Projetos até que se resolvam
 estas questões, pois conforme dito por algumas pessoas, os projetos são bons, mas é preciso concluir uma coisa para depois
 começar outra. A Adriene disse que trabalha em conjunto com todas as Secretarias e citou nomes de servidores que a ajudam,
 porém a demanda é muito grande. O José Márcio disse que internamente podem trabalhar, mas na prática não aparece serviço
 e que o Prefeito deveria colocar mais cargos de operários ao invés de servidores comissionados, sendo que alguns até têm
 folgas durante a semana. A Adriene disse que juntamente ao Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária mandaram ofício ao
 Prefeito dando conta da urgência do serviço do Bairro Serra Verde. Quanto ao mau cheiro das caixas no Bairro do Ipiranga,
 disse que elas foram colocadas como paliativo, porém a solução seria a construção de elevatória. O Sr. Presidente disse que a
 falta de servidores braçais é culpa deles mesmos quando aprovam cargos para concurso e não colocam operários e que adota a
 ideia do Marcelo quando diz que na Prefeitura tem muita gravata e pouca enxada. Em resposta ao Marcelo, a Adriene disse que
 os repasses do CEFEM e Recursos Hídricos para serem aplicados no meio ambiente em 2009 foram em torno de 350 mil reais e
 em 2010 os recursos caíram para 170 mil reais e se estes valores fossem aplicados em praças e outra áreas relacionadas a
 meio ambiente, ficaria satisfeita e solicitou do procurador um convênio com a ACN para fiscalizar os recursos do CEFEM.
 SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES. O Vereador Marco Aurélio citou obras de infraestrutura no Bairro
 Campo Alto para melhoria de vida e saúde dos moradores do local e espera que demais bairros também sejam beneficiados,
 indicando ofício ao Executivo parabenizando-o. Citou tragédia no Rio de Janeiro, onde 12 crianças foram mortas e disse que os
 Vereadores precisam saber como estão as escolas no Município, se possuem câmeras de vigilância, controle de entrada de
 pessoas, vigias, se na escola existe bom relacionamento com ex-alunos e demais pessoas, se os portões ficam abertos,
 afirmando que é preciso interação entre escola e sociedade para terem paz e solicitou que a Secretária de Educação e a
 Diretora da Escola fossem convocadas para virem na reunião seguinte a fim de discutirem sobre a segurança dos alunos e que
 os Vereadores devem apresentar projetos como meio de evitar que o pior aconteça. Indicou ofício ao Secretário de Obras, em
 nome dos moradores do Imbezal e Boca da Mata, solicitando que façam a manutenção das estradas daquelas localidades.
 Indicou ofício ao Executivo dando ciência que no pasto dentro do terreno da Camargo Corrêa tem um boi que está solto e ataca
 as pessoas e assim é preciso tomar providencias, pois ele pode até matar alguém. Reiterou pedido para medição das distâncias
 percorridas pelos ônibus da Viação São Cristóvão, a fim de se comparar os preços das passagens, bem como reiterou pedido de
 cópia da folha de pagamento da Prefeitura, referente ao mês de março. Concluiu pedindo vistas ao Projeto de Lei nº 17. O
 Vereador Francisco pediu vistas ao Projeto de Lei nº 20, afirmando não ser contra o projeto, mas é preciso analisar e verificar
 para quem os lotes serão doados, senão doam para pessoas de fora. Sobre o asfalto do Campo Alto, estão fazendo a base com
 muafa e jogaram óleo e se fosse fiscal iria parar aquela obra, pois o dinheiro é público e o asfalto deve ser bem feito, senão
 acontece igual ao asfalto do Córrego Pintado e se querem arrumar a cidade, devem fazer um serviço que preste, sendo que não



 tem ninguém fiscalizando, pois só querem receber salário. Indicou ofício ao Executivo solicitando que entrem em contato com a
 CEMIG para arrumarem a iluminação da Rua da Câmara que está muito escura. Reiterou pedido para instalação de quebra-
mola na rua da Dona Laurita e que o chefe dos vigias olhem com os mesmos se está acontecendo alguma coisa. Num aparte, o
 Cypriano pediu instalação de quebra-molas na Rua Joaquim Antônio Ribeiro e que façam a poda da árvore na Rua Vigilato Vilas
 Boas perto do da casa do Sr. Nestor, pois os galhos estão encostando nos fios de alta tensão. O pronunciante citou palavras da
 Sra. Fani, dando conta que os dejetos do esgoto estão voltando para sua casa e por isso ele fala que o serviço deve ser bem
 feito e sem visar votos, sendo que desmancharam o serviço feito pelo Fia no Bairro Serra Verde e não arrumaram e agora estão
 cavando noutro lugar. Disse não ser contra fazer asfalto noutros bairros, mas deve-se consertar antes o Bairro Serra Verde. Num
 aparte o José Márcio disse que na reportagem da TV UFLA, o Secretário de Obras disse que arrumaria em pouco tempo. O
 Vereador Lisionel disse que a vinda da Secretária de Meio Ambiente à reunião foi de muito proveito. Quanto à Indicação do
 Presidente sobre a estrada depois da ponte do Rio Capivari, disse que não é viável o Município arcar com despesa que é de
 outro município, mas deveria enviar um ofício ao Executivo para que que entre em contando com o Prefeito de Itumirim para que
 eles forneçam o óleo e cascalho e Ijaci forneça os serviços de patrol. O Sr. Presidente disse que tomou essa atitude, pois tem
 um aluno que está sendo prejudicado com esta situação e que a Prefeitura de Itumirim autorizou arrumar a estrada e a lei do
 FUNDEB diz que o aluno tem que ser conduzido à escola mais próxima, ao que o Lisionel disse que entende, mas isso poderá
 ocasionar denúncia, tendo o Marco Aurélio dito que o Dr. Edmílson também é Assessor do Prefeito de Itumirim e que pode
 resolver isso. O José Márcio disse que na mesma linha escolar tem alunos que estuda no Distrito Rosário e onde passa o carro
 escolar de Ijaci passa também o de Itumirim. O Vereador Rogério parabenizou o Prefeito pelas obras de pavimentação do Bairro
 Campo Alto e disse concordar com o Francisco sobre o Bairro Serra Verde e que o Município precisa de uma empresa para
 arrumar o esgoto, pois os dejetos estão voltando nas casas e no Bairro Serra Verde sempre deu problemas, mas agora é a
 cidade toda, principalmente quando chove e assim é preciso atitude do Prefeito e tem que terceirizar o serviço. Indicou ofício ao
 Prefeito para que tome uma decisão em relação ao projeto dos plantões. Disse que devem fazer a reforma do pátio dos veículos
 com o dinheiro arrecadado no leilão, citando dificuldades dos motoristas quando chove. Sobre o projeto SOMMA, disse que os
 recursos serão liberados dia 20 e caso não sejam liberados, o Executivo deveria fazer a licitação com recursos próprios, pois
 qualquer chuva inunda as ruas do centro. Citou pedido do Dr. Núbio para aprovação do projeto de lei do CEMSO e que a pessoa
 que trabalha com ele é muito competente. Reiterou pedido de instalação de quebra-molas no Bairro Novo Horizonte e na rua em
 frente à Câmara, sendo preciso alertar antes que aconteça o pior. Indicou ofício ao Prefeito, a pedido do Sr. Oliveira, para que
 façam a manutenção de uma ponte que dá acesso a sua propriedade, nos moldes que fizeram na propriedade do Sr. Samuel,
 vez que o acesso está difícil. O Vereador Marcelo citou discussões quando votaram o desmembramento da Secretaria de
 Transportes e reuniões entre Prefeito, Secretários, Policia Militar e outros, pois com a criação da referida Secretaria, seria criado
 o Departamento de Trânsito e o Jari para que, em convênio com a Polícia Militar, pudesse tomar providências quanto ao tráfego
 de veículos pesados na cidade, porém até então nada foi feito e as placas de contra-mão não estão sendo respeitadas e indicou
 ofício pedindo providencias neste sentido. Sobre o concerto que fizeram nos bueiros da Rua José Marçal, disse que o serviço foi
 mau feito e jogaram concreto dentro dos bueiros e ainda existem bueiros abertos, tendo o José Márcio dito que não terminaram
 o serviço. Quanto as obras do Bairro Campo Alto, o pronunciante disse que estão usando muafa de má qualidade na base e a
 vantagem é que no local não terá tráfego de veículos pesados. Disse que em Ijaci os problema são muitos e não se conseguirá
 revolver a questão do esgoto, água pluvial e água potável neste mandato e nem sabe se Administração irá tomar providências,
 pedindo que a Secretária de Meio Ambiente fosse na Rua José Marçal para ver os canos quebrados e o esgoto caindo no
 ribeirão, citando que em visita a Promotoria de Meio Ambiente, foram orientados a entrar com ação civil contra a Prefeitura para
 que esta tomasse providências. Disse que para coleta dos dejetos só tem uma empresa que faz a limpeza das caixas, mas é
 preciso contratar empresas para tratar o esgoto, pois paliativos não resolvem e citou trabalhos da Campanha da Fraternidade da
 Igreja Católica de fotos de Ijaci que serão mostrados na Semana Santa quanto às questões de poluição ambiental. Disse que se
 ficarem só aguardando não se resolverão os problemas e o valor gasto no Município em saneamento dá para pagar uma
 empresa para tratar água e esgoto durante muitos anos. Citou que a empresa São Cristóvão baixou mais dez centavos nas
 passagens para o Ipiranga e que eles irão tomar providências, pois não existe a linha Lavras a Ijaci e a empresa ganhou em
 torno de 16 mil reais nos meses de janeiro a março e esse valor terá que ser revertido em prol da população. O Presidente disse
 que a Câmara age em prol da população no que se refere ao preço das passagens que foi reduzido. O Vereador José Márcio
 indicou ofício ao Deputado Fábio Cherem agradecendo pela correspondência enviada para ele, pois juntamente ao Francisco
 solicitou um desfibrilador para o Posto de Saúde e um veículo adaptado para atender pessoas com necessidades especiais da
 APAE e em conversa com o Deputado, este lhe garantiu que tais pedidos seriam atendidos. Indicou ofício a Secretária de
 Educação que interpretou mal seus ofícios enviados para colocarem pessoas definitivas no portão das escolas para receber as
 crianças e outras pessoas, sendo que passa pelas escolas e não vê um responsável nos portões e que a Secretária pediu
 servidores da cantina para fazer este serviço, só que eles ficam quando podem. Disse que juntamente ao Presidente Joel viu
 uma pessoa estranha aos serviços entrando na escola praticamente na mesma hora do massacre ocorrido na escola do Rio de
 Janeiro e está alertando e não fazendo crítica, pois quando falou, a Secretária disse que entraria na justiça contra ele. Disse que
 seu pedido para escreverem os nomes das escolas nos muros não foi atendido e quando vão na Promotoria denunciar estas
 falhas, são tidos como pessoas chatas. Num aparte, o Marco Aurélio disse que na Educação têm muitos recursos financeiros. O
 pronunciante parabenizou pelas obras do Bairro Campo Alto, só que tem outros fatos agravantes, como a caixa d´água que
 desperdiça água que chega até a represa e isto vem sendo pedido desde 2009 e onde fizeram a base para canaletas, jorra água
 a noite toda e pode comprometer a base do asfalto. Quanto ao pedido de quebra-molas na Vila Aparecida, disse que foi o
 primeiro ofício que fez em 2009 e parece que não levam a sério o pedido dos Vereadores. Afirmou que não é contra servidores
 comissionados, mas espera que eles façam o trabalho do dia-a-dia e quanto aos Projetos de Leis nº 11 e 12, disse que as
 pessoas questionaram como iriam aprová-los com outras coisas pendentes e não tem nada contra a pessoa ganhar, mas sim
 ganharem e ficarem com os braços cruzados. Concluiu pedindo vistas no Projeto de Lei nº 14, nos termos do substitutivo
 apresentado. O Sr. Presidente cedeu mais cinco minutos para a Secretária Adriene falar sobre o esgoto e o material que está



 sendo usado como base na pavimentação do Bairro Campo Alto. A Adriene disse que na semana de comemoração da água
 fizeram um trabalho social de conscientização da população e que o tema mais falado foi o que deve e o que não deve ser
 lançado na rede de esgoto, sendo que nas caixas encontraram muitas objetos que danificam o sistema de tratamento e irão
 desenvolver um trabalho de conscientização com a população. Quanto a obra de pavimentação do Campo alto, disse que na
 região não tem cascalheiro licenciado, pois segundo pesquisa feita por ela, o mais próximo fica no Município de Cláudio e que a
 muafa vem sendo utilizada como segunda opção. O José Márcio disse que a muafa apropriada para preparação da base do
 asfalto seria a de granito, porém estão colocando muafa de calcário que é imprópria para este tipo de serviço. SEGUNDA
 PARTE: A proposição escrita e as proposições verbais foram aprovadas à unanimidade. Foram nomeados os Vereadores
 Marcelo, Francisco e Lisionel para analisarem o Projeto de Resolução nº 7, tendo o Marco Aurélio dito que para conceder títulos,
 é preciso ver o currículo da pessoa indicada. TERCEIRA PARTE: Os Vereadores foram convocados para a reunião ordinária
 seguinte a realizar-se dia 18 de abril a partir das 19 horas. 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 abril de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 7ª reunião ordinária
 da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria Aparecida
 Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da 6ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 COMUNICADOS: Intimação nº 3.475/2011 da Coordenadoria de Apoio à 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado
 encaminhando o Processo de Prestação de Contas do Município de Ijaci registrado sob o nº 835664, exercício de 2009, cujo
 parecer prévio do predito Tribunal foi pela aprovação das contas. Ofício nº 23 do Consórcio AHE Funil em resposta ao Ofício nº
 41 enviada a partir de Indicação do Vereador Marco Aurélio. Ofício nº 007 da ALECI em agradecimento ao empenho dos
 Vereadores na aprovação da subvenção àquela entidade. Do Executivo: Ofício nº 79 do Gabinete encaminhando a Prestação de
 Contas do Município, exercício de 2010 e nº 21 do Departamento de Esportes agradecendo aprovação da subvenção a ALECI.
 INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 97, 98, 99 e 100 do Vereador Marco Aurélio, nº 101 do Vereador Lisionel, nº 102 dos Vereadores
 Rogério, Marco Aurélio e Valéria, nº 103, 104 e 105 da Vereadora Valéria, nº 106 e 107 do Vereador Cypriano, nº 108 e 109 do
 Presidente Joel e 110 de todos os Vereadores. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação de emenda substitutiva ao Projeto
 de Lei nº 14 subscrita pelos Vereadores Joel, Marcelo, Valéria e Lisionel. Apresentação do Projeto de lei nº 20 que "Autoriza
 doação de lotes urbanos e dá outras providências" de autoria do Executivo. Para 2ª discussão e votação: Projeto de Lei
 Ordinária nº 19. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DO VISITANTE: O visitante Marcos Vinícius, representante do Circuito
 Vale Verde e Quedas D´água pediu para os Vereadores aprovarem os Projetos de Leis relacionados ao turismo e Fundo
 Municipal como meio de receber o ICMS turístico. Disse que o valor deste ICMS não será pago neste ano, mas deve-se começar
 agora para receber no ano que vem, já que o prazo para apresentar esses projetos é até agosto. Respondendo ao Presidente,
 disse que o Circuito além de divulgar ações de turismo, presta assessoria aos Municípios para desenvolvimento de projetos
 turísticos, tendo o Presidente dito que o convidou para vir na reunião para explicar aos vereadores o teor dos projetos. Em
 resposta ao Marco Aurélio, disse que o Circuito é público, mas mantém parcerias com empresas privadas e que tem projetos
 para Ijaci às margens do lago, citando campeonato de Jet Sky e convidou os Vereadores para conhecerem a sede do circuito em
 Lavras que é bem estruturado e mantém contato direto com a Secretaria Estadual de Turismo, reafirmando que para o Município
 receber o ICMS Turístico, precisa estar ligado a um Circuito. O José Márcio disse que os projetos apresentados são bons para o
 Município, mas há coisas pendentes desde outubro que o Executivo e Secretaria de Planejamento precisam esclarecer, sendo
 que a Câmara é unida no sentido de aprovar projetos que são bons para o Município, é preciso investir no turismo, mas de sua
 parte somente quando a Prefeitura se organizar, irá apoiar os projetos mencionados pelo Visitante, tendo o Marcos dito que não
 se envolve em problemas internos dos municípios, porém com a contribuição de R$300,00 mensais acredita que o valor do
 ICMS Turístico seja em torno de R$3.000,00 que poderá ser investido na reforma de praças e outras atividades que envolvem o
 eco turismo. Disse um Deputado irá fazer um Plano Diretor para o Circuito, mas se Ijaci não estiver neste Plano, será uma
 grande perda. Em resposta ao Cypriano, disse que o valor a ser repassado para o circuito é de R$300,00 reais mensais e com
 isso terá assessoria em projetos e receberá em torno de R$3.000,00 mil reais de ICMS, ao que o Cypriano manifestou apoio ao
 projeto, tendo o visitante citado projetos tais como turismo rural que estão sendo implantado noutros Municípios. Em resposta ao
 Rogério, disse que os dois projetos enviados a Câmara não são vinculados, mas com a aprovação da lei municipal que institui a
 parceria entre o Município e o Circuito, este terá assessoria em projetos e treinamentos de pessoas para se tornarem guias
 turísticos. A Adriene disse que com a Lei Robin Hood, o ICMS enviado aos municípios foram divididos em cultura, esporte e
 turismo e que as Prefeituras devem ter essas contas específicas para receberem o repasse. O visitante Marcus disse que isto é
 uma forma de garantir que os recursos sejam investidos nestas áreas e vai para conta do Fundo municipal de Turismo e que os
 responsáveis serão os Conselhos que não geram custos ao Município. O Sr. Presidente agradeceu a presença do visitante e
 citou correspondência do Deputado Federal Reginaldo Lopes que visitaram em Brasília, dando conta que o Município receberá a
 quantia de R$619.000,00 reais para construção de creche. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES. O
 Vereador José Márcio citou visita do Prefeito e Secretário de Obras na Rua José Marçal, onde as bocas-de-lobo foram feitas de
 bloco e não estão suportando o peso dos veículos, pois deveriam ser de ferragem e concreto. Num aparte o Marcelo disse que
 todas as obras estão assim. O pronunciante disse que está falando isso para alertar a comissão que está verificando estas
 obras, pois segundo relatos de algumas pessoas, eles vão fazer uma maquiagem em todos os bairros ao invés de arrumarem
 como é preciso. Disse que o andamento da Prefeitura em certas áreas não está boa, mas se trabalharem juntos poderão fazer
 uma Ijaci melhor e que independente de reeleição, ele trabalha para que Ijaci seja melhor, sendo as vezes é criticado por isso,
 mas cada centavo do dinheiro público deve ser bem gasto e apoia o Executivo naquilo que for bom para o Município. Quanto aos
 projetos apresentados pelo Marcus, disse que desde outubro está falando de coisas que precisam ser feitas na Prefeitura, pois
 não podem ficar acumuladas debaixo do tapete. Disse que os projetos discutidos nesta Casa devem ser levados ao



