Ata da 43ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos nove (09) dias do mês de dezembro de
dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de
Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos,
Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:
Do Gabinete do Prefeito: Ofício nº 532 em resposta ao ofício nº 240, Requerimento nº 67 subscrito pelo Vereador Márcio Borges.
Ofício nº 524 informando acerca de procedimentos para as publicações dos atos municipais no Diário Oficial Eletrônico do
Município. Ofício nº 537 encaminhando o balancete da Refeita e Despesa do Executivo Municipal referente ao mês de outubro
de 2013. Ofício nº 252 da Escola Municipal Pe. Emílio Lunks contendo convite para a formatura dos alunos do 5º ano e 5º ano
intermediário a realizar-se dia 10 de dezembro. Ofício nº 37 da Escola Municipal Maria Luiza da Paixão contendo convite para a
formatura dos alunos dos 5º ano a realizar-se dia 11 de dezembro. Convite do CONSEPI para o evento “Rua de Lazer de Natal”
a realizar-se dia 14 de dezembro. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicações nº 71, 72,73 e 74 subscritas pelos Vereadores Márcio
Borges; nº 75 subscrita pelo Vereador Lino dos Santos; nº 76 subscrito pelo Vereador Rodrigo Douglas e 77 subscrito pelo
Vereador Sebastião Leonardo. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Menção ao Substitutivo Global ao Projeto de Lei Ordinária nº 36,
bem como menção ao Projeto de Lei Complementar nº 43 que “Altera a redação do art. 78 e dos Anexos VI e VII da lei
complementar 852 de 29 de dezembro de 2005 e dá outras providências” em complementação ao substitutivo retro mencionado,
subscrito pelos Vereadores Luiz Rogério, Lino dos Santos e Nelson Galvino. Menção à emenda supressiva apresentada pelo
Vereador Márcio ao Projeto de Lei Ordinária nº 41. Menção à emenda modificativa nº 1 apresentada ao Projeto de Lei
Complementar nº 42 subscrita pelos Vereadores José Marcelo, Carlos Barbosa, Lino dos Santos, Luiz Rogério, Nelson Galvino,
Márcio Borges, Sebastião Leonado e Rodrigo Douglas. Em pauta para 3ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 37 e 38.
Menção ao Projeto de Resolução nº2/2013 que “Estabelece o regimento Interno da Câmara Municipal de Ijaci”. COMUNICADOS
DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente disse que pela quantidade de projetos, poderá convocar reuniões extraordinárias. Nomeou
os Vereadores Márcio Borges, Arnaldo Campos e Luiz Rogério para comporem uma Comissão Especial para resolver a questão
da transmissão da reunião pela Rádio Ijaci FM, do informativo da Câmara, estipulando como prazo para execução dos trabalhos
o dia 15 de janeiro de 2014. Pediu aos Vereadores para analisarem o Projeto de Resolução que estabelece o Regimento Interno
da Câmara Municipal e se quiserem, poderão apresentar propostas. Mencionou audiência realizada para analisar o comércio
ambulante e eventual e na sua opinião, o substitutivo apresentado é mais burocrático, sendo que poderia acrescentar um artigo
na lei já existente. Mencionou o Projeto de Lei Complementar nº 42, traçando comentários na emenda apresentada, com aparte
e sugestão do Vereador Arnaldo Campos. Mencionou posicionamento do Ministério Público acerca do pagamento de 13º salário
aos Vereadores, citando que o Promotor defende que precisa de uma norma regulamentadora, obedecido o princípio da
anterioridade. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador Nelson Galvino pronunciou-se de sua cadeira, com
aparte do Vereador Arnaldo Campos. Da Tribuna, pronunciaram-se os Vereadores Rodrigo Douglas, que dentre outros assuntos,
devolveu o Projeto de Lei Complementar nº 40, para a qual havia pedido vista. Ao final houve aparte do Vereador Nelson
Galvino. Da mesma forma se pronunciou o Vereador Luiz Rogério; Vereador Sebastião Leonardo com aparte do Vereador Luiz
Rogério. De sua cadeira, pronunciou-se o Vereador Carlos Barbosa. Terminado os pronunciamentos, o Sr. Presidente
suspendeu os trabalhos por dez minutos para os Vereadores definirem sobre as votações. No reinício, o Sr. Presidente