 conhecimento da população, como ele sempre faz e acredita que podia estar melhor, não fosse a vaidade de alguns, pois
 arrecadação não falta, o que não existe é juízo, respeito e boa vontade na Prefeitura e quando entregar o cargo quer sair pela
 porta da frente como entrou, ao passo que o pessoal da Prefeitura fala que ele fica procurando encrenca e trazendo problemas
 para a Câmara, porém se eles fizessem igual ou melhor do que ele, as coisas não estariam desta maneira. O Vereador Marco
 Aurélio indicou ofício ao Delegado de Policia Civil e Comandante da Policia militar informando que os moradores da Lagoinha
 estão se sentindo ameaçados pela presença de um motoqueiro que anda por ali a noite intimidando moradores, adultos e até
 crianças. Indicou ofício a empresa de ônibus Gardênia pedindo que a linha Bom Sucesso a São Paulo faça parada em Ijaci,
 informando que tem uma família que se dispôs a vender as passagens e arrumar as malas nos ônibus. Citou visita do Marcus e
 afirmou que esta contribuição do Município ao Circuito é importante e que a indústria que mais gera empregos é a do turismo e
 assim não quer e nem pode retardar o desenvolvimento sócio, econômico, cultural e turístico de Ijaci. Citou telefonema da
 Viação São Cristóvão dizendo que a passagem iria baixar pra R$2,90 e disse que se a passagem já baixou por iniciativa da
 empresa é porque tem muita sujeira debaixo do tapete e o povo não aguenta isto e esteve naquela data na delegacia e deixa
 claro que não cala sua voz, pois prefere renunciar do que ter medo e querem uma passagem em torno de R$2,40, já que baixar
 10 centavos na passagem é humilhação e aqui não tem ninguém bobo e por ser uma prestação de serviço público, cabe
 apuração do Ministério Público e outros órgãos. Disse que recebeu telefonema do DER em Oliveira dando conta que os
 redutores de velocidade no Bairro Novo Horizonte seriam feitos naquela semana pela construtora Ápia e espera que sejam feito
 os pontos de ônibus perto do Sítio Charco Grande. Indicou ofício ao Deputado Federal Reginaldo Lopes agradecendo pela sua
 ação em prol do Município, bem como ofício ao Prefeito parabenizando por mais essa conquista que será de grande valia para
 as mães e pais que precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos. Citou respostas do ofício do Consórcio do Funil e
 disse que os Vereadores não são crianças e irá visitar "in locu" estas casas e desmascarar este pessoal. O Sr. Presidente
 parabenizou aos Vereadores, pois é a primeira vez que se reduz o valor de uma passagem por intermédio desta Casa, mesmo
 que seja 10 centavos, mas ainda querem que reduzam mais. Completando, o Marco Aurélio disse que não estão pedindo
 esmolas e sim que tratem os munícipes com respeito. O Vereador Lisionel citou envio da prestação de contas de 2009 pelo
 Tribunal de Contas e pediu cópia da mesma para que a Comissão analise e faça o parecer, sendo que o Tribunal opinou pela
 aprovação das mesmas. Manifestou apoio ao projeto apresentado pelo Marcus e com a aprovação dos projetos e aumento no
 ICMS, alguma coisa poderá ser resolvida no Município. Quanto ao projeto da Metal Ar, com a emenda apresentada pelos
 vereadores, as demais empresas receberão tratamento igualitário e pediu que a Roma Transportes, Pedra Van, empresa do
 Geraldo Maciel e demais que se instalarem no Distrito tenham o mesmo tratamento. Sobre o projeto do Fundo Municipal do Meio
 Ambiente pediu que a Secretária de Meio Ambiente viesse na reunião explicar sobre o mesmo. Pediu que a Câmara agendasse
 uma reunião com a Viação São Cristóvão para tratar da linha do Ipiranga, já que alguns ônibus não estão indo até o último ponto
 da referida linha. Quanto ao preço de passagens, acredita que o valor pode baixar mais um pouco. Indicou ofício ao Executivo
 pedindo que faça a ligação de rede de esgoto na casa da Sra. Leda e o do Sr. Bilico, ambos moradores da Serra que não foram
 atendidos quando da pavimentação no bairro. O Vereador Rogério citou seu pedido de vistas aos Projetos de leis 11 e 12 ,
 requisitando que viesse alguém para explica-los, pois seu objetivo é que o Município cresça. Disse que o Or. Ofenil lhe pediu
 que fosse dado nome a uma rua em frente ao seu restaurante e por isso apresentará Projeto de Lei neste sentido e os
 Vereadores que quisessem assinar o Projeto, estava à disposição. Indicou ofício ao Executivo parabenizando pelo reinício do
 atendimento de plantão médico 24 horas no Posto de Saúde, tendo o Marco Aurélio apoiado esta Indicação. Quanto a
 subvenção da ALECI, disse que estava empenhando, teria 2ª e 3ª votação e não se trata de política, mas sim de oferecer
 oportunidade de desenvolvimento a profissionais formados em educação física em Ijaci e espera que os profissionais sejam
 todos daqui. Pediu providências quanto aos buracos nas ruas da Pedra Negra, bem como em toda cidade, sabe que é período
 chuvoso, mas algo precisa ser feito. Parabenizou a Comissão que esteve na Secretaria Estadual de Transportes e Obras
 Públicas, pois está dando resultado quanto ao preço da passagem da São Cristóvão. Indicou ofício ao Deputado Federal
 Reginaldo Lopes agradecendo pela indicação do Município para receber recursos para construção de creche e subscreveu o
 ofício do Marco Aurélio ao Executivo, citando que se a Prefeitura não estivesse em dia, não conseguiria estes recursos. Finalizou
 comunicando aos Vereadores que o Prefeito estaria no Posto de Saúde às 22 horas e convidou os Vereadores para também
 comparecerem. O Sr. Presidente indicou ofício aos familiares do Ex-Vice-Presidente José Alencar manifestando condolências
 pelo falecimento, com nome de todos Vereadores e Servidores desta Casa. O Vereador Marcelo disse que quando os
 Vereadores fiscalizam são tidos como enjoados pelo servidores que ocupam cargos de confiança, mas fiscaliza porque não se
 preocupa com votos. Quanto a resposta do Consórcio do Funil, disse que eles tapearam os ex-prefeitos Clébel, Neimar, Maria
 Horaci e José Maria que assinaram o recebimento de todas as obras e todas estão com defeitos. Num aparte o Marco Aurélio
 questionou como o Município pode aguentar o caos no esgoto, casas de Pedra Negra com defeitos e disse que providências
 precisam ser tomadas. Sobre os projetos envolvendo o meio ambiente, disse que esta Casa tem sérios problemas com meio
 ambiente na Prefeitura, a Secretária foi convidada varias vezes a vir aqui e não veio e citou problemas na liberação para cortes
 de eucaliptos, problemas sérios com o loteamento Portal do Lago, ao passo que em outros casos foi difícil a aprovação dos
 mesmos e alguns nem foram aprovados e se alguém falar que a aprovação do Portal do Lago trouxe benefícios para Ijaci é
 porque não mora aqui e que as Secretarias de Meio Ambiente e Obras que aprovaram este loteamento erraram muito. Quanto
 ao pagamento de 300 reais mensais, disse que aqui se paga para depois receber, acredita que devem fazer parte do Circuito,
 mas questionou como investir em turismo se que quando se chega na cidade a primeira coisa que acontece é cair num buraco,
 quando vão na Serra cai nos buracos e assim Ijaci não tem condições nem de mostrar a cara. Disse que os servidores que
 cuidam das praças não têm animo para trabalhar, pois os chefes só estão lá para receber, servidores comissionados não
 cumprem horários, além dos casos de excesso de diárias de viagem. Disse que devem se empenhar nas coisas que dão certo e
 abrir mão daquelas que não e até hoje não engoliu a aprovação do Portal do Lago, citando que este assunto foi levado até ao
 Ministério Público, mas fizeram um relatório maquiado para o Promotor. Disse que devem aprovar as leis e estruturar a questão
 do turismo para depois fazerem parte do Circuito e que a Secretária de Meio Ambiente deve cobrar da Secretaria de Obras que
 melhore a cara de Ijaci, mencionando que concordou com uma pessoa que lhe disse que até Macaia tem entrada melhor que



 Ijaci. Num aparte, o José Márcio citou acidente na Avenida da Ilha Brasil por causa de um buraco perto do loteamento Portal do
 Lago devido a problemas na manilha e tem tempo que pediram providências na Secretaria de Obras neste sentido. O
 pronunciante disse tem coisas que acontecem por falta de cuidado e boa vontade. O Sr. Presidente indicou ofício ao responsável
 pelo trânsito para que tomasse providências quanto aos buracos na rodovia Ijaci a Serra e na Avenida que liga a Ilha Brasil. A
 Vereadora Valéria disse que perto da casa do Joel fizeram uma boca de lobo de madeira que afundou e os moradores já
 reivindicaram providências, sendo que já indicou ofício e a Secretaria de Obras não foi no local fiscalizar. Citou que na entrada
 da cidade os postes não tem iluminação e nem pórtico de boas-vindas, são pequenas coisas, mas que ficam saturadas. Indicou
 ofício a CEMIG, em nome dos moradores, pedindo que façam a poda de galhos de árvores que estão esbarrando nos fios na
 Rua Vigilato Vilas Boas. Indicou ofício a Secretaria de Obras para tapar um buraco na Rua Antonieta Ribeiro onde os carros
 estão caindo. Num aparte, o José Márcio pediu que colocasse no ofício que isso foi mostrado pela TV UFLA no final do ano
 passado e tal buraco foi feito pela Prefeitura para arrumar a rede de esgoto e não deram conta. A pronunciante disse que o pior
 de tudo é quando conversam com o Prefeito sobre estes problemas e ele diz que não sabe e nem viu os ofícios e quando votam
 projetos não é para fazer política e sim ajudar o Município, citando exemplo do projeto da ALECI. Disse que fica sem ação diante
 da cobrança das pessoas, pois já fizeram vários ofícios pedindo providencias, citando caso da água de chuva na rua da Câmara.
 Indicou ofício, em nome de alguns moradores de Contendas, para que o Setor de Transportes mande as máquinas para arrumar
 as estradas, citando dificuldades da ambulância em trafegar nestas estradas rurais. Quanto ao convênio com o laboratório, já
 começaram a marcar os exames e parabenizou o Prefeito pelo plantão 24 horas e que a distância de Ijaci a Lavras é grande
 quando se trata de doença. O Sr. Presidente indicou ofício ao Consórcio do Funil questionando se foi repassado o valor de
 R$43.000,00 conforme consta na documentação enviada a Câmara, bem como se fizeram investimento na área de lazer no
 valor de R$30.000,00 no Ipiranga e se foi prestado contas, que envie cópias aos Vereadores. O Vereador Cypriano parabenizou
 o Prefeito pelo plantão médico 24 horas. Citou reclamações do mau cheiro das fossas cépticas na rua de acesso ao Bairro
 Ipiranga, indicando ofício ao Prefeito para que tome providências, já que perto do local tem um restaurante, pedindo a Secretária
 de Meio Ambiente, que estava presente, que olhasse esta questão. Num aparte, o Marcelo disse que essas caixas coletoras não
 estão funcionando e foram instaladas pelo Consórcio do Funil quando da negociação e eles prometeram que se essas caixas
 fossem construídas, traria ICMS ecológico para o Município e até então só tem problemas e esgoto caindo na represa. O
 pronunciante indicou ofício a COHAB e pediu que o Prefeito também mande ofício relatando problemas de goteiras nas casas
 que foram construídas, as ruas estão com muitos buracos e as pessoas já estão pagando as mensalidades. Parabenizou ao
 Prefeito pelos recursos que tem conseguido para o Município e citou viagem a Oliveira no dia seguinte onde fará pedido de
 parada de ponto de ônibus e acostamento dos dois lados da rodovia Agnésio Carvalho, perto do Sítio Charco Grande.
 Manifestou apoio Marcus e aos projetos do turismo apresentados. SEGUNDA PARTE: As proposições verbais foram aprovadas
 à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 19/2011 que "Concede subvenção social à Associação de Apoio ao Lazer, Esporte
 e Cultura de Ijaci - ALECI e da dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em 2ª e 3ª votação. O Marcelo justificou o
 voto e disse ao Leandro que espera que o Executivo cumpra e faça o que eles precisarem para continuarem o trabalho e tirarem
 as crianças das drogas. O José Márcio disse que apoia o projeto e espera que não tenham interferências políticas quanto às
 pessoas que venham a se destacar no esporte e indicou ofício ao Prefeito para que fique atento e as decisões referentes a este
 projeto, que sejam dele e não de outros. O Presidente disse que os gastos com as subvenções serão fiscalizados. O Parecer
 Prévio do Tribunal de Contas referente às Contas do Município, exercício de 2009 foi encaminhada à Comissão de Finanças,
 Orçamento e Tomada de Contas para parecer no prazo regimental. TERCEIRA PARTE: Os Vereadores foram convocados para
 a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 11 de abril a partir das 19 horas. 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 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 6ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da 5ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Srs.
 Vereadores. INDICAÇÕES ESCRITAS: Nº 87 e 88 da Vereadora Valéria. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 89 dos Vereadores
 Cypriano, Francisco e José Márcio, nº 90 da Vereadora Valeria, nº 91, 92, 93 e 96 do Vereador José Márcio, nº 94 e 95 do
 Presidente Joel. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Para 1ª discussão e votação: Projeto de Lei Ordinária nº 19. Para 2ª discussão
 e votação: Projeto de Lei nº 10. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES. O Vereador Cypriano citou pedido
 seu para abrir uma rua entre o campo do Milionário e as casas ali existentes, porém o Secretário de Obras disse que segundo o
 engenheiro, não poderia abrir a rua sob a alegação de que uma rua não pode ter menos de 20 metros em relação à outra e
 desta forma o pronunciante indicou ofício ao Prefeito perguntando qual lei proíbe a abertura da rua, pois foi um pedido seu e não
 volta atrás. Num aparte, o José Márcio disse que os moradores estavam falando mal do Cypriano e do Prefeito que haviam
 prometido a rua para as pessoas dali, bem como a captação da água das chuvas para não invadir os terrenos, ao que ele
 defendeu o pronunciante, pois acredita que o Prefeito e o Vereador não estavam sabendo, mas iria sugerir que ele pedisse
 explicação ao Executivo, citando que do outro lado eles deixaram uma rua sem saída. O pronunciante disse que o pedido da rua
 era para evitar que os moradores tivessem seus quintais alagados em épocas de chuvas e com a construção da quadra sem tal
 rua, seus terrenos não serem desvalorizados, afirmando que não é contra deixarem a rua do outro lado, mas antes de fechar
 todo terreno deveriam ter perguntado aos moradores, vez que seu pedido foi feito antes do início das obras. O Vereador
 Francisco reforçou palavras do Cypriano a respeito da rua do campo do Milionário. Disse que seu pedido para instalar quebra-
mola na rua da Sra. Laurita não foi atendido e ainda que deveriam arrumar o asfalto do Córrego Pintado que está com buracos.
 Quanto ao gasto do ônibus em que trabalha, disse ele deixa o veículo e outro pega e é da opinião que cada motorista deveria
 trabalhar num veículo especifico, porém os veículos trabalham 24 horas por dia. Reforçou pedido para contratarem a neta do Sr.
 Augustinho quando a escola for aberta, senão eles colocam pessoas de fora. A Vereadora Valéria reiterou pedido ao DER, em



 nome dos moradores do Bairro Novo Horizonte, para que instalassem quebra-molas na Rodovia Agnésio Carvalho Souza, pois
 no local há muitas crianças e idosos. Sobre sua indicação a respeito dos vales-transportes, justificou que alunos lhe reclamaram
 que alguns estão recebendo 30 e outros 15 vales, quando o certo seria 50 e existem comentários dando conta que estão dando
 vales para professores, sendo que esta Casa votou o fornecimento dos vales para estudantes. Quanto ao pedido para
 contratação de laboratório para exames de sangue, disse que segundo palavras do Prefeito, foi realizada a licitação e o Hemocel
 venceu, sendo que o material para exame será colhido em Ijaci e agora ela esperava que resolvessem a questão dos exames
 oftalmológicos, bem como aumento do valor do repasse para o CISLAV. Num aparte, o Lisionel disse que lhe foi informado pela
 Alessandra que estão elaborando um projeto de 60 mil reais para desafogar as consultas oftalmológicas ao que a pronunciante
 disse que no CISLAV há laboratórios e médicos conveniados, mas sem esta verba os exames só irão se acumular e reiterou
 pedido de envio do projeto mencionado pelo Lisionel, pois isto se faz urgente. O Sr. Presidente nomeou uma Comissão Especial
 composta pelos Vereadores Valéria, José Márcio e Marco Aurélio para fiscalizar a Secretaria de Educação no tocante aos vales-
transportes; folgas concedidas pela Secretária a servidores comissionados; veículo que transportou a Secretária, que estava fora
 de serviço, até o aeroporto de Confins e verificar se os veículos da Educação estão fazendo serviços alheios à Secretaria. O
 Vereador Marcelo reiterou menção a problemas na rede de esgoto da cidade, como os dejetos que estão voltando para as
 residências, principalmente em período de chuva forte, sendo necessárias atitudes urgentes do Executivo neste sentido. Sobre o
 asfalto do Córrego Pintado, citou Comissão nomeada para verificar estas obras, porém ficaram de fazer o relatório depois de
 concluídas as obras no Bairro Mateus. Após fez uma explanação sobre o "Diagnóstico e Plano Municipal de Garantia dos
 Direitos da Criança e do Adolescente", projeto "Fortalecer para Crescer" e ao término da explanação entregou um exemplar do
 Diagnóstico ao Presidente. Num aparte, o José Márcio disse que o problema da evasão pode estar relacionado ao diretor da
 escola, ao que o pronunciante disse que segundo o Diagnóstico, as causas foram gravidez precoce, falta de estrutura familiar,
 falta de comprometimento de todos envolvidos na área educacional, colheita de café, falta de perspectiva de trabalho, dentre
 outros. O José Márcio disse que nas sextas-feiras à noite os alunos não vão às aulas e os professores não dão falta para eles e
 que nas escolas municipal e estadual poderia ser implantada a chamada digital, o que poderia ser uma solução. Noutro aparte, a
 Valéria disse que a necessidade de creche em Ijaci é muito grande e que o Instituto Camargo Corrêa e a Prefeitura deveriam
 fazer dois tipos de creches, uma para atender crianças de 0 a 7 anos e outra de 7 a 14 anos, além de preparar os jovens para o
 mercado de trabalho. O Presidente disse que o valor que foi liberado tem de ser para a implantação de creche e que não esteve
 na reunião de entrega do relatório, pois estava em Brasília, afirmando que quando há entrosamento entre a sociedade,
 empresas privadas e órgãos públicos a sociedade em geral tem a ganhar e quanto à educação, os pais devem fazer o possível
 para manterem os filhos na escola, citando que no seu tempo de estudante haviam leis mais rígidas para os alunos. O Vereador
 José Márcio indicou ofício parabenizando a Escola Estadual Maurício Zákhia pela comemoração de seu aniversário. Indicou
 ofício ao Prefeito, Secretário Fábio Mesquita e Secretária de Educação, pois existem fatos desagradáveis e os Vereadores não
 podem fazer de conta que não estão acontecendo, como no caso do curso que é ministrado à noite na escola do campo do
 Milionário com recursos da Administração que poderiam ser usados para fazer quebra-molas, arrumar asfalto quebrado, mas é
 desviado para manter este curso com 17 alunos onde são gastos 18 mil reais por mês. Citou que é um absurdo o número de
 reprovados e com 17 matriculados comparecem 5 e que o ensino deles é da Universidade de Machado e ele falou e o Prefeito
 concordou que os cursos não devem ser linha dura no sentido de aprovação conforme Machado, senão os alunos que
 quisessem, iriam para Machado, pois os alunos trabalham o dia inteiro na zona rural e quando chegam para estudar, os
 professores ficam dificultando. Disse que o dinheiro destes cursos deveriam ser gastos em redes de esgotos citando caso
 específico do Bairro Serra Verde. Disse que era para incluir no ofício que foram aprovados cargos para a brinquedoteca, mas os
 nomeados estão tirando folgas durante a semana, sendo que os Secretários Fábio e Cristiane falaram que os professores que
 estivessem disponíveis iriam dar reforço na Escola Padre Emílio Lunks e que não é para tratar com mão de ferro, mas cargo de
 confiança não pode ter folgas e segundo o que foi falado para ele, esta folga foi um acordo entre eles e a Secretária e sendo
 assim, fica difícil investimento das empresas no Município, sendo que o desenvolvimento da brinquedoteca é acompanhado pela
 Camargo Corrêa. Disse que ano que vem é ano eleitoral e questionou como pedirão votos se não fiscalizarem as coisas que as
 pessoas trazem até eles. Quanto à Saúde, no que eles acertam parabeniza, mas quando erra fala, pois o dinheiro é para aplicar
 na cidade. Quanto à Comissão para verificar o asfalto, disse que os bueiros no final da Rua José Marçal estão com tampas
 quebradas, citando seu ofício ao Secretário de Obras neste sentido e não entende esses acordos que fazem com as empresas,
 pois a garantia do serviço é de 5 anos e a Administração deveria entrar em contato com as empresas para procederem os
 devidos reparos. Citou trechos da Avenida do Ipiranga que está intransitável, sendo falta de fiscalização no loteamento do
 Edmon e que o Secretário de Obras nesta parte está a desejar. Disse que quando enviam ofícios a pedidos da população, os
 Secretários fazem o contrário só para dizerem que quem mandam são eles. Quanto ao pedido do Cypriano para abertura da rua,
 disse que o Prefeito está faltando com sua palavra, pois disse que abririam a rua a pedido do Vereador, manifestando apoio ao
 Cypriano neste sentido. Disse que se Secretário e Chefe de Departamento fizerem algo errado, quem vai responder é o Prefeito
 e ele pode ser pego na ficha limpa em 2012 e nem poderá exercer a carreira e médico concursado e sempre alerta o Prefeito
 neste sentido. Indicou ofício para que analisassem a questão dos aluguéis que é pago pela Prefeitura às famílias carentes,
 sendo que com estes recursos deveriam fazer casas perto da COHAB para abrigar tais famílias e finalizou pedindo cópia de
 suas indicações que seriam enviadas para a Prefeitura. O Presidente pediu que aditasse às Indicações, agradecimento ao
 Deputado Domingo Sávio pela recepção em seu Gabinete, ocasião em que prometeu que em breve entraria em contato com a
 Rede para abertura do túnel na entrada da cidade, bem como o Deputado Luiz Fernando Faria, em nome do Francisco e José
 Márcio, tendo este prometido ajudar na questão de transportes. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram
 aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 10/2011 que "Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso dos bens
 que menciona e dá outras providências" de autoria da Vereadora Valéria foi aprovado à unanimidade em 2ª e 3ª votação,
 conforme urgência na redação final solicitada pelo Vereador Lisionel. O Projeto de Lei Ordinária nº 19/2011 que "Concede
 subvenção social à Associação de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de Ijaci - ALECI e da dá outras providências" foi aprovado à
 unanimidade em 1ª votação. TERCEIRA PARTE: Os Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-



se dia 04 de abril a partir das 19 horas. 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 março de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 5ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da 4ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Srs.
 Vereadores. CORRESPONDENCIAS: Convite do CDC e demais entidades para entrega do Diagnóstico e Plano Municipal da
 Criança e do Adolescente de Ijaci. Ofícios do Gabinete: Nº 70 encaminhando cópia da Prestação de Contas da APAE referente
 ao mês de janeiro de 2011 e 79 comunicando que os convocados Drs. Alexander, Luiz e Jorge e Secretaria de Saúde
 comparecerão à reunião da Câmara noutra ocasião, pois estão preparando documentos. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 72 e 73 da
 Vereadora Valeria, nº 74 dos Vereadores Cypriano e Francisco, nº 75 do Vereador Cypriano, nº 76 do Vereador Rogério, nº 77
 do Vereador José Márcio, nº 78 do Vereador Francisco, nº 79 dos Vereadores Francisco e Marcelo, nº 80 dos Vereadores
 Francisco e José Márcio, nº 81, 82, 83, 84 e 85 do Vereador Marco Aurélio e nº 86 do Vereador Lisionel. REQUERIMENTO: Nº 2
 do Vereador Marcelo. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação do Projeto de Lei Ordinária nº 19 que "Concede subvenção
 social à Associação de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de Ijaci - ALECI e da dá outras providências". Para 1ª votação:
 Projetos de Leis nº 10 e 18 e Projetos de Resoluções nº 4, 5 e 6. SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DO VISITANTE: O jovem
 Adriano dos Santos Souza apresentou projeto para implantação de cursos profissionalizantes de informática, dizendo que esteve
 nas escolas e viu que os alunos têm interesse, mas a maioria não tem condição financeira e assim conversou com o Prefeito no
 sentido da Prefeitura pagar as mensalidades parcial ou integralmente para estes alunos, sendo que em várias Prefeituras tem
 feito este projeto. Respondendo a questionamentos do Marco Aurélio, disse que são 71 cursos na área de informática e outros e
 a Prefeitura entraria com a ajuda de custo para a população no valor de 50% das mensalidades ou com valor integral com limites
 de vagas. Disse que a escola está sendo implantada numa sala em frente ao Salão Paroquial e se chamará Cyber Net. Disse
 que são de Bom Sucesso/MG onde já tem uma escola implantada e atende alunos de 8 anos de idade em diante, sendo que o
 prazo de cada curso é de 7 meses. Respondendo a questionamentos do Marcelo, disse que em Minas Gerais tem escola nas
 cidades de São João Del Rei, Resende Costa, Divinópolis, Abaeté, Biquinhas, Morada Nova e que em Bom Sucesso tem todos
 os cursos que foram citados, sendo que o valor dos cursos são divididos em pacotes básicos, avançados e profissionalizante e
 ficam em torno de 80 a 100 reais por mês. O Presidente agradeceu e disse que na medida do possível, esta Casa ajudará.
 SDOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES. A Vereadora Valéria mencionou os projetos dos cursos que foram
 apresentados ao Prefeito pelo Adriano, eles têm interesse de fazer um convênio com a Prefeitura para ajudar aos alunos que
 não têm condições de arcar com os custos e também é uma oportunidade para os jovens e adolescentes. Indicou ofício à
 Secretaria de Obras para que arrumem a rede de esgoto da casa da Sra. Aparecida, como pedido anteriormente por ela.
 Reiterou pedido ao Executivo para que envie a Câmara projeto de lei para para pagamento de consultas oftalmológicas e
 cirurgias, vez que a fila de espera é grande e as urgências sempre passam na frente. Num aparte, o Marco Aurélio disse que se
 tem esta demanda, deveriam fazer uma licitação. A pronunciante disse que ela mesma já procurou o Dr. Mansur que tem uma
 clínica e médicos conveniados e o pagamento pode ser dividido, mencionando ainda que a fila para consultas neurológicas e
 ultrassom também é grande e aumenta a cada semana. Disse que os exames de sangue são realizados pelo SUS que tem uma
 determinada cota e quando chega o final do mês, a cota já está estourada e até algum tempo a Prefeitura tinha convênio com
 laboratório para fazer exames de sangue, mas foi cortado não sabendo os motivos, porém era preciso manter, pois há exames
 que são urgentes e indicou ofício ao Executivo para fazer uma licitação e contratar um laboratório para continuar com estes
 exames, citando que uma paciente precisou de um exame no valor de 10 mil reais para fazer uma cirurgia. Disse que o Prefeito
 esteve no Posto e disse que faria uma reforma no prédio para os usuários terem mais conforto e lhe disse que não tinha visto o
 ofício que ela indicou neste sentido. Falou que naquela semana o Prefeito retornou e lhe disse que tem um terreno para construir
 um novo posto de pronto atendimento e iria buscar convênios para isto e não precisaria de reforma, tendo ela dito que estava na
 hora de ter um pronto atendimento com estrutura para trabalhar. Num aparte, o Marco Aurélio disse que no valor repassado ao
 Consórcio de Saúde, eles poderiam reservar um fundo para cada Município para atender os exames mais caros, conforme
 citado pela Vereadora e sugeriu ofício neste sentido ao Cislav. A pronunciante disse que o valor repassado é para cobrir todos
 exames, além de outras despesas com o Consórcio e se o Executivo enviasse esse projeto para liberar mais recursos, daria
 mais resultados. O Vereador Cypriano indicou ofício ao Executivo para que trocassem as manilhas de uma ponte próxima à
 propriedade do Sr. Samuel, já que as existentes não estão comportando o volume de água que está invadindo e estragando a
 estrada. Indicou ofício ao Prefeito agradecendo pelo médico cardiologista e exame de cateterismo que conseguiu para atender
 uma pessoa da Vila Industrial que sofreu infarto. Manifestou apoio ao projeto apresentado pelo Adriano. Disse que os projetos
 não podem ser votados de qualquer maneira, mas estão analisando e os que forem bom para população, terão o seu apoio. O
 Vereador Rogério pediu ao Prefeito que tomasse providências quanto às redes de esgotos, vez que tem voltado dejetos em
 algumas residências, mesmo com esforço dos servidores em arrumar, porém deveria contratar a Copasa ou uma empresa
 especializada neste serviço, pois a rede de esgoto está precária e a cidade está crescendo. Manifestou apoio ao projeto da
 Valéria para doação de terreno e que haveria a primeira votação, pois não poderia ser votado em urgência, citando que já houve
 outros projetos similares aprovados na Câmara e estão aqui para servir os que precisam. Disse que estão tapando buracos na
 rua da Serra. Pediu vistas aos Projetos de Leis nº 11 e 12 para verificar de que se trata. Quanto ao Projeto de Lei nº 17, disse
 que deve ser analisado com o Prefeito, pois eles votaram para que o diretor e vice-diretor das escolas fossem professores do
 quadro efetivo. Sobre os plantões médicos, foi procurado por dois motoristas e esteve com o Assessor Jurídico da Prefeitura e
 fez uma emenda, só que há coisas que não são de competência da Câmara e juntamente ao Francisco, achou melhor pedir
 vistas para que o Prefeito faça as modificações e envie à Câmara, já que os motoristas também merecem receber os plantões.
 Sobre as explicações do Adriano para os cursos profissionalizantes, disse que no que depender dele, não é contra naquilo que é



 para ajudar os alunos. Disse que o parecer nos projetos que concedem Títulos de Honra ao Mérito está pronto e pediu aos
 Vereadores que votassem em regime secreto como manda o Regimento Interno. O Presidente disse que é preciso medidas
 urgentes na questão da rede de esgoto e no abastecimento de água, senão a cidade entrará em caos. O Vereador José Márcio
 disse que a ideia da Valéria sobre os plantões é boa, porém o projeto enviado está com erro e o Francisco iria pedir vistas para
 consertar a redação. Apoiou pedido de vistas do Rogério aos projetos nº 11 e 12, pois a parte do Meio Ambiente no Município
 está a desejar e citou caso do esgoto onde a Secretária não vai olhar e que o povo nem a conhece, sendo que ela deveria
 trabalhar em parceria com a Secretaria de Obras. Num aparte, a Valéria disse que foi procurada por um morador que reclamou
 dos dejetos que estão voltando nas casas e fizeram um Boletim de Ocorrência e que os servidores da Prefeitura arrumam, mas
 há coisas complexas que eles não conseguem resolver. O pronunciante disse que a Secretária de Meio Ambiente acha que só
 deve olhar arvores e matos e se esquece do esgoto correndo a céu aberto e caindo na represa. Indicou ofício ao Executivo para
 providências no esgoto e água, pois a cidade está crescendo e tem mais loteamentos sendo construídos e já não tem condições
 de arcar com o custo disto e que arrumem a Copasa ou uma empresa para fazer este serviço. Quanto à Saúde, o Prefeito e os
 demais que foram chamados para aquela reunião deveriam ter vindo em respeito aos cidadãos, como meio de darem
 explicações sobre o questão da Saúde do Município e que o visitante Adriano ao ouvir os relatos sobre a Saúde relatados pela
 Valéria, deve ter se questionado como o Prefeito o ajudaria em seu projeto. Disse que na Saúde as pessoas estão às traças e
 parece que são os Secretários que dão ordens para o Prefeito. Disse que seu voto seria favorável e aberto nas votações dos
 Projetos de Resoluções, pois este é o seu jeito de trabalhar. O Vereador Francisco pediu vistas no projeto de lei nº 15 e estão
 aguardando o envio da emenda pelo Prefeito para que o mesmo seja votado. Reforçou pedido do Cypriano quanto às manilhas
 próximas ao terreno do Sr. Samuel, pois a água está passando por cima da ponte e ali é linha escolar. Reiterou pedido para
 confecção de uniformes para os servidores, pois isto ajuda a identificá-los como servidores do Município. Indicou ofício ao
 Secretário de Obras reiterando pedido para instalar quebra-molas na Rua Ernesto Viana da Costa. Num aparte, o José Márcio
 indicou ofício ao Executivo para que faça reforma do pátio dos veículos como meio de receber melhor as pessoas e quanto ao
 pedido de quebra-molas não atendido, questionou se vão esperar matar uma criança para depois atender, pois os motoristas
 não respeitam a velocidade e acredita que não atendem seus pedidos e nem os do Francisco, porque eles sempre estão
 cobrando atitudes do Prefeito e Secretários e pediu para acrescentar isto na indicação do Vereador. O pronunciante disse que foi
 eleito por 111 votos para trabalhar em favor do povo e no dia seguinte estaria indo para Brasília, juntamente ao Presidente, um
 servidor e o Secretário Fábio para buscarem recursos para o Município. O Vereador Marco Aurélio disse ao visitante Adriano que
 a educação e o investimento no cidadão são sempre bem vindos e se ele tiver um bom entendimento no Executivo, terá respaldo
 desta Casa. Indicou ofício ao Executivo e Secretaria de Saúde, pois quando falece alguém em casa, a família enfrenta
 dificuldades para encontrar médico para assinar o atestado de óbito e desta forma pediu providências para que seja designado
 no Município alguém responsável para este tipo de trabalho, porque existem reclamações de familiares em que a pessoa faleceu
 a um mês e não foi assinado atestado de óbito e sem este documento não tem como receber pensão. Num aparte, o José
 Márcio disse que os indicados para isto seriam a enfermeira padrão, o agente de saúde e o médico do PSF que conhecem as
 famílias, ao que o pronunciante disse que quando as pessoas falecem aos finais de semana, os médicos não assinam. A Valéria
 disse que os médicos do PSF assinam, mas existiu caso em que o paciente faleceu em Lavras e os médicos de lá não quiseram
 assinar, além de um outro caso onde a pessoa foi encontrada morta na zona rural e não tinha nenhum registro no PSF e por isto
 os médicos não assinaram. O pronunciante agradeceu pelo convite foi enviado pelo CDC e parabenizou aos organizadores para
 a entrega do diagnóstico do Município. Indicou ofício ao Cislav solicitando relação de todos os atendimentos referentes a Ijaci
 dentre os meses de janeiro a março, sugerindo a eles que fizessem um fundo para cada Município como meio de atender os
 exames de emergência. Quanto à Viação São Cristóvão, alguns Vereadores estiveram em Belo Horizonte e acredita que terão
 decisão favorável. Sobre o Consórcio AHE Funil, não está obtendo respostas às suas solicitações e o único caminho será o
 Ministério Público. Indicou ofício ao Executivo para informar quando será o inicio das obras com os recursos do Novo Somma,
 parabenizando por terem conseguido os recursos fora do prazo, bem como informar o nome do Deputado que interveio para
 consegui-los. Indicou ofício ao Executivo e Departamento de Recursos Humanos solicitando cópia da folha de pagamento deste
 mês de março. Indicou ofício ao PSF da Serra e do Centro parabenizando a todos pela dedicação e trabalho em prol dos
 munícipes, pois dentro de seus recursos, atendem bem a todos. O Vereador Marcelo apoiou palavras do Marco Aurélio no
 tocante à sugestão do Cislav para se criar um fundo para os Municípios e acrescentou que se caso o fundo não fosse utilizado
 durante o ano, poderia servir de descontos nos repasses. Quanto aos atestados de óbitos, há médicos que por não estarem
 presentes no momento ou algum tempo após o falecimento, não assinam os atestados, mas os familiares não podem sofrer por
 causa disso. Disse que no Município tem dois telecentros com mais de 20 computadores e que antes de contratar com o
 visitante Adriano, deveriam cobrar do Prefeito para que colocasse estes telecentros para funcionar, sendo que já pediram para
 colocar professores para atender as crianças, vez que o Município já tem os equipamentos para oferecer estes cursos. Indicou
 ofício ao Executivo solicitando cópia do contrato nº 200/2009 celebrado entre a Prefeitura e a empresa "Tempos
 Empreendimentos Ltda". Quanto a visita à Secretaria de Transportes e Obras Públicas em Belo Horizonte para verificação do
 caso da Viação São Cristóvão, estão aguardando e acredita que a população terá boas notícias. Num aparte, o Cypriano disse
 que se a Prefeitura tem os equipamentos para os cursos de informática, poderia contratar a empresa do visitante para dar as
 aulas. O pronunciante pediu vistas nos Projetos de Leis nº 14 e 16. O Vereador Lisionel parabenizou ao Executivo por ter
 conseguido os recursos do Novo Somma e que as obras a serem realizadas serão importantes para o Município. Manifestou
 apoio ao Projeto de Lei nº 10 de autoria da Valéria. Pediu ao visitante Adriano que enviasse fôlder contendo informações a
 respeito dos cursos e se são reconhecidos pelo MEC, mas apoia palavras do Marcelo quanto ao telecentros que estão fechados
 por falta de professores. Manifestou apoio ao projeto de subvenção a ALECI e vão ter que analisar algumas rubricas no
 orçamento que estão sendo anuladas, pois as vezes não seja necessária tais anulações. Quanto ao Cislav, pediu que o
 Executivo olhasse a possibilidade de enviar um projeto para aumentar o repasse e assim desafogar a fila de exames que é
 grande. Sobre o projeto da Metal Ar, disse que juntamente ao Marcelo e o Assessor Jurídico estarão estudando uma emenda
 para beneficiar não somente a Metal Ar, mas todas as empresas que ali estão ou que ainda vão se instalar, afirmando que



 devem dar tratamento igualitário a todos. SEGUNDA PARTE: AS proposições verbais foram aprovadas à unanimidade. O
 Projeto de Lei Ordinária nº 10/2011 que gAutoriza a Concessão de Direito Real de Uso dos bens que menciona e dá outras
 providências h de autoria da Vereadora Valéria foi aprovado à unanimidade em 1ª discussão e votação. O Projeto de Lei
 Ordinária nº 18/2011 que gDenomina de Praça Prefeito Antônio Alvarenga Vilas Boas, o logradouro que especifica h de
 autoria do Sr. Presidente foi aprovado à unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação, conforme urgência solicitada pela
 Valéria. Os Projetos de Resoluções nº 4 que gConcede Título de Honra ao Mérito a Lucas Vilas Boas Mendonça", nº 5 que
 "Concede Título de Honra ao Mérito a Maelton de Mesquita Siqueira" ambos de autoria do Vereador Marcelo e nº 6 que
 "Concede Título de Honra ao Mérito ao Sr. Ricardo de Andrade Resende" de autoria da Vereadora Valéria foram aprovados à
 unanimidade do Plenário em votação secreta nos termos do inciso XVIII do art. 12 e única nos termos do parágrafo único do art.
 137 do Regimento Interno, tendo os Vereadores Francisco, José Márcio e Valéria declarado seus votos favoráveis aos preditos
 projetos. O Sr. Presidente declarou seu voto favorável nos Projetos de Resolução nº 5 e 6. PARTE: Os Vereadores foram
 convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 28 de março, a partir das 19 horas. 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 março de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 4ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da 3ª reunião ordinária e a ata da 3ª reunião extraordinária foram
 aprovadas e assinadas pelos Srs. Vereadores. CORRESPONDENCIAS: Ofícios nº 58 e 62 do Gabinete em resposta a ofícios da
 Câmara e nº 67 encaminhando balancetes da receita e despesa da Prefeitura dos meses de setembro e outubro de 2010.
 Manifesto do Sr. Sérgio Roberto Morado Serpa agradecendo a empresa Potência Estrutura e Eventos Ltda. Pelo eficiente
 trabalho por ocasião da 18º Festa do Peão de Rodeio e Carnaval de rua de 2011. Agradecimento da Sra. Maria do Socorro Félix
 pela presença dos Vereadores nas festividades do Dia do Município. Relatório da Camargo Corrêa em resposta ao ofício nº 8/11
 no tocante às detonações (desmontes) de pedra, conforme indicação do Vereador José Márcio. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 63,
 64, 65 e 66 do Vereador José Márcio. Nº 67 do Vereador do Vereador Marcelo com apoio do Vereador Marco Aurélio. Nº
 68,69,70 e 71 do Vereador Marco Aurélio. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação dos Projetos de Leis Ordinárias nº 11
 que "Abre credito especial para pagamento de contribuição à Associação do Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D' Água e
 dá outras providencias", nº 12 que "Institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras providencias", nº 16 que "Autoriza
 acordo judicial para pagamento de dívida e dá outras providencias", nº 17 que "Altera redação do § 2º do art. 9º da lei municipal
 1021 de 15 de junho de 2010 e dá outras providências" todos de autoria do Executivo. Nº 18 que "Denomina de Praça Prefeito
 Antônio Alvarenga Vilas Boas, o logradouro que especifica" de autoria do Sr. Presidente. Para 2ª votação: Projeto de Lei nº 13.
 Para votação em 2º turno: Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 1/11. SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DO VISITANTE: O
 Sr. Tadeu Diniz dos Santos Gerente da Viação São Cristóvão disse que estava na reunião para explicar sobre o aumento do
 preço das passagens da linha Lavras a Ijaci. O Sr. Presidente disse que era preciso apresentar uma planilha de custos que a
 seu ver não houve aumento no período em que as passagens foram reajustadas. O Sr. Tadeu disse que o aumento também é
 devido ao ICMS e estaria enviando email com todas as informações para os Vereadores. O Sr. Presidente perguntou sobre o
 passe-livre para as pessoas idosas e se a Prefeitura teria como dar uma contrapartida, sendo respondido que é pelo DRE, pois
 as linhas são intermunicipais e não conhece lei neste sentido no Estado. Respondendo ao Presidente disse que a Prefeitura não
 pode dar passe-livre para os idosos, sendo isto de competência do Estado com lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Fez a
 leitura da resolução que autoriza os reajustes das tarifas, e estaria enviando cópia para a Câmara. O Presidente disse que a
 porcentagem de aumento da linha de Ijaci, está maior que as demais, sendo respondido que não e que a linha de Ijaci se
 estende a Ipiranga e Macaia, ao que o Marcelo questionou se Ijaci paga esse preço por Macaia que é de outro Município e se
 fosse somente referente a Ijaci, o preço seria menor, ao que o Tadeu disse que não tem como picar a passagem por causa da
 roleta e que já havia dito ao Marco Aurélio sobre essa questão, propondo fazer um estudo juntamente aos Vereadores,
 afirmando que a empresa está de portas abertas e todos que vão até lá são atendidos. O Marcelo disse que para o preço da
 passagem de Ijaci diminuir deveria separar as linhas de Ijaci e Macaia e colocar ônibus nos mesmos horários, e os passageiros
 de Ijaci que usassem a linha de Macaia pagaria o preço até lá. O Tadeu disse que das 5h50 às 7 horas da manhã são 12 ônibus
 que atendem a Ijaci e a ideia de separar as linhas será levada a diretoria da empresa para ver o que pode ser feito. Também
 abordou a questão de horários de ônibus para levar pessoas para trabalharem nos condomínios que também está em estudo. O
 Marco Aurélio disse que convidou o Sr. Tadeu para vir na Câmara, devido às reclamações e cobrança das pessoas e enviou
 ofícios pedindo explicações, pois quem vai a Lavras a passeio não sente no bolso, mas quem vai todos os dias para trabalho
 gasta R$144,00 por mês, o que significa 27% do salário mínimo e que as vezes a pessoa não quer dar o emprego para a pessoa
 de Ijaci porque a passagem é cara, o que acaba sendo um problema social. Disse que há uma discrepância em relação ao preço
 da passagem para Ribeirão Vermelho que tem a mesma distância e o valor é R$2,30 e que nos metrôs de São Paulo e Rio
 andam o dobro do que os ônibus de Ijaci e o valor em média é R$2,40 e deve ser feita uma reavaliação da quilometragem,
 pedindo ao Presidente que fizesse um levantamento das linhas de outras cidades para comparar com o custo que é pago pelos
 moradores de Ijaci. O Tadeu disse que todas as reivindicações dos Vereadores seriam repassadas à diretoria e também ao DER
 para ver o que poderia ser feito. Respondendo ao Cypriano, O Tadeu disse que as solicitações para diminuir os preços das
 passagens para as pessoas que trabalham em Lavras, bem como passe-livre para os idosos serão levados a diretoria, já que
 essa regulamentação é feita pelo Estado e os critérios são iguais para todos os municípios e no caso de Lavras, existe o passe-
livre para os idosos é porque a linha é municipal. O Cypriano parabenizou a São Cristóvão pelos motoristas que são muito bons e
 o José Márcio apoiou palavras do Marcelo no sentido do preço ser alto por causa de Macaia e defende a colocação de linhas
 específicas para Ijaci. O Presidente agradeceu a presença do Tadeu e disse que montaria uma comissão para visitar o órgão
 regulador em Belo Horizonte, ao que o Tadeu disse que a Assessoria Jurídica da empresa também estaria verificando o caso.



 Em seguida o Pastor Emerson Vicentino da Assembleia de Deus Missões convidou os Vereadores e todos presente para
 participarem no dia 16 a partir das 9 horas de uma reunião dos pastores do campo de Lavras, bem como de uma carreata no
 mesmo dia em comemoração aos cem anos de fundação da Assembleia de Deus no Brasil e ofertou uma Bíblia Sagrada de
 comemoração do centenário ao Presidente. Após a Sra. Elaine Cristina Carneiro reclamou que seu marido quebrou a perna na
 semana da festa do peão e tendo ido ao Posto de Saúde, o médico de plantão não quis encaminhá-lo para Lavras para fazer
 Raio-x, alegando que se ele não estivesse com nenhuma lesão, o encaminhamento lhe traria problemas. Disse que receitou
 Nimesulida e seu marido trabalhou na sexta, sábado e domingo com a perna quebrada e na segunda-feira voltaram ao posto
 pedindo encaminhamento para tirar raio-x, sendo que o médico de plantão também não quis fazer o encaminhamento, alegando
 a mesma coisa. Disse que seu marido ficou com a perna quebrada de sexta até quarta-feira, sendo que a mesma estava
 inchada e roxa. Na quarta-feira fez um raio-x pelo CISLAV, internou seu marido à noite e quinta-feira de manhã fez cirurgia, onde
 foi colocado seis pinos e placa na perna, porque não foi tirado raio-x no dia que precisava e agora seu marido vai ficar 45 dias
 sem colocar os pés no chão. O Marcelo perguntou o nome dos médicos plantonistas, sendo respondido que foram os Drs. Alex,
 Luiz e Jorge. Disse que não estava aqui pedindo ajuda, pois já havia comprado dez injeções no valor de R$74,00 cada, deixando
 claro que não tinha nada contra os médicos, mas quer saber quem deu essa ordem louca, pois com este, são dois casos, já que
 tem uma moça do Córrego Pintado que ficou 5 dias com o pé quebrado porque não conseguiu encaminhamento. Disse que
 avisou o Dr. José Maria e ao Joel e já contratou um advogado e pediu aos Vereadores que não deixasse isto acontecer com
 mais ninguém, pois três médicos falaram a mesma coisa e não sabe de onde veio a ordem. O José Márcio indicou ofício ao
 Prefeito, a Secretária de Saúde e aos três médicos para virem na próxima reunião da Câmara e explicar este fato, pois uma
 fratura que não é devidamente cuidada pode até matar e são coisas que não devem acontecer, citando que por telefone, a
 Secretária quis achar que ele estava errado no caso de uma criança que estava precisando de cirurgia. Disse que votam
 projetos para melhorar a Saúde e quando se colocam nos cargos se esquecem e os Vereadores ficarão desmoralizados se
 estas coisas continuarem a acontecer. O Presidente disse que juntamente ao Marcelo e Marco Aurélio montariam uma comissão
 para ouvirem as partes. O José Márcio disse que o Prefeito deveria olhar com a Secretária e os três médicos o que aconteceu e
 não deveria passar a mão na cabeça. A visitante disse acreditar que este problema não é dos médicos. O Marco Aurélio disse
 que o Posto não pode ficar sem um aparelho de raio-x e ultrassom e que o Município poderia adquiri-los para evitar essas
 coisas. O Presidente disse que a comissão será montada e se houve negligência de alguém, este será punido. SÍNTESE DOS
 PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES. O Sr. Presidente disse que esteve naquela data esteve em Belo Horizonte com o
 Fábio Mesquita e que foi liberado verba para pavimentação asfáltica do Bairro Campo Alto e agradeceu aos Vereadores por
 terem aprovado o projeto Novo Somma que foi aceito pelo banco com a intervenção de um Deputado e o dinheiro seria liberado
 ainda naquela semana. O Vereador Cypriano disse que as obras do Novo Somma e do Campo Alto serão de grande valia para a
 população. Disse que deve ser feito calçadas na cidade e consertar as que já existem e estão quebradas. Quanto ao projeto da
 Metal Ar, disse que isso já aconteceu quando foi doado um terreno para o Clube dos Cem e outro para um banco, onde
 atualmente funciona uma Igreja e assim acha que deve deixar eles usarem os terrenos enquanto estiverem em Ijaci e se forem
 embora, eles levam as coisas que colocarem no terreno para não acontecer igual ao prédio do banco. Disse que não é contra o
 projeto, mas deve analisar para que os Vereadores não fiquem mal vistos, concorda que construam com estrutura metálica para
 ficar mais fácil de retirar quando forem embora, pedindo para os Vereadores para analisarem, pois isso não deve ser feito de
 qualquer maneira. O Vereador José Márcio indicou ofício ao Secretário de Obras para que antes da quarta-feira colocasse a
 tampa num bueiro no final da Rua José Marçal, já que haveria um evento naquele dia e poderia ocorrer acidente com veículo ou
 pedestre. Indicou ofício à Secretária de Educação para que colocassem placa contendo o nome da escola da Serra, bem como a
 escola em frente à Câmara, pois as pessoas ficam perguntando o nome destas escolas. Indicou ofício ao Secretário de Obras
 para que instale um redutor de velocidade e faixa de pedestres em frente à escola da Serra, sendo que na hora que as crianças
 saem, os motoristas não respeitam. Quanto ao fato ocorrido com os médicos, disse que não é contra os Secretários, mas como
 fiscais do povo, quando o serviço vai mal, ele cobra atitudes, citando que a Secretária de Saúde ligou para ele e a Secretária de
 Educação foi no ônibus tomar satisfação com ele a respeito do fato de não terem alguém responsável no portão para receber as
 crianças e ele perguntou a ela se de tantos cargos que foram votados, não sobrou ninguém para colocar no portão. Apoiou a
 visitante Elaine e quanto ao fato dela entrar na justiça, citou projeto de lei neste sentido, acreditando que isso se dá por
 incompetência de Secretário, pois é preciso rigor e esses médicos e a Secretária de Saúde estão jogando o Prefeito no chão,
 fazendo tudo ao contrário do que foi falado na campanha. Quanto as obras de pavimentação no Bairro Campo Alto e Cohab, as
 pessoas estão esperando e quando os Secretários trabalham bem, faz elogios, mas quando estão deixando a desejar, sempre
 irá cobrar, sendo que eles devem agir com igualdade para todos. Reafirmou que é preciso rigor nesta questão da saúde já que
 terão reajustes nos plantões e indicou ofício ao Prefeito parabenizando quem trabalha com honestidade e pelas obras realizadas
 e quantos aos que estão somente para receber, não retira nenhuma palavra do que fala. O Vereador Marcelo indicou ofício a
 Assembleia de Deus dando boas vindas aos Pastores que virão ao encontro no dia 16 em comemoração ao centenário da Igreja.
 Quanto à reclamação da Sra. Elaine, foi nomeada comissão e disse que está havendo muitas reclamação na área da Saúde e
 que o Prefeito deve ser reunir com os Secretários e cobrar deles, pois tudo o que foi falado é com intuito de ajudá-lo. Disse que é
 preciso buscar as informações necessárias e esclarecer o fato relatado pela Elaine, pois são fatos que estão acabando com a
 Administração. Disse que foi na Promotoria do Meio Ambiente com Francisco e o José Márcio para falarem sobre a questão do
 saneamento, água e esgoto e naquela data conversou com o Prefeito dizendo que o Promotor lhes orientou para entrar com
 denúncia contra o Prefeito se este não tomar providências, pois o Ministério Público vai cobrar ações quanto ao tratamento de
 água e esgoto. Disse que o Prefeito tem uma pesquisa onde 74% das pessoas querem água e esgoto tratados e até agora nada
 foi feito e a população está sendo tratada com descaso pelos políticos que estão deixando de fazer aquilo que é obrigação.
 Falou que a população está sofrendo com águas pluviais e todas as obras que estão sendo feitas por empreiteiras estão dando
 errado, citando que a cidade foi feita a picaretas e hoje com maquinário está sendo destruída. Disse que nas obras de reparação
 do asfalto das ruas da Serra estão colocando massa asfáltica sobre o barro e depois as empresas recebem e vão embora,
 citando obras da Niemayer que ficou a desejar. Disse que não devem temer perder votos por causa da Copasa ou outra



 empresa, se fizerem um contrato bem feito, o gasto de hoje com poços artesianos dá para pagar para famílias carentes por
 muitos anos e o correto é o cidadão pagar de dez a quinze reais por mês e não ter sua casa cheia de água e dejetos de esgoto,
 além da qualidade de vida. Disse que o interceptor de esgoto feito pelo Consórcio do Funil na Rua José Marçal está acima do
 nível da rua e essa semana voltou dejetos de esgoto na casa de sua sogra. Pediu ao Secretário Sebastião Leonardo, que se
 fazia presente, para levar ao conhecimento do Prefeito o que foi falado na reunião. O Vereador Marco Aurélio indicou ofício a
 quem de competência para que medisse a distância dentre a Praça Augusto Silva em Lavras até o ponto final do ônibus em Ijaci,
 até o ponto final em Ribeirão Vermelho, até o ponto final em Perdões e até o ponto final em Itumirim, bem como os preços das
 passagens. Num aparte, o Marcelo sugeriu que fosse desde a rodoviária de Lavras, ao que o pronunciante concordou e disse
 que não ficou satisfeito com as explicações do gerente, pois a São Cristóvão nunca irá pedir para reduzir os preços das
 passagens e que se a Câmara não tomar decisão e levar ao conhecimento do DER, esta passagem daqui uns dias estará em
 cinco reais, sendo que o gerente não teve resposta quando ouviu que a passagem até Ribeirão Vermelho é de R$2,30. Disse
 que é uma discrepância muito grande, não quer prejudicar a empresa, mas quer solução. Reforçou o ofício do Marcelo a
 Assembleia de Deus. Quanto ao relato da Elaine sobre a Saúde, parabenizou o Presidente pela nomeação da comissão, pois
 esta Casa não pode ser um tribunal de inquisição, mas deve ouvir as partes e fazer um relatório e pediu ao Presidente que
 nomeasse outro vereador em seu lugar, pois um dos médicos é seu cunhado e ele não se sentiria à vontade na Comissão,
 sendo que foi ele quem o trouxe para cá e ele é muito elogiado pela população. Sobre o tratamento de água, disse que saúde
 começa pela boca e é favorável a qualquer projeto que o Executivo enviar a esta casa neste sentido. Indicou ofício à Santa Casa
 de Lavras parabenizando os médicos Oscar Lisboa Neto e Najib Murad pela boa vontade e amor ao próximo ao proceder uma
 cirurgia numa criança na sexta-feira de carnaval, que estava com problema sério no olho e fizeram a operação pelo SUS a seu
 pedido, senão a criança estaria na fila de espera. Indicou ofício aos familiares do Sr. "Zico Café", manifestando condolências
 pelo seu falecimento. Citou ofícios enviados ao DER para instalação de redutores de velocidade perto do Sítio Charco Grande,
 bem como as solicitações do Francisco que não obtiveram respostas e reiterou indicação ao DER neste sentido, bem como ao
 Consórcio AHE Funil para que tomasem providências quanto aos problemas que a municipalidade teve que assumir, sendo que
 não era de sua responsabilidade e para as indicações não obteve respostas. O Vereador Rogério parabenizou o Prefeito pelas
 obras que se iniciarão no Campo Alto, recapeamento da Avenida da Serra e o projeto Novo Somma que foi liberado, sendo que
 Ijaci precisa muito deste recurso para realizar obras e andar para frente, citando estar satisfeito com os convênios que o Prefeito
 tem conseguido. Quanto ao fato na saúde falado pela Elaine, disse que é sério e tem que ver onde está o problema, ma acredita
 que é a Secretária, citando que tomou conhecimento que será trocado o horário de uma das fisioterapeutas para a parte da
 manhã, questionando como deixarão duas de manhã e nenhuma na parte da tarde, sendo que estão aqui falando e nada se
 resolve. Disse que se a Administração vai mal, a Câmara também vai, conhece os dois lados de uma Administração, mas não
 podem deixar um ou dois atrapalharem e o que não está funcionando deve ser trocado e saber falar não quando for preciso.
 Quanto ao esgoto, é preciso arrumar uma empresa para fazer o tratamento e sempre quando os servidores vão fazer a
 manutenção, ele tem acompanhado e realmente os canos não têm comportado o volume e os dejetos retornam para as casas.
 Sobre a São Cristóvão, disse que não ficou convencido com a explicação do gerente, é preciso procurar solução junto ao DER,
 pois a empresa não vai baixar o valor das passagens. Disse que o Prefeito deve tomar cuidado com as pessoas que estão ao
 seu redor, pois existem certas coisas que não estão dando para aguentar. Num aparte, o José Márcio disse que os fatos que
 estão acontecendo na Saúde não ocorreram em outros mandatos, é preciso pulso firme do Prefeito que é médico, pois ainda a
 tempo de mudar a situação. O Marcelo disse que enquanto o José Maria era médico, não havia nenhuma reclamação dele, mas
 como Prefeito, ele não está conseguindo cobrar dos médicos e a área da Saúde o está derrubando. O pronunciante disse que é
 preciso elogiar o que está indo bem, mas cobrar atitudes em relação ao que não estiver funcionando. O Sr. Presidente disse na
 Saúde o Francisco e José Márcio foram os que mais trabalharam e ele está fiscalizando e por isso nomeou a comissão para
 ouvir as duas partes e que é difícil quando o setor de saúde de um Município depende de outro, como Ijaci depende de Lavras e
 não sabem qual a instrução que os médicos de Lavras tem de seus superiores quando vão atender pacientes de Ijaci. Disse que
 a URPA de Lavras recebe dinheiro do Estado para atender as cidade de Ijaci, Itumirim e Ribeirão Vermelho. Traçou elogios ao
 Dr. Alex que é um médico humilde e atende bem a todos e deixou a comissão composta por ele e o Vereador Marcelo para
 averiguar a situação e ouvir os dois lados e ver se o erro é em Lavras ou em Ijaci. Também foi mantido o pedido do Vereador
 José Márcio para convocação da Secretária Rósula, os Doutores Alex, Luiz e Jorge e o convite para o Sr. Prefeito
 comparecerem na reunião seguinte. SEGUNDA PARTE: AS proposições verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de
 Lei Ordinária nº 13/2011 que "Concede subvenção social a Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra e dá outras
 providencias" foi aprovado à unanimidade em 2ª e 3ª votação, conforme urgência na redação final solicitada pelo Vereador
 Lisionel. A Proposta de Emenda À Lei Orgânica Municipal nº 1/2011 que "Altera o caput do art. 41 da Lei Orgânica Municipal" foi
 aprovada à unanimidade em 2º turno. TERCEIRA PARTE: Os Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a
 realizar-se dia 21 de março, a partir das 19 horas. 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 3 (três) dias do mês de março de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 3ª reunião
 extraordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho,
 Valeria Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de
 Souza Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. CORRESPONDÊNCIA: Ofício nº 58 do Gabinete do Deputado
 Estadual Luiz Fábio Cherem informando acerca de recursos para "Transporte Escolar" ORDEM DO DIA: Deliberação acerca das
 seguintes proposições: Projeto de Lei nº 14/11 que "Altera redação do art. 3º da lei municipal 880/2006 e art. 3º da lei municipal
 1.037/2010 e da outras providencias" em substituição ao Projeto de Lei nº 7/11 que foi retirado pelo autor, Presidente Joel.
 Projeto de Lei nº 15/11 que "altera redação dos artigos 3º e 4º da lei municipal 822/2005 e dá outras providencias". Projeto de Lei



 nº 9/11, Projeto de Resolução nº 2/11 e Proposta de Emenda À Lei Orgânica Municipal nº 1/11. A pedido do Vereador Marcelo
 foi aditado o Projeto de Lei nº 13/11. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES. O Vereador Lisionel pediu
 vistas no projeto de lei nº 14. O Vereador Francisco disse estar de acordo com os projetos que beneficia a população, mas é
 contra os projetos que prejudica a população. O Vereador Marcelo manifestou apoio ao Projeto de Lei nº 9, falando do excelente
 trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Emerson, Leandro e Vilson. Citou atividades esportivas em comemoração ao dia do
 Município organizada por eles e a declaração de utilidade pública da Associação vai fazer com que eles tenham condições de
 buscarem recursos. Quanto ao projeto dos plantões, disse que tem um problema sério com excesso de pagamento de horas
 extras e agora com este reajuste dos plantões, espera que os servidores cumpram os horários, pois se aprovarem o reajuste e
 os serviços ficarem a desejar, de nada adiantará o esforço da Câmara em melhorar as condições de trabalho se não melhorarem
 a qualidade. Quanto a subvenção para Associação de Pedra Negra, pediu ao Presidente que o colocasse em votação, pois há
 dois alunos da banda que com um mês de aula já tem condições de tocar instrumentos e a Associação está precisando deste
 recurso para arcar com as despesas, pedindo apoio dos Vereadores neste projeto. A Vereadora Valéria manifestou apoio as
 palavras do Marcelo no sentido da banda de música, sendo um projeto que custou sair do papel e agora não podem voltar atrás,
 bem como apoio ao projeto da ALECI que vem desenvolvendo um bom trabalho no esporte com o Leandro e sua equipe. Disse
 que pela lei é preciso cumprir os horários, sendo que os médicos e técnicas cumprem, e o maior problema, conforme citado pelo
 Joel em reuniões passadas, é em relação à enfermeira padrão que não estava no posto, porém recebendo plantões e está tendo
 o rodízio maior de outras enfermeiras e o projeto estará beneficiando ainda os motoristas de ambulância com plantões em festas
 cívicas. O Vereador Rogério pediu urgência no Projeto de Lei nº 9, como meio de ajudar o Leandro. Manifestou apoio ao projeto
 de Lei nº 13 e ao projeto dos plantões e no que se refere aos motoristas, acha justo e quanto às enfermeiras padrão, disse que é
 preciso que cumpram os horários. A Valéria disse que só vai receber quem realmente fizer os plantões e pediu votação em
 regime de urgência no Projeto de Lei nº 15. O Vereador Marco Aurélio disse que o pedido de vistas no projeto da Metal Ar foi
 bom porque existem três leis e é preciso fazer um enquadramento. Manifestou apoio ao projeto da ALECI que está fazendo um
 grande trabalho. Quanto ao projeto dos plantões, disse que esse valor é pago em outros lugares, estão reajustando em 20%,
 mas devem atender o povo com mais presteza e afinco. Disse que o projeto da banda é de suma importância, pois em todas a
 cidades tem banda e que estão atrasados e assim precisam do apoio dos Vereadores, sendo que o Estado, através da
 Secretaria de Cultura, fornece instrumentos e manifestou apoio aos projetos de resoluções. O Vereador José Márcio pediu que o
 Presidente fizesse um ofício para ele, pois seu nome foi usado em vários bairros, dando conta que tem um projeto aqui na
 Câmara para captação de água da chuva e ele que não quer deixar votar. Disse que quer o ofício para dar cópias nos bairros,
 pois estão querendo sacanear com o nome dele, já que sabem que não tem este projeto na Câmara e foi gente da Prefeitura
 que foi nos bairros e disse que ele não quis deixar e se a Prefeitura quiser fazer política, que façam do jeito deles, mas não
 usassem seu nome nem para falar bem, nem para falar mal. Disse que não concorda com uma coisa que está escrita no Projeto
 de Lei nº 15, sendo que ele e o Francisco já trabalharam em plantões da ambulância e não recebiam nada e o valor de R$50,00
 é pouco para o motorista e por isto vai pedir vistas para colocar emendas e igualar a R$100,00. O Francisco disse que é pouco e
 já trabalhou 17 anos na ambulância e acha que fizeram sujeira com os motoristas que sempre ficam em último plano na
 Prefeitura. Quanto aos projetos que foram votados aqui, o pronunciante disse que estava decepcionado com o Prefeito, o
 Secretário Fábio e a Secretária de Saúde, sendo do conhecimento do Presidente, que já foram duas vezes ao Gabinete do
 Prefeito com a mãe de uma criança que precisa de uma cirurgia que fica em torno de R$420,00 e o Prefeito como médico
 garantiu que resolveria o problema, mas tem dois meses que está enrolando o paciente. Indicou ofício ao Prefeito e Secretária
 de Saúde dizendo que ele e grande parte do eleitorado estão se sentido traídos pelo Prefeito e Secretária de Saúde, tendo o
 Presidente dito que em se tratando de menor, poderia encaminhar o caso para o Ministério Público, ao que o pronunciante disse
 que estaria dando mais uma chance ao Prefeito e a Secretária de Saúde para não falarem que ele está sendo radical. O Marco
 Aurélio disse que o Vereador não pode aumentar despesas com emenda, sendo dito pelo pronunciante que ele não vai colocar
 emenda e sim mandar ofício para o Prefeito mudar a redação. Disse que se vier menos de R$100,00 o Francisco irá pedir vistas
 também, mencionando que o Fábio Mesquita usou o nome dele e do Francisco no sentido de desenrolar projetos, não que eles
 pediram para que ajudar pessoas, porque iriam pedir vistas num projeto, no entanto não pediram e eles não cumpriram o que
 conversou com as pessoas e fala até hoje de peito aberto que nunca indicou alguém e nem quer indicar para trabalhar. O
 Rogério indicou ofício que eles enviem mais 4 ou 5 cargos para aprovar, porque os que foram aprovados não está dando para
 colocar as pessoas. O Presidente advertiu aos Vereadores que não saíssem do assunto da pauta. O pronunciante disse que
 estava indignado porque na hora de votar, seus votos valem, mas quando vão lá, não têm respeito por eles e estão pensando
 que o Francisco e ele são bobos, que não conhecem leis e sabe que é de interesse público a brinquedoteca, os motoristas, só
 que as pessoas vem para cima deles pensando que foram eles que indicaram para dar o serviço. O Francisco disse que apontou
 a neta do Sr. Agostinho que é professora, e não deixou que sua própria filha trabalhasse lá. O pronunciante disse que não quer
 atrasar o andamento do Município, pois não é do seu feitio, mas tem que falar a verdade e no ano que vem ao entregar o cargo
 quer sair pela porta da frente da mesma forma que entrou, e não corrido pela janela. Disse que tem todo respeito com eles, mas
 eles não têm vergonha na cara, não cumprem o que assumem com as pessoas, não queria falar isso do Prefeito, da Rósula e do
 Fábio, mas essa semana foi uma decepção. Pediu desculpas a Valéria por ter pedido vistas, mas trabalhou lá 6 anos, sabe a
 dureza que é trabalhar de plantão e na época não ganhavam nem um tostão e acha que foram injustos com os motoristas e que
 o valor mínimo do plantão deve ser R$100,00. A Valéria disse que eles ganham horas extras e que as técnicas não ganham, é a
 classe que mais trabalha e como já explicou, são as enfermeiras chefes que ganham R$150,00, fazem 5 horas e vão embora e o
 Presidente pode comprovar isto, pois foi lá vários finais de semana e sabe do que ela está falando. Disse que as técnicas
 cumprem seus horários e a única maneira de ganharem um pouco mais são os plantões. O José Márcio disse que quando
 fizeram o concurso sabiam quanto era o salário e defende os motoristas porque já trabalhou lá e a Valéria disse que defende as
 técnicas, porque também é técnica, tendo o José Márcio dito que se a Vereadora pedir para enviarem o projeto para as técnicas,
 ele apoia. O Joel disse que à meia noite de um dia da festa, a ambulância não estava no local e segundo informações foi a
 enfermeira que não autorizou, então ele chamou o Prefeito e a Secretária de Saúde e os responsabilizou por causa disto. O José



 Márcio disse que isso é incompetência de alguns Secretários e indicou ofício a Secretária de Educação, pois desembarca 40 a
 50 crianças com idade entre 4 a 8 anos no portão da escola e lá não tem ninguém para recebê-las, o portão fica escancarado e
 questionou se sumir uma destas crianças, a Secretária é a responsável e se isso for ao Juiz da Infância ou ao Conselho Tutelar,
 a Câmara já está sabendo, pois parece que a Secretária está lá só para receber salário. O Presidente Joel indicou ofício à
 Secretária de Educação para que coloque alguém de plantão no portão para receber essas crianças e que o portão permaneça
 fechado. O Vereador Cypriano mencionou os projetos e disse que estava de acordo com o pedido de urgência e que a vista é
 um direito dos Vereadores e pediu ajuda para pagamento de uma cirurgia oftalmológica de uma senhora moradora de Pedra
 Negra que está quase perdendo a visão. O Presidente Joel pediu aos Vereadores que o ajude a fiscalizar os serviços de saúde
 que estão ficando a desejar. Em seguida ocorreu um longo debate sobre a situação das redes de esgotos, que em vários bairros
 estão dando problemas, inclusive com o retorno de dejetos nas casas de algumas pessoas e também se fazem necessárias
 medidas urgentes em relação ao tratamento e abastecimento de água tendo em vista o crescimento da cidade, tendo o Sr.
 Presidente dito que mandaria um ofício solicitando que o Executivo enviasse urgentemente um projeto para melhorias nestes
 serviços. SEGUNDA PARTE: As proposições verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei ordinária nº 9 que
 "Declara de utilidade pública a associação de apoio ao lazer, esporte e cultura de Ijaci e dá outras providencias" foi aprovado à
 unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação conforme urgência solicitada pelo Vereador Rogério. O Projeto de Lei Ordinária
 nº 13/2011 que "Concede subvenção social a Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra e dá outras providencias" foi
 aprovado à unanimidade em 1ª discussão e votação. O Projeto de Resolução nº 2/11 que "Dispõe sobre o pagamento de diárias
 e reembolso de despesas de viagens aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Ijaci e dá outras providências" foi
 aprovado à unanimidade em discussão única nos termos do parágrafo único do art. 137 do Regimento Interno. A Proposta de
 Emenda À Lei Orgânica Municipal nº 1/2011 que "Altera o caput do art. 41 da Lei Orgânica Municipal" foi aprovada à
 unanimidade em 1º turno. TERCEIRA PARTE: Os Vereadores foram convocados para a reunião ordinária a realizar-se dia 14 de
 março, a partir das 19 horas. 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 fevereiro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 3ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da 2ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Srs.
 Vereadores. CORRESPONDENCIAS: Ofício nº 50 do Gabinete encaminhando cópia das prestações de contas da Associação
 Futuros Craques dos meses de novembro e dezembro de 2010. Alusão aos comunicados de liberação de recursos para
 manutenção de programas no Município pelo FNS, FNDE e FNAS. INDICAÇÃO ESCRITA: Nº 34 dos Vereadores Francisco e
 José Márcio reiterando pedido para fornecimento de uniformes para os servidores da Prefeitura. INDICAÇÕES VERBAIS: Nº 35,
 36 e 37 do Vereador Marcelo. Nº 38, 39, 40 e 42 do Vereador José Márcio. Nº 41 dos Vereadores Jose Márcio e Valéria. Nº 43 e
 44 do Vereador Francisco. Nº 45 dos Vereadores Francisco e Rogério. Nº 46,47 e 48 da Vereadora Valéria. Nº 49, 50, 51 e 52
 do Vereador Rogério. Nº 53, 54, 55 e 56 do Vereador Lisionel. Nº 57, 58, 59, 60 e 61 do Vereador Marco Aurélio e nº 62 do
 Presidente Joel. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação dos Projetos de Leis Ordinárias nº 8 que "Autoriza o aumento do
 valor do repasse mensal ao Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento do Programa de Medidas Sócio Educativas em meio
 aberto da Comarca de Lavras/MG e dá outras providências", nº 9 que "Declara de Utilidade Pública a Associação de Apoio ao
 Lazer, Esporte e Cultura de Ijaci e dá outras providencias" ambos de autoria do Executivo e nº 10 que "Autoriza a Concessão de
 Direito Real de Uso dos bens que menciona e dá outras providências" de autoria da Vereadora Valéria. Apresentação dos
 Projetos de Resolução nº 4 que "Concede Título de Honra ao Mérito a Lucas Vilas Boas Mendonça", nº 5 que "Concede Título
 de Honra ao Mérito a Maelton de Mesquita Siqueira" ambos de autoria do Vereador Marcelo e nº 6 que "Concede Título de
 Honra ao Mérito ao Sr. Ricardo de Andrade Resende" de autoria da Vereadora Valéria. SÍNTESE DO PRONUNCIAMENTO DO
 VISITANTE. O jovem Leandro Caetano disse que se formou em educação física e no final do ano criaram um conselho e uma
 associação de apoio ao esporte, cultura e lazer para fiscalizar, dar ideias e atender as crianças do Município com meio de tirá-las
 das drogas e foi criada uma comissão a pedido do Marcelo para visitar as comunidades rurais e bairros e saber de suas
 necessidades para as atividades de esportes. Disse ao José Márcio que se reuniram com o pessoal da UFLA e fizeram uma
 seletiva de 20 alunos para participarem com eles do atletismo. Disse ao Marco Aurélio que o Emerson lhe enviou por email os
 projetos desenvolvidos no esporte e palestras para os jovens, bem como projetos que envolvem meio ambiente e produtos
 recicláveis, como o sabão solidário feito de óleo de soja usado para doarem à sociedade. Convidou os Vereadores para
 participarem dos jogos em comemoração ao aniversário do Município na quadra poliesportiva e no campo de futebol de Pedra
 Negra. Disse que trabalha como voluntário há 17 meses no projeto de voleibol e a partir do dia 1º de março estria deixando o
 projeto para procurar emprego. Respondendo ao Presidente, disse que faz parte da associação, mas não da diretoria e é
 secretário do Conselho e se a Câmara aprovar subvenção a ALECI tem a possibilidade de ser remunerado. O José Márcio
 manifestou apoio ao Leandro pelo trabalho que vem desenvolvendo e sabe que não é fácil lidar com atletismo, dando
 testemunho próprio que aprendeu a correr no trabalho quando criança, pois tinha que vir da roça para estudar, sendo que hoje
 os jovens têm oportunidades e as vezes não sabem aproveitar. O Leandro disse que seu sonho é crescer junto com Ijaci, mas a
 oferta de trabalho no norte e noutros lugares de Minas é maior. O Rogério disse que as oportunidades devem ser dadas para
 pessoas de Ijaci, ainda mais no caso do Leandro que já trabalha como voluntário há 17 meses, aprovaram cargos, mas não tem
 como colocá-lo devido ao nepotismo, porém se empenhará em ajudar a Associação. O Cypriano disse que os alunos estão
 acostumados com o Leandro e vão sentir falta se ele sair e deve-se olhar uma maneira de ajudá-lo. A Valéria apoiou palavras do
 Rogério, e disse que através da Associação podem colocar as pessoas daqui para trabalhar com as crianças e assim progredir
 mais no esporte. O Leandro falou que ele, Robertinho e Juninho são formados em educação física, trabalham em áreas



 específicas que podem ser aproveitados para a evolução do esporte em Ijaci. O Presidente disse que a contratação do Leandro
 pela Prefeitura cai no nepotismo, mas através da Metal Ar que pretende criar uma associação, ele poderá ser contratado para
 ser professor, bem como o Vilson e por isso é importante apoiar estas empresas. A Valéria disse que as pessoas daqui se
 formam, mas as vagas são ocupadas por pessoas de fora e sempre achou isto errado, pois Ijaci tem gente competente para
 assumir estes trabalhos. O Leandro disse que a Associação foi criada pelo Emerson que é uma pessoa dedicada, foi mal
 interpretado e acusado, pois dava aulas e estava criando outro projeto além do seu trabalho, mas o Dr. Dimas entendeu e não
 levou o caso para frente. O Presidente Joel agradeceu a presença do Leandro, dizendo que a Câmara se empenhará em achar
 um caminho para que ele não saia da cidade. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES. O Vereador Marcelo
 disse que conhece o trabalho do Leandro no esporte e que o projeto de utilidade pública para a associação que o Leandro faz
 parte trará resultados e poderão buscar recursos no Estado, agradecendo pelo seu trabalho voluntário de 17 meses. Indicou
 ofício ao Executivo solicitando o envio dos balancetes que estão em atraso. Indicou ofício ao Departamento de Cultura para
 saber qual providência estava sendo tomada em relação aos blocos de carnaval, sendo que nos anos anteriores foi dada ajuda
 aos mesmos. Disse que a diretoria da Associação de Pedra Negra emprestou o campo para as comemorações do dia 1º de
 março e indicou ofício ao Secretário de Obras para que faça a limpeza dos matos em volta dos alambrados. Disse que o
 Departamento de Cultura deveria divulgar a Festa do Peão como sendo para comemorar o aniversário de emancipação política
 do Município, pois existem pessoas que participam da festa sem saber o porquê de sua realização. O Vereador José Márcio
 indicou ofício ao Prefeito e Secretária de Saúde para realizarem a cirurgia de um neto do Sr. Antônio Borges, sendo que é por
 necessidade e não por estética e se não tomassem providências iria adotar outras medidas e se não respeitam Vereador, quanto
 mais às pessoas comuns e parece que olham CPF para ajudar as pessoas. Indicou ofício ao Secretário de Planejamento e
 Gestão para que determine a empresa Qualy para retirar montes de lixo nas Ruas Vigilato Vilas Boas e José Marçal, pois estão
 depositados ali há muitos dias, atrapalhando as pessoas que fazem caminhadas, em especial os idosos. Em relação à doação
 do terreno para Metal Ar, disse que já foram gastos milhões com a festa do peão e em quatros anos a metal Ar já terá pagado o
 valor do terreno com os impostos e empregos que vai gerar. Disse que é contra a festa, pois é um desperdício de dinheiro,
 porém o aniversário do Município deve ser comemorado. Disse que aprendeu a correr por necessidade de trabalho e escola e há
 39 anos é corredor, levando o nome do Município aonde vai para participar de eventos de atletismo. Comentou que não está
 entendendo a Saúde do Município, pois em 2010 gastaram quase três milhões e os serviços podiam ser melhores e que foi
 eleito na coligação do Prefeito, mas está decepcionado e poderiam cortar gastos desnecessários e melhorar a saúde. Indicou
 ofício ao Secretário de Planejamento para envio de relação de nomes de pessoas que precisam de lotes, para que faça o
 levantamento de uma área perto da COHAB, sendo que aproximadamente dez pessoas o procuraram precisando de terrenos,
 além daqueles já atendidos na Pedra Negra e pediu apoio dos vereadores para conseguirem a doação destes lotes. Num aparte,
 o Vereador Marcelo sugeriu que juntamente a doação dos lotes, a Prefeitura poderia fazer um projeto básico de uma casa e
 fornecesse aos que receberem a doação. O pronunciante Finalizou parabenizando a equipe da rádio comunitária pelo bom
 trabalho que está desenvolvendo. O Vereador Francisco indicou ofício ao Prefeito para que pague um conserto realizado no
 ônibus, pois a nota foi apresentada ao José Geraldo e ele disse que não pagaria, porém se o serviço foi feito é preciso pagar.
 Disse que vai precisar de professor e eles deveriam dar uma chance para a Cíntia, mas eles só visam família que têm muitos
 votos e devem largar disso, pois muitas pessoas precisam trabalhar. Reiterou pedido para colocarem quebra-molas no Bairro
 Novo Horizonte, sendo que já pediram há um ano e no local existem muitas crianças. Disse que o Sebastião Leonardo falou que
 estava arrumando as lâmpadas da cidade, porém quando sai de madrugada para trabalhar nota que as ruas estão escuras e
 assim é preciso arrumar, já que estão aqui para dar atenção ao povo. A Vereadora Valéria pediu a retirada do projeto de
 resolução nº 3 e agradeceu ao Francisco e José Márcio por terem assinado juntamente com ela. Indicou ofício a Secretaria de
 Obras, a pedido da Sra. Simone, para que façam a limpeza do mato em frente a sua casa, sendo que a mesma já pediu e não foi
 atendida. Indicou ofício ao Executivo pedindo a aquisição de um micro ônibus adaptado para pessoas portadoras de
 necessidades especiais, para ser usado pela APAE e pela Prefeitura. Quanto a iluminação das ruas e praças, já pediu por três
 vezes e a Rua José Messias Vilas Boas está escura, bem como a rodovia na entrada da cidade que tem postes mas não têm
 lâmpadas e os moradores da Vila Industrial descem dos ônibus à noite no escuro. Num aparte o José Márcio disse que os
 moradores da localidade já lhe pediram e poderiam aproveitar e colocar lâmpadas até o bairro Novo Horizonte. A pronunciante
 disse que todos precisam e são pessoas que andam de madrugada para trabalhar. Num aparte, o Presidente disse que a culpa
 disso é dos Vereadores, que ao invés de fiscalizarem só falam na tribuna e mandam ofício. O Cypriano disse que sempre vai a
 Prefeitura e pede verbalmente. A pronunciante parabenizou a equipe da rádio comunitária pelo trabalho que vem
 desenvolvendo. Pediu apoio dos Vereadores no seu projeto para ceder terreno e que é preciso a ajuda de todos, tendo o José
 Márcio manifestado seu apoio ao projeto. Num aparte, o Marcelo perguntou como a Vereadora descobriu estes terrenos na
 Pedra Negra, sendo respondido que ela enviou ofício e o Prefeito e o Secretário fizeram um levantamento e lhe enviaram o
 croqui. O Marcelo disse que foi ele quem descobriu o terreno e achava uma falta de ética da mesma, pois ele já havia
 comentado com a Sra. Nice que o terreno seria doado, bastando apenas resolver um problema na rede de esgoto. A Vereadora
 disse que a ajuda para a Sra. Nice foi uma das primeiras coisas que pediu ao Prefeito e que o Sr. Rogério também poderia lhe
 falar do tempo em que estão correndo atrás destes lotes e perguntou ao Marcelo se ele também estava olhando o terreno para o
 Rogério. Num aparte, o José Márcio reafirmou pedido da cirurgia do neto do Sr. Antônio Borges, ao que a pronunciante disse
 que ela iria procurar informações, ao que o José Márcio disse que a cirurgia ficava em torno de R$400,00 e é a mesma cirurgia
 que o Dr. José Maria fez no posto, porém o caroço havia voltado. A pronunciante disse que o Prefeito e o engenheiro Hélio
 César estiveram no Posto de Saúde e lhe disseram que fariam adaptações no prédio antes de colocar o plantão 24 horas e ela
 mencionou seu pedido para arrumar os ventiladores e os banheiros, tendo o Prefeito lhe dito que não tinha visto o ofício e a
 Vereadora disse que os pedidos verbais estão certos, mas é preciso de documentos para respaldar os Vereadores. O Presidente
 Joel chamou os vereadores José Márcio e Valéria pra irem ao posto conversar com a Rósula sobre o assunto da cirurgia. O
 Vereador Rogério indicou ofício a Cemig para arrumarem as lâmpadas da Rua da Câmara, pois o local está escuro. Indicou
 ofício ao Prefeito para que o dinheiro arrecadado com o leilão seja utilizado para melhorias no pátio, como já foi pedido pelos



 Vereadores. Disse que na portaria da Festa do Peão é proibido entrar com bebidas e lanches, pois tem de ser comprado dentro
 do recinto e indicou ofício para que os organizadores não coloquem isso em vigor para não gerar confusão, tendo o José Márcio
 apoiado o pedido e questionou, se caso proibirem, qual seria a punição, havendo debate em torno do assunto. O Vereador
 Cypriano sugeriu que ao invés de asfalto no pátio de transporte, fosse utilizado concreto. O pronunciante disse que na Pedra
 Negra tem quase cinquenta lotes e perto da COHAB também tem alguns que podem ser doados e indicou ofício pedindo o
 croqui destes lotes para que seja feita uma lei para doar às pessoas que precisam. Quanto aos cargos de professores que foram
 aprovados, citou nomes de pessoas daqui que se formaram, para os quais devem ser dadas oportunidades, manifestando apoio
 a ALECI como meio de dar oportunidade ao Leandro. Disse que está de acordo com a colocação de um protético no Posto de
 Saúde e reiterou pedido para colocação quebra-molas no Bairro Novo Horizonte. Quanto a limpeza da cidade, parece que é de
 responsabilidade da empresa e a Prefeitura deveria notificá-la, porque a cidade não pode ficar cheia de lixo, requerendo cópia
 do contrato firmado com a Qualy. Quanto aos cargos, se precisarem de mais, podem enviar que vão aprovar e reforçou que
 deverão ser nomeadas pessoas daqui para os cargos comissionados. O Presidente Joel indicou ofício à Prefeitura para que
 usem os mesmos critérios da COHAB na doação destes lotes. O Vereador Lisionel disse que 80% das doenças em Ijaci está
 relacionada com a qualidade da água e assim esta deve ser tratada. Indicou ofício ao Executivo para que coloque iluminação de
 emergência na Praça, já que iria começar a Festa do Peão e o Carnaval e muitos jovens usam o local para consumirem drogas.
 Quanto ao projeto do Geraldo Maciel, disse que não pediu vistas, mas que aguardassem uma semana para colocar emenda da
 mesma maneira do projeto da Metal Ar, pois não é de seu feitio travar projetos que beneficiem as pessoas daqui e acha irregular
 se a Câmara der a concessão de 20 anos para um e de 5 anos para outro, pois os direitos devem ser igualitários. Agradeceu ao
 José Geraldo que fez a terraplenagem perto do Bairro Campo Alto para fazer um campo de futebol como meio de atender aos
 Bairros da Serra, COHAB e Mateus. Num aparte, o José Márcio indicou ofício para que instalassem quebra-molas no local,
 quando do funcionamento do campo. Sobre o asfalto que tiraram para arrumar a rede de esgoto, o Secretário Fábio disse ao
 pronunciante que estão conseguindo verba para fazer o recapeamento de toda a rua. Quanto ao projeto de autoria da Valéria,
 houve um comentário que ele pediria vistas, porém este comentário foi antiético e se ele tiver algo para falar, o fará da tribuna,
 pois é transparente em atos e palavras e como respeita a opinião dos Vereadores, gostaria que a dele fosse respeitada, pois não
 gosta de boatos. Quanto a comissão montada para visitar as comunidades rurais na questão do esporte, disse que está na
 mesma não como Vereador, mas como representante da Associação do Ipiranga. Parabenizou e agradeceu ao Leandro pelo
 tempo que trabalhou como voluntário no esporte. Indicou ofício ao Executivo para que com o dinheiro arrecadado no leilão,
 façam a reforma do pátio como já foi pedido por vários Vereadores. Indicou ofício ao Executivo para que coloque ventiladores
 nas ambulâncias que levam pacientes para tratamento fora do Município, citando caso onde as pessoas passaram mal por falta
 do ventilador. Apoiou palavras do Rogério na questão de pessoas entrarem com bebida e lanche no recinto da Festa do Peão,
 sendo que a Prefeitura paga os organizadores e não acha justa esta proibição. O Vereador Marco Aurélio disse que no edital do
 concurso foi dado um tempo pequeno para o pedido de isenção da taxa de inscrição, sendo do dia 2 a 4 de fevereiro e as
 inscrições de 18 de fevereiro a 20 de março, questionando se este período seria suficiente para decidirem quando à isenção e
 pediu que este prazo fosse maior, pois existem vários feriados e não se pode limitar este direito que as pessoas têm. Disse que
 o edital foi retificado dia 15 de fevereiro e assim indicou ofício ao executivo para que prorrogue a data para depois do feriado.
 Num aparte, a Valéria disse que as técnicas que trabalham na saúde bucal pediu ao Vereador que olhasse a questão do TFD,
 sendo que elas tem esse curso e no edital está CD e se vierem pessoas de fora, podem passar na frente delas. O pronunciante
 disse que isto é lei e iria notificar o Conselho de Odontologia para verificar o edital e entraria em contato com a Prefeitura para
 modificar esta questão. Indicou ofício ao Executivo para que coloque um protético no posto para ajudar as pessoas que não tem
 condições de arcar com o tratamento. Disse que conversou com o Secretário de Transporte e este ele falou que resolveria a
 questão do entulho na Rua José Marçal. Disse que naquela data recebeu ligação do pessoal da Viação São Cristóvão e eles vão
 enviar os documentos que foram solicitados. Disse que não é contra nenhuma empresa que presta serviço no Município, mas
 está aqui para defender os interesses do povo e sugeriu ao Presidente que nomeasse uma comissão pra ir a sede da São
 Cristóvão para conversar, sendo que eles queriam ir ao seu consultório, mas e isto é um assunto para a Câmara resolver.
 Indicou ofício a Sra. Aparecida, moradora da Vila Industrial por ele ter feito um jantar em comemoração a instalação do asfalto e
 a parabenizou por isto. Leu matéria no jornal "Estado de Minas", onde fala a respeito de um cidadão que ganhou indenização de
 uma Prefeitura pelo fato das calçadas estarem em mal estado de conservação, o que ocasionou uma queda e diante disto
 solicitou do Sr. Presidente que o projeto dos passeios fosse estudado novamente. Cumprimentou o Leandro e agradeceu pelo
 trabalho voluntário que fez no voleibol e apoiou a entidade que está sendo criada e será uma maneira de contratar jovens para
 atuarem no esporte. Num aparte, o José Márcio perguntou ao pronunciante a respeito do contrato da Qualy que ficou
 responsável pela limpeza e quem seria acionado em caso de problemas, sendo respondido que ele acionaria os dois na justiça.
 O pronunciante disse que não obteve resposta de suas solicitações feitas ao Consórcio do Funil e diante disso pediu que o
 Ministério Público o ajudasse, pois quer explicações na questão das caixas coletoras de esgoto que está um caos, o mau cheiro
 da ETE, trincas nas casas, muros caindo, portas, além dos vales transportes paras as pessoas que trabalham na antiga Pedra
 Negra, onde nem todos estão recebendo, citando ainda a falta de apoio às pessoas que foram tiradas do seu habitat e estão
 passando dificuldade. Indicou ofício a Secretaria de Meio Ambiente para instalação de lixeira para atender os moradores da Rua
 Ametista, pois os cães estão fazendo algazarra com o lixo. Finalizou parabenizando a todos ijacienses pelo aniversário do
 Município que está crescendo e avançando e se sente honrado em participar da Câmara e se o Prefeito acatar todas as
 solicitações dos Vereadores, o Município só tem a ganhar. Respondendo ao José Márcio disse que a lei que foi aprovada na
 Câmara quanto a segurança em festas cabe ao Município cumprir e isto evita certos problemas. O José Márcio citou seu pedido
 quanto a limpeza do local e também o fato das pessoas entrarem com bebida e lanche no local. O Lisionel disse que quanto à
 segurança da festa, a comissão de segurança pública estaria se reunindo com os organizadores da festa na quarta-feira
 seguinte para discutirem estas questões. O Marco Aurélio disse estar satisfeito com isso e o José Márcio disse que a empresa
 organizadora da festa deveria fazer a lavagem do asfalto das ruas em frente ao recinto, indicando ofício neste sentido. O
 Presidente Joel disse que a decisão do Conselho deveria ser levada à Prefeitura e a reunião deveria ser realizada no anfiteatro,



 senão poderiam responsabilizar a Câmara pelas decisões tomadas. Nomeou os Vereadores Lisionel, Rogério e Marco Aurélio
 para analisarem os projetos de concessão de diploma de honra ao mérito e disse que todos os projetos só entrarão em votação
 após as comissões darem seus pareceres. SEGUNDA PARTE: A proposição escrita e as proposições verbais foram aprovadas
 à unanimidade. TERCEIRA PARTE: Os Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 14 de
 março, a partir das 19 horas, tendo o Sr. Presidente pedido para os Vereadores chegarem com trinta minutos de antecedência
 para terem conhecimento da pauta. 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 fevereiro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 2ª reunião
 ordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria
 Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza
 Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. A ata da 1ª reunião ordinária foi aprovada e assinada pelos Srs.
 Vereadores. CORRESPONDENCIAS: Requisição/Recomendação nº 1/2011 da 3ª Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio
 Público em relação a aplicabilidade da Lei do "Ficha Limpa" para os cargos em comissão. Ofício nº 18 da mesma Promotoria
 encaminhando cópia da Sentença proferida no processo nº 0382.08.088378-0. Ofício nº 5 do Departamento de Vigilância
 Sanitária pedindo providencias em relação à situação das fossas cépticas instaladas no Bairro da Serra. INDICAÇÕES
 VERBAIS: Nº 23 da Vereadora Valeria para disponibilização de duas ambulâncias para atender os serviços por ocasião das
 festas que se aproximam. Vereador Francisco: Nº 24 para reparos na Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas que foi danificada pela
 instalação da rede de esgotos. Nº 25 para instalação de três postes nas proximidades da residência do "Gato", na Vila Nossa
 Senhora da Conceição. Vereador Marco Aurélio: Nº 26 parabenizando o Sr. Ofenil pela inauguração de seu restaurante no Bairro
 da Serra. Nº 27 manifestando condolências aos familiares do Sr. Antônio Carlos de Mesquita pelo seu repentino e prematuro
 falecimento. Nº 28 parabenizando a Secretária de Saúde pela maneira como vem conduzindo suas funções. Nº 29 dos
 Vereadores José Márcio e Rogério parabenizando o Sr. Prefeito pelas obras de pavimentação da Vila Industrial. Vereador José
 Márcio: Nº 30 para que não sejam disponibilizados servidores, veículos e equipamentos próprios ou de empresas terceirizadas
 da Prefeitura na limpeza do terreno onde será realizada a Festa do Peão. Nº 3 reiterando pedido de providências quanto à
 situação do horário de trabalho da enfermeira Priscila. Nº 32 solicitando o fornecimento de leite ao servidor Wanduir José de
 Assis, conforme prescrição Médica. Nº 33 do Vereador Presidente Joel determinando que somente sejam pagos plantões das
 enfermeiras de acordo com as horas trabalhadas. PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Nº 2 do Vereador Marcelo questionando qual
 tipo de serviço está sendo realizado pelo Sr. Cornélio de Souza Cruz na Prefeitura e qual forma de recrutamento. TRAMITAÇÃO
 DE PROJETOS: Apresentação de emenda ao Projeto de Lei Ordinária nº 59/2010 proposta pelo Vereador José Márcio.
 Apresentação do Projeto de Lei Ordinária nº 7 de 2011 que "Autoriza o Executivo Municipal a doar para a empresa Metal Ar o
 imóvel que menciona e dá outras providências" de autoria do Presidente Joel. Apresentação de emenda ao Projeto de Lei
 Complementar nº 5/2011 proposta pelo Vereador Marcelo. Apresentação dos Projetos de Resolução nº 2/2011 que "dispõe
 sobre o pagamento de diárias e reembolso de despesas de viagens aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Ijaci e
 dá outras providências" subscrito pelos membros da Mesa Diretora e nº 3 que "altera o § 1º do art. 83 da Resolução nº 282 de 22
 de agosto de 1994" assinado pelos Vereadores Valéria, Francisco e José Márcio. Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal
 nº 1/2011 que "altera o caput do art. 41 da Lei Orgânica Municipal assinada pelos membros da Mesa Diretora. Para discussão
 única nos termos do parágrafo único do art. 137 do Regimento Interno: Projeto de Resolução nº 1/2011. SÍNTESE DO
 PRONUNCIAMENTO DO VISITANTE. O Sr. César de Souza Fonseca Silva entregou ao Presidente uma lista de atividades do
 Departamento de Esportes no ano de 2010, bem como os campeonatos realizados e não terminados devido às brigas e
 confusões das pessoas que estavam participando. Sobre a escolinha de futebol, disse que a Prefeitura não tinha vinculo com
 ela, pois dava a subvenção de R$1.700,00 por mês para pagar os funcionários e comprar materiais esportivos, mas mesmo
 assim a ajudava com materiais, bolas e viagens para jogos, sendo que nunca faltou material e o uniforme pegado emprestado,
 foi devolvido faltando peças. Reafirmou que nunca faltou materiais para o Clecinho, o Émerson e o Leandro e num campeonato
 em Itumirim gastou R$3.000,00 do seu bolso e nos jogos escolares que participaram, pagou todas as despesas com seu cartão
 de crédito e no ano passado o Prefeito ajudou mais e colocaram 60 crianças nos jogos escolares. Disse que está chateado com
 o Vereador José Márcio que falou mal dele na reunião passada e que seu pai foi Vereador por vários mandatos e nunca
 maltratou nenhum servidor na Câmara e que incompetente era o Vereador. O Presidente advertiu o visitante para que
 manifestasse somente sobre seu assunto e não fizesse discurso ofensivo ao Vereador. O José Márcio disse que se ele
 continuasse, iria parar a reunião e chamar a polícia e se ele tivesse alguma mágoa com ele, que o esperasse lá fora, mas aqui
 dentro queria respeito, pois falou do lado profissional que foi ruim e não retirava nenhuma palavra. O Presidente disse que
 vereador é representante do povo e tem o direito de reclamar e cobrar porque também é cobrado e se continuasse a ofender o
 Vereador, suspenderia sua palavra. O José Márcio disse que o culpado por isso era o Prefeito que colocou profissional em área
 diferente e que o povo não podia pagar por um erro do profissional que queria um salário satisfatório. Disse que não tem nada
 contra a pessoa do César, mas sim do lado profissional, sendo que o povo lhe cobra atitude, pois o dinheiro está parecendo
 água que vai para o esgoto e quem não quer ser chamado a atenção, que trabalhe certo, sendo que papel aceita tudo, mas
 deve-se ganhar a confiança do povo com o trabalho. O visitante disse que fez o que pôde no esporte e tem testemunhas, sendo
 que fez em torno de dez projetos para reforma do campo, mas quando ia executar, eles barravam. Quanto ao time dos veteranos
 sempre apoiou com bolas e coletes e não foi incompetente, pois não foi ajudado pela Administração. SÍNTESE DOS
 PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES. O Presidente Joel passou a direção dos trabalhos para o Vice-Presidente Marcelo
 e apresentou o projeto de lei nº 7 que autoriza doação de imóvel à Metal Ar, lendo ofício da empresa que solicita o imóvel e citou
 que por lei foi dada a concessão para que a empresa se instalasse no Município, mas a lei não oferece nenhuma segurança,
 pois a empresa pretende aumentar o empreendimento em Ijaci e o seu patrimônio construído poderá ser apropriado pelo
 Município de acordo com a lei nº 939. Disse que das empresas que conhece, a Metal Ar é a que mais se identificou com o



 Município e quando procurou o proprietário, ele aceitou as condições que foram impostas para que o projeto de lei fosse
 proposto. Disse que foi informado esta semana que o investimento da empresa para montar seu pátio e garagem fica em mais
 de 800 mil reais e questionou qual empresa faria isto sem uma segurança maior e por isto sentaram com o Executivo e
 Legislativo e viram o que é melhor para o Município. Disse que a empresa trata muito bem seus funcionários, tem intenção de
 treiná-los, sendo isto que o incentivou a ajudar a empresa e que Ijaci precisa de parceiros e colabores e por isto ela tem de ter o
 apoio total do Legislativo e Executivo. Falou que a Metal Ar já trabalha com a Camargo Corrêa há 20 anos e mesmo que perca a
 concorrência, a garagem construída poderá ser vendida e utilizada por outra empresa que vier, podendo também aproveitar os
 funcionários. Disse ainda que a empresa investirá mais com a aprovação deste projeto e também irá montar uma associação
 para atender cerca de 300 crianças, pedindo o apoio dos Vereadores neste projeto. O Marcelo disse que não quer atropelar o
 Regimento e a Lei Orgânica e que o projeto precisa de modificações, pois o emplacamento de veículos é um acordo com a
 empresa e colocada no projeto pode ser inconstitucional e que a intenção é votar um projeto sem erros, pedindo a compreensão
 para que o projeto fosse votado na reunião seguinte, apoiando palavras do Lisionel no sentido de fazer reunião das Comissões
 Permanentes para analisar os projetos. O Joel disse que respeita a opinião do Marcelo, pois o projeto é para beneficiar o
 Município e nenhum Vereador quer impedir o crescimento de Ijaci, havendo aparte do José Márcio que manifestou apoio ao
 projeto. A Vereadora Valéria manifestou apoio ao projeto da Metal Ar e que na reunião seguinte iria pedir urgência, pois a
 empresa contribui ao máximo com Ijaci, que além de impostos, ela emprega mais do que a Camargo Corrêa. Disse que na
 semana anterior conversou com o Prefeito no Posto de Saúde a respeito do plantão médico 24 horas e que ele está cogitando
 esta ideia que ela apoia, pois de Ijaci a Lavras a distância é grande para que seja prestado socorro, sendo que Ijaci está
 crescendo e não pode ficar sem médico, pois com dois PSF's e médicos no Posto, existem cerca de 3.000 mil consultas
 mensais. Indicou ofício ao Prefeito para que pague curso de resgate às técnicas de enfermagem, parabenizando a equipe que
 prestou socorro num acidente que ocorreu perto da Chácara das Mangueiras. Indicou ofício ao Secretário de Transportes para
 que coloque duas ambulâncias no posto de saúde por ocasião das festas que se aproximam, sendo uma para prestar socorro e
 outra para encaminhar pacientes à URPA. Disse que conversou com o Dr. Mansur e este lhe disse que tem interesse em fazer
 convênio com Ijaci para atender as consultas e cirurgias oftalmológicas e lhe pediu que agendasse uma reunião com o Prefeito
 para conversarem e assim está aguardando, da mesma maneira sobre as faculdades, pois existem coisas que tem que ser
 tratadas diretamente com o Prefeito. Manifestou apoio ao projeto do Geraldo Maciel que também irá gerar empregos. O
 Vereador Francisco justificou sua falta na última reunião, pois o ônibus escolar em que trabalha deu defeito e o pessoal do
 socorro chegou à noite e ele não podia deixar as 20 crianças de 5 anos de idade e a monitora sozinha na estrada e depois do
 socorro teve que levar as crianças em casa e isto já era por volta das vinte horas e trinta minutos. Manifestou apoio a Metal Ar,
 devido aos empregos que eles dão a muitos pais de famílias. Disse que em Ijaci tem um grande defeito, como no caso que
 aconteceu, pois tem pessoas que querem o serviço para ficar à toa e no campo quem merecia trabalhar é o Vilson, pois tem
 visto o seu trabalho. Indicou ofício ao Prefeito para que arrume a rua do Bairro da Serra onde tinha asfalto e foi quebrado para
 arrumar a rede de esgoto e até então não recolocaram o asfalto, sendo que o tráfego de veículos é grande. Indicou ofício ao
 Prefeito para que negocie a instalação de três postes de energia na Vila Nossa Senhora da Conceição para atender a família do
 "Gato". O Vereador Marco Aurélio disse que foi procurado por um dos organizadores de uma festa que ocorreu há uns dias
 atrás, sendo que havia pessoas de fora e a Polícia Militar parou o evento por volta das 18h30, não sabendo explicar os motivos e
 assim é preciso ter mais respeito com os munícipes e que os jovens quase não têm diversão e quando tem é interrompido. Disse
 que precisam saber se a festa foi autorizada, pois muitos comerciantes se organizaram e tiveram prejuízos com as barracas que
 foram montadas e é preciso saber quem autorizou e quem é responsável, pois nem energia elétrica foi instalada e tiveram que
 fazer uma ligação irregular e estas coisas não podem acontecer, pois denigre o nome da cidade e da Administração. Indicou
 ofício parabenizando o Sr. Ofenil pelo restaurante que inaugurou, sendo um grande empreendimento que só faz elevar o nome
 do Município. Manifestou apoio a Metal Ar, pois uma empresa não pode ficar 20 anos esperando a escritura de um terreno e
 quando se gera emprego, tem que tratar a empresa com apoio e responsabilidade. Mencionou o falecimento do Antônio Carlos
 de Mesquita, o "Sete" dizendo que trabalhou com ele na Prefeitura, sendo o mesmo uma pessoa comprometida com a família e
 o trabalho com honestidade e honradez, era músico da Banda Santa Cecília, jogador de vários times de futebol e fundador do
 PSDB de Ijaci, que atualmente elegeu o Prefeito e dois vereadores. Disse que ele amava Ijaci e diante disso indicou ofício de
 condolências aos familiares. Disse que no ano passado fez vários ofícios ao consórcio AHE Funil sobre a situação de várias
 casas na Pedra Negra e não obteve resposta e que este ano não vai trabalhar desta maneira, pois eles arrecadam milhões e
 não querem gastar centavos, tiraram o pessoal das casas prometendo muita coisa e não cumprindo e diante disto indicou ofício
 ao Promotor para que os auxilie na maneira de agir e que intime o Consórcio para resolver a situação dos moradores de Pedra
 Negra. Indicou ofício a Secretária de Saúde parabenizando pelo trabalho que tem desenvolvido e a atenção com que ela atende
 aos pedidos que ele faz para os munícipes e em conversa, esta lhe disse que o Prefeito está querendo implantar plantão médico
 24 horas a partir de 1º de março, mas o pronunciante ressaltou que não adianta colocar médico sem aparelho de raio-x,
 ultrassom e exames básicos, pois senão o médico olha e manda para Lavras e assim vai gastar duas vezes, sendo que o
 Município tem condições de adquirir estes equipamentos por recursos próprios ou convênios. O Vereador Cypriano disse que
 teria de se ausentar da reunião e manifestou apoio ao projeto da Metal Ar, bem como ao Projeto de Lei Complementar nº 5. O
 Sr. Presidente disse que o ofício que seria enviado aos familiares do "Sete" seria em nome de todos os vereadores. O Vereador
 José Márcio manifestou apoio às empresas Metal AR e a do Sr. Geraldo Maciel que geram empregos. Indicou ofício ao Prefeito
 parabenizando pelas obras de asfalto na Vila Industrial, onde os moradores estão satisfeitos, pois estão lá há 48 anos esperando
 pelo asfalto que foi prometido pelos primeiros prefeitos e quando é preciso, questiona os trabalhos do Prefeito, mas parabeniza
 quando obras são concluídas. Num aparte, o Presidente disse que fez um levantamento sobre a Vila Industrial e legalmente ali
 só existe terreno e não casas. O pronunciante indicou ofício aos organizadores da festa do peão para que nenhum veículo e
 servidor da Prefeitura façam a limpeza do local, vez que em anos anteriores isto sempre era feito pela Prefeitura, porém o que é
 pago para a realização da festa é suficiente para eles mesmos arcarem com a limpeza do local, pois o Município tem outros
 problemas para resolver e precisa de veículos e servidores. Disse que não falou da pessoa do César, mas tudo que foi falado foi



 de acordo com o Regimento e Lei Orgânica, sendo que o Vereador é inviolável e se o Prefeito não deu condições para ele
 trabalhar, ele deveria ter pedido para trocá-lo de lugar ou ter saído. Indicou ofício ao Secretário de Planejamento e Secretária de
 Saúde para providencias em relação a servidora Priscila que é uma excelente enfermeira, sabe tudo, mas não cumpre horário e
 desde de 2009 está falando sobre isto, sendo que o povo questiona se os vereadores não vão tomar atitude, pois ela para mais
 cedo e não trabalha na sexta-feira e no sábado vem fazer maquiagem para falar que está tudo certo. Disse que eles não podem
 aceitar isto, pois os servidores são iguais no sentido de se cumprir horário. Disse que não fala da pessoa, mas sim do lado
 profissional, quando as pessoas lhe questionam, diz que manda ofício, porém fica tudo no escuro e se precisar falar do lado
 profissional respeitando a pessoa, irá falar de acordo com Regimento e Lei Orgânica. Num aparte, o Marcelo citou comentário
 que na Vila Industrial estão esperando asfalto a 48 anos, porém a rua principal do bairro é asfaltada e as demais ruas existentes
 não têm nem 15 anos. Sobre a questão da enfermeira Priscila, isto está se arrastando há dois anos e além deste caso, tem
 enfermeiro que ganha plantão para ficar de sobreaviso em casa e quando ligam, não atende o telefone e estas coisas precisam
 acabar, sendo que a qualidade do setor de saúde caiu muito, embora o Prefeito seja médico, já trocou de Secretária, mas tem
 alguma coisa que não funciona, enfermeira e médico não cumprem horário e estão levando o dinheiro do Município e questionou
 se nestes horários de sobreaviso não estão trabalhando em outro lugar e se não tomarem medidas nesta área, Ijaci vai virar um
 caos. O pronunciante Indicou ofício a Secretaria de Assistência Social, porque o servidor Wanduir tem que tomar leite todo dia
 por prescrição médica e tendo procurado a Assistência Social, não quiseram fornecer o leite para ele todo dia, o que é um
 absurdo, pois tem gente que ganha mais do que o Wanduir e recebe este benefício. Pediu urgência no projeto de lei nº 59 que
 trata da concessão do terreno para o Sr. Geraldo Maciel, pedindo apoio dos Vereadores para que estas e mais empresas se
 instalem e gerem empregos para os moradores. O Marco Aurélio disse que as empresas precisam ter logística e controle, senão
 não funcionam. O Francisco citou que foram muito bem recebidos, quando da visita de alguns Vereadores na sede da Metal Ar
 em São Paulo, o que foi da concordância do pronunciante. O Presidente indicou ofício à Secretária de Saúde determinando que
 somente pague os plantões das enfermeiras, obedecendo a quantidade de horas em que efetivamente trabalham, senão levará
 o caso ao Ministério Público. O Vereador Marcelo, mencionando palavras do Presidente, disse que é um absurdo o que está
 acontecendo na área de saúde onde há um acordo que pessoas trabalhem seis e recebem doze horas, enquanto outros
 funcionários que ganham menos precisam trabalhar seis horas para ganhar duas e isto precisa acabar, pois existem muitas
 reclamações. Mencionou que o Setor de Transportes está começando a melhorar, não querendo criticar os chefes de
 transportes anteriores. Mencionou palavras do José Márcio na reunião anterior, dando conta de que quando forem pedir votos,
 deveriam mostrar cópia dos ofícios feitos pelos Vereadores, porém se fizerem isto, vão ficar com vergonha, pois tais pedidos não
 são atendidos e algumas coisas que conseguem na Prefeitura são pedidos feitos diretamente ao servidor responsável.
 Relembrou alguns pedidos como limpeza de mata-burros, limpeza das praças, troca de lâmpadas queimadas, a
 desburocratização da Assistência Social, o atendimento à saúde com medicamentos, reparos na Avenida Luiz Gonzaga Vilas
 Boas onde foi aberta uma vala para instalação da rede de esgoto e até agora não taparam, a questão das caixas coletoras de
 esgotos no Bairro da Serra que estão provocando mal cheiro e proliferação de moscas e são coisas que não são resolvidas por
 falta de boa vontade e propõe que os Vereadores devem parar de pedir, mas exigir o que é de direito da população e a única
 maneira para tal é fiscalizar com mais rigor os atos do Executivo. Num aparte, o José Márcio disse que por trabalhar perto da
 Câmara, sempre recebe pedidos e além do ofício, faz o pedido verbal ou leva quem está pedindo no setor responsável e pede
 que este guarde cópia do pedido para mostrar quando forem pedir votos. O pronunciante Mencionou notícias que o Sr. Cornélio
 de Souza Cruz está prestando serviços na Prefeitura, o que é um absurdo, pois ele ameaçou até processar o Prefeito e este o
 aceita de volta e não quer ser enjoado, mas ele não vai engolir esta pessoa dentro da Prefeitura e pediu que se fizesse um ofício
 pedindo explicações sobre que serviços o Cornélio está fazendo e se for através de empresa, citar o nome da mesma, pois este
 já criou muitos problemas, levou dinheiro da Prefeitura, para não dizer que roubou e assim ele não vai aceita-lo de novo na
 Administração. Lamentou o falecimento súbito e prematuro do Sr. Antônio Carlos de Mesquita que foi seu colega desde a
 infância e nos jogos de futebol, tendo o Município perdido muito com seu falecimento, pois era um apaixonado por Ijaci,
 prestando relevantes serviços, como o trabalho de fiscal na obra da rodovia Agnésio Carvalho de Souza. Num aparte o José
 Márcio lembrou que ele era integrante da banda de música de Ijaci, quando esta existia. O pronunciante disse que o "Sete" como
 era conhecido era amigo de todos e disse que voltaria a residir e viver as coisas boas de Ijaci quando aposentasse. O Vereador
 Rogério disse que o plantão médico 24 horas que o Prefeito pretende implantar é muito importante, pois uma vida se perde por
 questões de segundos e espera que tenha o apoio de todos os Vereadores. Em relação à Metal Ar, disse que a pressa é inimiga
 da perfeição e por detalhes pode se perder alguma coisa que está indo na direção certa, sendo que durante a semana vão
 analisar e fazer as emendas no projeto e acredita que todos estão de acordo em apoiar uma empresa que gera empregos e
 movimenta o comércio. Sobre a casa da Sra. Marlene citada pelo Francisco, disse que a Assistência Social já verificou e
 providencias serão tomadas. Sobre o esgoto da Serra, se não forem tomadas providencias, o caso deve ser levado ao Ministério
 público porque envolve questões ambientais. Espera que em breve consertem a Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, onde há
 riscos de acidentes, pois alguns locais estão em quase meia pista e parabenizou a Administração pela pavimentação da Vila
 Industrial, sendo que parte da mesma foi pavimentada na administração passada. Reforçou envio de condolências à família do
 Sr. Antônio Carlos, citando que era amigo de todos e fará muita falta. O Presidente mencionou que os títulos de cidadania
 honorária e de honra ao mérito serão entregues no aniversário da Câmara e pretende propor os nomes do Srs. Celso e Tibúrcio
 da Metal Ar para serem homenageados. O Vereador Lisionel pediu votação em regime de urgência no Projeto de Lei
 Complementar nº 5 e pediu vistas ao Projeto de lei nº 59 para que pudesse verificar a possibilidade de utilizar os mesmos
 artifícios do Projeto da Metal Ar para o Sr. Geraldo Maciel e assim os direitos fossem igualitários. SEGUNDA PARTE: As
 proposições verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Complementar nº 5/2011 que "Dispõe sobre a criação de
 cargos de provimento em comissão e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação,
 conforme urgência solicitada pelo Vereador Lisionel. O projeto de resolução nº 1 que "Aprova as contas do Município de Ijaci,
 exercício de 2007 e dá outras providencias" foi aprovado à unanimidade em discussão e votação única, conforme o parágrafo
 único do art. 137 do Regimento Interno. O Marco Aurélio disse que estava votando de acordo com o parecer da Comissão.



 Anunciada a votação do Projeto de Resolução nº 3, o Lisionel pediu que fosse observado o Regimento Interno na votação deste
 projeto, pois foi muito cobrado em sua gestão na questão de cumprir o Regimento. TERCEIRA PARTE: Os Vereadores foram
 convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 21 de fevereiro, a partir das 19 horas. Nada mais, encerrou-se.
 Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se aprovada, vai assinada pelos Srs.

Aos 7 (sete) dias do mês de fevereiro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 1ª reunião ordinária
 da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria Aparecida
 Fabri Ribeiro, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco
 Aurélio Fraga. O Vereador Francisco não compareceu e pediu que avisasse que o ônibus escolar em que trabalha apresentou
 defeitos mecânicos na linha do final da tarde. A ata da 2ª reunião extraordinária foi aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores.
 INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereador José Márcio - Nº 1, a pedido dos moradores do Bairro Cohab da Lagoinha, que seja
 solucionado o problema da falta de água que constantemente está acontecendo no local. Nº 2 para que sejam feitos reparos na
 estrada de acesso à propriedade do Sr. "Vadico Neto" na localidade de Passa-Três. INDICAÇÕES ESCRITAS: Vereador José
 Márcio - Nº 3 para que seja encontrada uma solução para a renovação do convênio com a Associação Esportiva Futuros
 Craques. Nº 4 pedindo informação em relação ao projeto de lei enviado a esta Casa para criação de cargos comissionados.
 Vereadora Valeria: Nº 5 solicitando a poda de algumas árvores do Bairro Pedra Negra, a pedido do pessoal da Viação São
 Cristóvão. Nº 6 reiterando pedido para contratação de um plano de saúde para os servidores públicos do Município, bem como
 sejam fornecidos uniformes aos mesmos. Nº 7 reiterando pedido para melhorias na iluminação das praças, bem como de
 algumas ruas da cidade. Nº 8 para instalação de ventiladores nas dependências do Posto de Saúde. Nº 9 reiterando pedido para
 pavimentação da Rua Bernardo dos Santos e Rua José Evaristo de Oliveira, bem como reparos na rede de esgotos da Rua
 Pedro de Oliveira. Vereador Marco Aurélio. Nº 10 para envio de congratulações aos Deputados Domingos Sávio, Lafaiete
 Andrada, Fábio Cherem e também ao Excelentíssimo Governador Antônio Anastasia. Nº 11 para envio à Prefeitura, Policia
 Militar e ao Ministério Público de cópia da Lei Municipal n.º 1033 de 08/09/2010. Nº 12 para que seja adquirido um aparelho para
 a Policia Militar do Município que desvie as chamadas realizadas no nº 190 para a viatura, quando estiverem fora da sede do
 destacamento. Nº 13 reiterando pedido para a ligação de rede de esgoto solicitado pela empresa J.M.B. Empreendimentos Ltda.
 Nº 14 agradecendo ao Sr. Prefeito pelas obras que estão sendo realizadas na Vila Industrial. Nº 15, com o apoio de todos os
 Vereadores, pedindo urgência no atendimento a uma criança que precisa de tratamento odontológico, conforme receituário
 anexado. Vereador Cypriano: Nº 16 para realização de atividades visando atender aos cidadãos da Terceira Idade. Nº 17
 reiterando pedido para realização das obras de rede esgoto no Bairro ao lado da Vila Industrial e no Bairro Novo Horizonte. Nº
 18 solicitando auxílio e vales-transporte às pessoas do Município que estudam em Lavras. Nº 19 parabenizando a Administração
 pelos serviços que estão sendo realizados na Vila Industrial e pelo término das obras da escola do campo do Milionário, PSF e
 pavimentação em vários bairros da cidade. Vereador Rogério: Nº 20 questionando sobre em que situação se encontra o projeto
 Novo Somma. Nº 21 reiterando pedido para construção de quebra-molas na rodovia MG 335 no Bairro Novo Horizonte. Nº 22
 para melhorias no pátio dos veículos da Prefeitura. REQUERIMENTOS: Nº 1 do Vereador Marco Aurélio para que seja
 encaminhado ofício para a Viação São Cristóvão requisitando planilha de custos que justificou o último aumento da passagem
 de ônibus e questionando por que o preço da passagem para Macaia é o mesmo de Ijaci, se o trajeto é menor. PEDIDO DE
 INFORMAÇÕES: Nº 1 do Vereador Presidente requisitando a planilha de custos que será despendida pelo Município com a
 participação no Consórcio Público visando implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. PROJETOS EM
 TRÂMITE: Foram citados os Projetos de Leis nº 47, 55, 58 e 59 de 2010 que aguardam deliberação. Foi apresentado o Projeto
 de Lei Complementar nº 5/2011 que "Dispõe sobre a criação de cargos de provimento em Comissão e dá outras providencias"
 em substituição ao Projeto de Lei Ordinária nº 5/2011, cuja retirada foi solicitada pelo autor. Foi apresentado ainda o Projeto de
 Resolução nº 1/2011 que "Aprova as contas do Município de Ijaci, exercício de 2007 e dá outras providencias" com o respectivo
 parecer exarado pelos Vereadores da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. SÍNTESE DO
 PRONUNCIAMENTO DO VISITANTE. O Sr. Émerson Nonato Martins disse que assumiu o Departamento de Esportes e por
 acompanhar os trabalhos de seus antecessores, tem conhecimento do que foi feito e do que ainda poderá ser feito, sendo sua
 intenção é apresentar projetos que atendam não somente crianças e jovens, mas pessoas acima dos trinta anos. Disse que o
 gramado do campo está sendo reformado e dia 21 estarão abrindo licitação para reforma das duas quadras poliesportivas. Pediu
 apoio dos Vereadores para conhecerem o trabalho e estudassem uma maneira para que o Vilson e o Leandro fizessem parte do
 quadro do pessoal de esporte, visando atender mais crianças, dizendo que atualmente atendem 250 crianças no voleibol, futsal
 e futebol, além de transformar o Departamento em Secretaria para desenvolver projetos e para tal estão buscando apoio na
 UFLA e UNILAVRAS. Respondendo ao Lisionel, disse que enviarão projetos ao Governo do Estado para a cobertura da quadra
 de esportes da Serra, bem como a quadra externa de Ijaci, sendo que conseguiram um kit de material esportivo para a Serra e
 Pedra Negra e estão precisando de uma pessoa para zelar deste material. Em resposta ao Marco Aurélio disse que todas as
 crianças atendidas no esporte têm como tripé escola, nota e responsabilidade enfatizando que todas são matriculadas e
 frequentes na escola. Sobre o convênio com a escolinha de futebol disse que era para 2010 e para este ano estão aguardando o
 responsável para uma análise sobre a continuidade do convênio, sendo que no futebol de campo as crianças não estão sendo
 atendidas. Disse que a cada dois meses são ministradas palestras e as crianças também recebem um kit de leitura, pois o
 esporte não anda isolado da educação. O José Márcio disse que está havendo mal entendido sobre o Clecinho, enfatizando que
 não tem nada a ver com o lado pessoal do César, mas sim profissional, citando boletim de ocorrência feito por causa de
 incompetência do mesmo quando do problema ocorrido no transporte dos alunos da escolinha para um jogo em Coqueiral.
 Mencionou que por várias vezes falou que o Departamento estava parado por falta de competência da pessoa que lá estava e
 que na época certa não quiseram chamar a Presidente da escolinha para renovar o convênio para 2011, vez que a mesma não
 foi notificada para tal, indicando ofício ao Secretário de Planejamento e Assessoria Jurídica para rever esta situação, pois o
 Clecinho é um profissional. Falou de desperdício de dinheiro em outros lugares e em Ijaci há grande consumo de drogas e as



 crianças não podem ficar paradas. Disse que o Clecinho viajou para renovar a carteira e que outros cargos têm férias e
 descanso e que isto poderia ser revisto no contrato, pois em dezembro as crianças e pais estavam viajando. O Émerson disse
 que a única coisa que sabe é que o Clecinho estava viajando e não sabia o motivo e se a escolinha foi bem sucedida em 2010,
 com certeza o convênio será renovado, pois sua preocupação era com as crianças e que o César e ele não tiveram férias, pois
 trabalharam até 23 de dezembro e voltaram 6 de janeiro, pois nas férias escolares é que eles devem trabalhar mais, pois os pais
 continuam trabalhando e aí tem que dar ocupação para as crianças e a ideia que propõe são 10 dias de férias para que em
 dezembro e janeiro trabalhem normalmente. O José Márcio disse que a atividade do Émerson é voleibol e do Clecinho é futebol
 e o campo estava interditado, sendo dito pelo Émerson que o campo foi interditado a partir de 18 de janeiro, tendo o José Márcio
 dito que, segundo o Clecinho, quando iam treinar os materiais estavam trancados, tendo o Émerson dito que precisa averiguar
 as informações, pois todos tinham a chave de seus respectivos materiais e que as bolas ficavam no mesmo lugar, tendo o José
 Márcio dito que quando da renovação do convênio, deixasse uma chave com o responsável pela escolinha. O Marcelo disse que
 a escolinha recebia R$2.500,00 por mês e esta subvenção era para custear o pagamento dos dois responsáveis e o restante era
 para a compra de materiais. Quanto aos projetos ditos pelo visitante, citou comunidades rurais no Município onde existem
 campos em propriedades particulares e pediu que ele visitasse e visse a possibilidade de fornecer os kits esportivos para estas
 comunidades, pois o pessoal do Passa- Três lhe cobrou a construção de quadra para as crianças e perguntou ao Émerson se
 havia possibilidade de trabalhar juntamente ao Clecinho, tendo este dito que estaria visitando as comunidades e fazendo uma
 analise para ver como poderiam ajudar e quanto ao futebol, disse que os treinos de futebol de campo são nas terças e quintas-
feiras e que nos outros dias eles podiam treinar futsal e finalizou convidando os Vereadores para conhecerem as atividades de
 esporte no Município. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES. O Vereador José Márcio indicou ofício
 pedindo explicações sobre a retirada do Projeto de Lei Ordinária nº 5 e entrada do Projeto de Lei Complementar nº 5,
 questionando como ficaria a situação das pessoas que estavam no Departamento de Cultura que é importante para o Município,
 pois não concorda com a redação deste projeto e irá fazer o possível para que não passe a exemplo do Projeto Novo Soma.
 Disse que todos os Municípios, inclusive com arrecadação menor, têm banda de música e aqui estavam buscando recursos para
 isto e tudo o que foi feito se perdeu e por questão de respeito ao seu pedido de urgência no projeto com a redação anterior,
 deveriam ter conversado com ele. Indicou ofício para saber a respeito dos concertos mecânicos dos micro-ônibus, pois com o
 gasto deste mandato deveriam fazer um leilão e comprar veículos novos e se for o caso devem nomear uma comissão para
 verificar estes gastos. Citou necessidade de quebra-molas na cidade por causa de motoristas que não têm consciência e
 existem pedidos seus neste sentido desde 2009 e que sempre apresenta cópias destes às pessoas. Quanto às férias-prêmios,
 disse na sexta-feira anterior enviou ofício pedindo a relação de como será os pagamentos e não mandaram, sendo que os
 funcionários pedem explicação. Disse que os Vereadores têm de conscientizar sobre seus pedidos que não são respondidos, já
 que são as ferramentas de trabalho com a população que sempre pede e o que não pode é brincar de ser político, secretário ou
 chefe de departamento. Disse que o dinheiro público deve ser bem gasto e fiscalizado, citando o exemplo da Serra aonde vão lá
 e fazem uma maquiagem só para ganhar votos, sendo que dois anos se passaram e não fizeram nada, falta manutenção para
 abastecimento de água, nas estradas rurais os galhos estão entrando nos veículos escolares e os Secretários deveriam ver o
 que está precisando. Disse que fizeram revisão nos veículos escolares, mas continuam em péssimas condições e espera que o
 novo Secretário José Geraldo coloque as coisas em ordem. O Vereador Lisionel disse que passou a fazer parte da Comissão de
 Finanças e Orçamento e Tomadas de Contas e disse que quer se reunir com os demais componentes da comissão e o Assessor
 Jurídico para estudar e dar parecer nos projetos, pois não quer ser omisso nesta função. Quanto ao pedido do Marcelo para que
 o Émerson visite as comunidades, gostaria de acompanhar, pois gosta de esportes. A Vereadora Valéria citou projetos
 apresentados pelo Émerson que são bons, bem como a sugestão dada a ele para a criação de uma Associação para captar
 recursos e aproveitar os profissionais desta área que aqui se formam. Indicou, a pedido da Viação São Cristóvão, que fossem
 podadas algumas árvores na Pedra Negra que estão atrapalhando a manobra dos ônibus, sendo que já entraram em contato
 com a Prefeitura e não tiveram êxito. Reiterou pedido para adoção de plano de saúde a todos os servidores da Prefeitura, bem
 como melhorem a iluminação da praça, pois as festas vão começar, citando caso da enfermeira que teve dificuldade em prestar
 socorro a um paciente por causa da escuridão, além do que, o Conselho Tutelar também tem dificuldade em olhar as crianças
 que ficam ali a noite, citando ainda a Rua José Messias Vilas Boas, local onde se realiza a festa, que está muito escura. Reiterou
 pedido de fornecimento de uniforme para todos os servidores da Prefeitura, incluindo os setores de saúde, epidemiologia, obras
 e outros. Reiterou pedidos para instalação de ventiladores no posto de saúde para dar mais conforto à população, pois as telhas
 são baixas, sendo que ela mesmo já levou o Prefeito no local, fez ofício e não obteve resposta e pediu também a construção de
 mais um banheiro, pois o de lá tanto serve para masculino como para feminino. Reiterou pedido para pavimentar a Rua
 Bernardo dos Santos, bem como resolver os problemas de esgotos nas Ruas José Evaristo de Oliveira e Rua Pedro de Oliveira,
 onde estão retornando dejetos e até peças intimas. Disse que na Rua Antonieta Ribeiro o problema do esgoto não foi
 solucionado e a rua continua sem asfalto, o que está causando poeira perto de algumas casas e as pessoas querem chamar a
 televisão por causa disto, porém não é por falta de pedido da Câmara. Citou problemas com quebra-molas, conforme pedido
 pelos vereadores, mas é preciso atitude. Disse que está esperando o Prefeito ir com ela nas faculdades para negociar a ajuda
 aos alunos do Município, pois por duas vezes ela procurou as faculdades, mas só negociam com a Prefeitura e qualquer ajuda
 será valiosa, sendo que Ijaci está em ascensão e os jovens estão procurando cursos, mas a Prefeitura trava. O Vereador Marco
 Aurélio disse que o Município precisa avançar na educação, saúde, moradia e bem estar para a população. Disse que no fim do
 ano, a empresa São Cristóvão aumentou o valor da passagem de Ijaci de R$2,85 para R$3,00, sendo que em Ribeirão Vermelho
 o preço é R$2,10 e que é preciso fazer alguma coisa, pois as pessoas estão gastando 30% do salário para trabalhar em Lavras,
 já que o preço da passagem está mais cara que o metrô de Belo Horizonte e São Paulo, pedindo apoio dos vereadores no
 sentido enviar ofício a Viação São Cristóvão para que eles forneçam uma planilha justificando este aumento, pois já conversou
 com o Promotor para tomar providência, e se não for resolvido em Lavras, irá a Belo Horizonte. Indicou ofício aos Deputados
 Domingos Sávio, Lafaiete Andrada, Luiz Fábio Cherem e ao Governador Antônio Anastasia parabenizando-os pela posse e que
 sejam bem sucedidos, bem como vejam a possibilidade de se reunirem com o Legislativo e o Executivo de Ijaci e a diretoria da



 Camargo Corrêa, pois há rumores que a expansão da fábrica não será em Ijaci, mas em Apiaí/SP e assim até o Estado irá
 perder. Citou lei que trata de segurança em eventos aprovada pela Câmara e indicou que cópia desta lei fosse enviada a Policia
 Militar e ao Ministério Público para oferecer segurança a todos os participantes da festa. Indicou ofício para que comprem
 material telefônico para a Polícia Militar, para que as ligações ao número 190 sejam transferidas para a viatura. Reiterou
 indicação para ligação da rede de esgotos no loteamento do Sr. José Marcos, anexando-se o pedido feito pelo mesmo em julho
 de 2010 e que isto seja resolvido com urgência, pois ele tem um grande empreendimento em Ijaci. Disse que encaminhou uma
 criança de 5 anos para profissionais odontológicos, pois este não tem dentes e isso pode comprometer seu desenvolvimento e
 mostrou relatório expedido pelo profissional, indicando ofício a Secretária de Saúde e se não for atendido, irá procurar a juíza da
 infância e adolescência para que ela possa o ajudar a resolver este problema. Disse que os moradores da Vila Industrial estão
 satisfeitos com as obras e indicou ofício cumprimentando a administração pelas mesmas. Parabenizou ao Émerson pelos
 projetos apresentados no esporte, pois isto ajuda a tirar as crianças das drogas. Questionou como irão ter uma cidade melhor se
 não investirem na educação, citando caso das bolsas aos jovens e que não adianta ter ruas asfaltadas, mas não investirem na
 educação para ter cidadãos formados para ocuparem cargos na administração municipal e indústrias do Município. O Presidente
 Joel reforçou pedido à Secretária de Saúde para que atenda de imediato essa criança com o tratamento que precisa. O
 Vereador Cypriano manifestou apoio ao Émerson no Departamento de Esportes e quanto a subvenção da escolinha de futebol,
 poderiam ver a possibilidade de aumento no valor repassado para atender mais crianças. Reforçou pedido da Valéria no sentido
 de podar as árvores da Pedra Negra, conforme pedido da São Cristóvão. Indicou ofício ao Executivo para que aproveitem o
 salão onde era usado para produzir artesanato para atividades voltadas ao pessoal da terceira idade, dizendo que conhece uma
 pessoa ligada a área de música que pode ajudar. Reiterou pedido para instalação de rede de esgoto na rua Beira Linha e no
 Bairro Novo Horizonte. Reiterou pedido para colocação de quebra-molas em vários lugares da cidade. Reiterou indicação para
 que forneçam passes de ônibus às pessoas que estão fazendo cursos em Lavras e não tem condições de arcar com estas
 despesas e que ele estaria passando o nome de algumas pessoas ao Prefeito. Citou pedido enviado por ele à Viação São
 Cristóvão para ceder passe-livre nos ônibus às pessoas idosas. Parabenizou a Administração pelas obras na Vila Industrial, bem
 como as obras que foram concretizadas e pediu que fosse abreviada a obra de drenagem da água pluvial no centro da cidade,
 pois é necessária. O Presidente Joel indicou ofício ao DER pedindo explicação do motivo pelo qual o preço da passagem de
 ônibus para Ribeirão Vermelho é mais barato que Ijaci, sendo que a distância é a mesma, tendo o Marcelo sugerido que
 fizessem uma pesquisa sobre os preços das passagens das cidades circunvizinhas para serem enviadas ao DER, pedindo
 explicação e se não tiverem resposta satisfatória, deverão procurar o Promotor para buscar uma solução. O Marco Aurélio disse
 que se não tiverem êxito, devem montar uma CPI que tem poder de policia, pois esta Casa precisa mostrar o poder que tem. O
 Vereador Rogério disse que espera melhorias naquilo que é preciso, pois estão aqui para apontar os erros e ajudar o Prefeito a
 administrar. Parabenizou o Prefeito pelas novas nomeações que foram feitas. Manifestou apoio ao pedido do Marco Aurélio para
 atender a esta criança e que a Secretaria de Saúde dê prioridade a este caso. Num aparte, o José Márcio manifestou apoio ao
 pedido. Sobre a educação, o pronunciante disse que em conversa com o Secretário de Planejamento, este informou que foi
 cedido material escolar e será concedido também uniforme a todos os alunos da rede municipal de ensino. Indicou ofício ao
 Executivo para saber em que andamento está o Projeto Novo Soma que foi aprovado pela Câmara e quer que seja liberado para
 ter melhoria nas ruas da cidade. Disse que visitou as obras de asfalto na Vila Industrial e os moradores estão muito satisfeitos,
 sabe que existem divergências, mas são para buscar melhorias e sabe que não é fácil administrar um Município por menor que
 seja e por isto devem unir forças e conseguir aquilo que é preciso para a população. Sobre o projeto que foi enviado a esta Casa
 substituindo o outro na questão de cargos em comissão, deve-ser respeitar a todos, mas o José Márcio disse que iria na
 Prefeitura e ele deve ir mesmo, pois o projeto deve ser votado, pois o Município não pode ser prejudicado por picuinhas que
 podem ser resolvidas numa conversa, e que ele também estaria indo a Prefeitura para conversar sobre este projeto. Indicou
 ofício para que aproveitem o asfalto da Vila Industrial e façam os quebra-molas no Bairro Novo Horizonte. Disse que os veículos
 da Prefeitura estão sucateados e sua preocupação é com as crianças que são trasportadas nestes veículos. Num aparte, o José
 Márcio disse que sempre fazem manutenção nestes veículos, mas continuam do mesmo jeito e com este gasto dá para comprar
 outro veículo e que antes de pagar por esta manutenção, deveria ver se o serviço foi bem feito e se têm garantias. O
 pronunciante reiterou pedido para reparos no pátio dos veículos, pois no local tem muita lama e goteiras. O Presidente Joel
 indicou ofício pedindo informações sobre o custo a ser gerado para o Município na implantação do SAMU, conforme projeto de
 Lei nº 58/2010. SEGUNDA PARTE: As proposições escritas e verbais foram aprovadas à unanimidade. TERCEIRA PARTE: Os
 Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 14 de fevereiro, a partir das 19 horas. 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 janeiro de 2011 às 19h na sede regimental realizou-se a 1ª reunião extraordinária da Câmara
 Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho, Valeria Aparecida Fabri
 Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de Souza Tostes, Luiz
 Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. EXPEDIENTE: Foi apresentada a Ordem do dia da reunião que versava sobre a
 deliberação dos Projetos de Leis Complementares nº 1, 2 e 3 de 2011 e Projetos de Leis Ordinárias nº 56 e 57 de 2010 e 1, 2, 3,
 4 de 2011 e foi aditado o Projeto de Lei ordinária nº 6. O Vereador Marcelo com o apoio da Vereadora Valéria apresentou
 emenda ao Projeto de lei Complementar nº 1 e Projetos de Leis Ordinárias 56 e 57 de 2010 e 6 de 2011. Foi lido o ofício nº 9 do
 Gabinete solicitando reunião com a participação de Assessores do Executivo para discussão acerca da construção de galpão
 para triagem do lixo reciclável e ainda correspondência do Gerente Industrial da Camargo Corrêa, via e-mail se disponibilizando
 para agendamento de reunião solicitada pela Câmara na semana de 24 a 28 de janeiro. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS
 DOS VEREADORES: o Vereador José Márcio disse que não constava da pauta, mas comunicou que faria um ofício à Camargo
 Corrêa e à Prefeitura acerca de problemas com as explosões de pedra na Camargo Corrêa que está afetando as casas da Vila



 Aparecida, inclusive uma que foi construída recentemente e com acompanhamento de engenharia e é preciso prevenir antes
 que aconteça coisa pior. Disse que isto já foi pedido e providencias não foram tomadas e vai sugerir no ofício que a prefeitura
 pague um profissional especializado para dar um parecer, além do parecer do profissional da empresa para ver se estas
 explosões estão dentro das normas ambientais. Após discussão em torno do assunto, foi decidido que o ofício seria feito em
 nome da Câmara. O Vereador José Márcio pediu votação em regime de urgência nos Projetos de Leis Complementar nº 1 e
 Ordinária nº 6. O Vereador Marcelo mencionou os Projetos de Leis 56 e 57 de 2010 afirmando que os recursos liberados pela
 CEMIG no Fundo da Infância e Adolescência é especificamente para obras sociais e suas emendas é para que as Associações
 prestem contas dos recursos. Sobre a criação da Secretaria de Transporte, disse que apresentou emenda, está realmente
 precisando e espera que a Secretaria funcione, pois os veículos estão em situação ruim, o mesmo acontecendo com as ruas da
 cidade também. O José Márcio citou problemas mecânicos com o veículo que transportava o pessoal da fisioterapia perto do
 Bairro Novo Horizonte. O Vereador Cypriano disse que o Chefe de Transporte está olhando pessoalmente as estradas que
 precisam de manutenção. O Presidente Joel disse que se algum Vereador tiver reclamação das condições das estradas é para
 levar em consideração as chuvas e que estariam arrumando a ponte próxima à propriedade do Deca no dia seguinte. O José
 Márcio espera que ele atenda as solicitações feitas em 2009, citando a colocação de muafa na estrada de acesso do Sr.
 Geraldo. A Vereadora Valéria disse que estava de acordo com a votação dos projetos para liberação dos recursos para as
 entidades, vez que Ijaci precisa desses projetos para crianças e adolescentes, citando a equoterapia e a banda de música, além
 da academia ao ar livre. Sobre o Chefe de Transportes, disse que ele sempre atende quando precisam de veículos e
 ambulâncias para encaminhar pacientes a URPA e está olhando as estradas e os mata-burros, demonstrando um serviço
 imparcial, pois age pelo certo e pediu a votação em regime de urgência aos projetos 56 e 57 de 2010. O Vereador Francisco
 disse que estava de acordo com as emendas apresentadas pelo Marcelo e estava de acordo com o projeto para a criação da
 Secretaria de Transporte e esperava que o atual Chefe do Departamento de Transporte fosse deixado neste cargo. O Vereador
 Rogério disse que os projetos são bons, citando a implantação da banda de música e os outros projetos das entidades. Sobre a
 criação da Secretaria de Transportes, disse que é uma boa proposta, mas que sua preocupação era se quem estava no cargo
 de Chefe de Transporte iria realmente assumir a referida Secretaria. Num aparte, o Marcelo disse que tomara que a Secretaria
 não se tornasse um trampolim para outra coisa, tendo o José Márcio perguntado se o pronunciante achava que tem armação
 nisto, sendo respondido que não, apenas falou porque senão aprovam a Secretaria depois o Chefe de Transporte não assume,
 sabe que a responsabilidade é do Prefeito, mas que os Vereadores estão criando outra Secretaria. O José Márcio disse que se
 houverem problemas, cabe aos Vereadores fiscalizarem e não passar a mão na cabeça de ninguém. O Vereador Lisionel disse
 que os vereadores têm conhecimento das necessidades dos projetos que vão beneficiar o Município e não vê motivos para que
 não sejam votados nesta reunião e pediu votação em regime de urgência nos Projetos de leis complementar nº 2 e 3, e Ordinária
 nº 2, 3 e 4. O Marcelo pediu vistas ao projeto de Lei Complementar nº 1, bem como a retirada da emenda por ele apresentada,
 pois havia encontrado mais uma pendência que deveria ser resolvida. A Valéria questionou quando seriam repassados os
 recursos para as entidades, sendo respondido pelo Sr. Presidente que quando apresentarem a documentação. SEGUNDA
 PARTE: As emendas propostas aos projetos de Leis Ordinárias nº 56 e 57 de 2010 e 6 de 2011 foram aprovadas à unanimidade.
 VOTAÇÃO DOS PROJETOS: Os de nº 56/2010 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 (APAE) e dá outras providências" e nº 57/2010
 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" foram aprovados à unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª discussão e
 votação, conforme urgência pedida pela Valéria. Os projetos de Leis Complementares nº 2 que "Concede revisão geral na
 remuneração dos servidores públicos municipais e dá outras providencias" e nº 3 que "Concede revisão geral na remuneração
 dos servidores da Câmara Municipal" e Ordinárias nº 2 que "Concede reajuste nos subsídios dos Vereadores do Município de
 Ijaci", nº 3 que "Concede reajuste nos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Ijaci e nº 4 que "Concede reajuste
 nos subsídios dos Secretários Municipais de Ijaci" foram aprovados à unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação, conforme
 urgência pedida pelo Lisionel. O de nº 6 que "Autoriza abertura de crédito especial ao orçamento de 2011 e dá outras
 providencias foi aprovado à unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª discussão e votação, conforme urgência pedida pelo José Márcio. A
 discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 1 foi adiada para que fossem feitos reparos, conforme sugestão da
 Assessoria Jurídica da Câmara. Sobre a reunião para discussão acerca da construção do galpão de triagem do lixo reciclável, foi
 decidido que seria no período de reuniões ordinárias. Em relação à reunião com o Sr. Ricardo Congro, Gerente Industrial da
 Camargo Corrêa, foi acertada a data de 25 de janeiro às 9 horas. TERCEIRA PARTE: Sem expediente. 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.

Ao 1º (primeiro) dia do mês de fevereiro de 2011 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 2ª reunião
 extraordinária da Câmara Municipal de Ijaci. Presentes os Vereadores Joel Vitor da Silva, José Marcelo de Andrade Botelho,
 Valeria Aparecida Fabri Ribeiro, Francisco Bernardo de Mesquita, Cypriano Antônio Caetano, José Márcio Gomes, Lisionel de
 Souza Tostes, Luiz Rogério Vilas Boas e Marco Aurélio Fraga. Após correção redacional, a ata da 1ª reunião extraordinária foi
 aprovada e assinada pelos Srs. Vereadores. EXPEDIENTE: Foi apresentada a Ordem do dia da reunião que versava sobre a
 deliberação do Projeto de Lei Complementar nº 4 e aditamento dos Projetos de Leis Ordinárias nº 1 e 5 de 2011. O Vereador
 Marcelo apresentou emenda modificativa ao Projeto de Lei Ordinária nº 1 e o Vereador Rogério com o apoio dos Vereadores
 Lisionel, Francisco, Valéria, Cypriano, Marco Aurélio e José Márcio apresentou emenda ao Projeto de Lei Ordinária nº 5. Foram
 aditadas ainda as seguintes correspondências. Ofício nº 25 do Gabinete em resposta aos oficios 5, 7, 9 e 12 do Vereador José
 Márcio. Ofício nº 4 da SEDEMAT em resposta ao ofício nº 13 do Vereador José Márcio. Ofício nº 004 e 005 da Viação São
 Cristóvão em resposta ao ofício da Câmara nº 246/2010, respectivamente indicações da Vareadora Valeria e do Vereador Marco
 Aurélio. Ofício nº 4 subscrito pela nutricionista da Secretaria de Educação, Camila Teodoro de Resende, convidando para
 palestra sobre a Lei Federal nº 11.947 e Ofício Circular nº 1 do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande para a 30ª



 Reunião e 1ª Assembleia do referido Conselho. SÍNTESE DOS PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES. O Sr. Presidente
 disse aos Vereadores para se manifestarem somente sobre a ordem do dia e por isto teriam cinco minutos e mais dois minutos
 para conclusão. O Vereador José Márcio perguntou se não poderia falar sobre as correspondências que foram enviadas em
 respostas a algumas solicitações, sendo respondido que por questões regimentais e por ser reunião extraordinária, deveria
 observar a ordem do dia. O pronunciante pediu urgência na votação dos Projetos de Leis 4 e 5 como forma de resolver
 problemas do Município e caso houverem erros, cabe aos Vereadores fiscalizarem. E quanto as respostas de suas solicitações,
 se não forem enviadas até a reunião seguinte, estaria denunciando no Ministério Público, pois quando precisa de votar e apoiar,
 ele apoia, porém quando tiver que investigar e denunciar, nem que seja sozinho, ele o fará, pois não dá mais para aguentar essa
 falta de resposta e esclarecimento que as pessoas tanto cobram. Disse que estão fazendo obras, mas falta uma resposta
 satisfatória e que os políticos tem fama de enroladores, mas isso não faz parte de sua vida política. Disse que estaria
 denunciando problemas de 2010 no Ministério Público e na reunião estariam votando mais cargos e seu pedido de urgência era
 para melhorar estas Secretarias que não estavam tendo retorno satisfatório, conforme cobrança do povo e que ele não se
 preocupa com o julgamento dos homens, mas sim o de Deus. Perguntou quem era o líder do Prefeito, sendo respondido que
 não tem. O Sr. Presidente disse que a função do Vereador é apoiar as boas ideias e o mais importante é fiscalizar, pedindo
 apoio dos Vereadores na presidência. O Vereador Marcelo pediu vistas no Projeto de Lei Ordinária nº 5 e disse que a emenda
 ao Projeto de lei nº 1 foi para corrigir redação. O Vereador Marco Aurélio manifestou apoio ao Projeto de Lei Complementar nº 4
 que é importante para o Município, dizendo que a Secretaria tem gastos, mas se for bem administrada trará benefícios e
 economia pois a cidade está crescendo e o setor de trânsito precisa ser bem organizado. Manifestou apoio ao projeto do
 Conselho de Habitação. Quanto ao projeto para o qual foi pedido vista, assim que retornar terá o seu apoio. O Vereador Rogério
 pediu votação em regime de urgência no Projeto de Lei Ordinária nº 1. Sobre a criação dos cargos, disse que é na Prefeitura que
 sabem do que estão precisando e sobre a Secretaria de Transporte, manifestou seu apoio. O Vereador Cypriano manisfestou
 apoio ao Projeto de lei Complementar nº 4 e quanto ao pedido de vista do Marcelo no Projeto de lei nº 5, disse que é direito dele
 e manifestou apoio ao Projeto de lei Ordinária nº 1. Os trabalhos foram suspensos por cinco minutos. SEGUNDA PARTE: A
 emenda modificativa ao Projeto de Lei Ordinária nº 1 foi aprovada pela unanimidade do Plenário. O projeto de Lei Ordinária nº 1
 que Altera redação do art. 6º da Lei Municipal nº 985/2009 e dá outras providencias foi aprovado a unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª
 discussão e votação, conforme urgência solicitada pelo Vereador Rogério. O Projeto de Lei Complementar nº 5 que cria a
 Secretaria Municipal de Transportes e Transito – SEMUT – e da outras providencias foi aprovado a unanimidade em 1ª, 2ª e 3ª
 discussão e votação, conforme urgência solicitada pelo Vereador José Márcio. TERCEIRA PARTE: Os Vereadores foram
 convocados para a 1ª reunião ordinária da Sessão Legislativa de 2011 a realizar-se dia 7 de fevereiro, a partir das 19 horas.
 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.
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