pronunciou-se da Tribuna e no final abriu espaço para manifestação dos médicos que se faziam presentes na reunião, acerca do
Projeto de Lei Complementar nº 41, informando que ficou decidido que o mesmo ainda não seria levado à votação, devido sua
complexidade, tendo se manifestado, o Dr. José Reinaldo de Oliveira. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram
aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 36 que “Regulamenta o comércio eventual e ambulante no âmbito do
Município de Ijaci, altera redação dos anexos VI e VII da Lei Complementar 852 de 29 de dezembro de 2005 e da outras
providências”, considerada a emenda substitutiva global dos Vereadores Luiz Rogério, Lino dos Santos e Nelson Galvino, foi
aprovado à unanimidade em uma votação, valendo pelas três, conforme urgência solicitada pelo Vereador Rodrigo Douglas. O
Projeto de Lei Ordinária nº 37 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2014 a 2017” e o Projeto de
Lei Ordinária nº 38 que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ijaci para o Exercício Financeiro de 2014 e dá outras
providências” foram aprovados à unanimidade em 3ª votação em suas redações finais. O Projeto de Lei Ordinária nº 41 que
“Define e caracteriza os benefícios eventuais no âmbito do Município de Ijaci, revoga as leis 859/2006, 966/2009, 1043/2010 e
1169/2013 e dá outras providências” considerada a emenda supressiva apresentada pelo Vereador Márcio Borges foi aprovado
à unanimidade em uma votação, valendo pelas três, conforme urgência solicitada pelo Vereador Luiz Rogério. O Projeto de Lei
Complementar nº 40 que “Cria 15 (quinze) Cargos Efetivos de Gari Coletor de Lixo e dá outras providências” foi aprovado à
unanimidade em uma votação, valendo pelas três, conforme urgência solicitada pelo Vereador Sebastião Leonardo. O Projeto de
Lei Complementar nº 42 que “Altera redação do §2º do art. 59, do parágrafo único do art. 61, do parágrafo único do art. 63 e
anexo VIII da Lei Complementar 758/2003 - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e dá outras providências” considerada a
emenda modificativa nº 1 foi aprovado em uma votação valendo pelas três, conforme urgência solicitada pelos Vereadores
Rodrigo e Carlos, após obter 7 (sete) votos favoráveis e 1(um) voto contrário, vencido o Vereador Arnaldo Campos na emenda,
na votação em regime de urgência e no projeto. O Projeto de Lei Complementar nº 43 que “Altera a redação do art. 78 e dos
Anexos VI e VII da lei complementar 852 de 29 de dezembro de 2005 e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade em
uma votação, valendo pelas três, conforme urgência solicitada pelo Vereador Carlos Barbosa. TERCEIRA PARTE: Por ser a
última reunião ordinária da Sessão Legislativa de 2013, o Sr. Presidente informou que a primeira reunião ordinária da Sessão
Legislativa de 2014 será realizada no dia 03 de fevereiro. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e
determinou a leitura da ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 42ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos dois (02) dias do mês de dezembro de

dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de
Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos,
Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:
Ofício nº 528 do Gabinete do Prefeito em resposta ao ofício nº 236 desta Câmara enviado a partir do relatório da Comissão
Especial nomeada para averiguar a denuncia de rachaduras no prédio da UBS. Ofício nº 44 da APAE contendo convite para a
confraternização de fim de ano da entidade através de um jantar dançante a realizar-se dia 12 de dezembro. Convite da Emater
para comemoração de seus sessenta e cinco anos de existência a realizar-se dia 6 de dezembro em Belo Horizonte na cidade
Administrativa e Assembleia Legislativa. Menção ao curso “Geo Obras do TCE - MG” a ser ministrado pelo Professor Luciano
Adiel Lopes em Eloi Mendes/MG nos dias 12 e 13 de dezembro. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimento nº 67 subscrito pelo
Vereador Márcio Borges; Indicação nº 65 subscrita pelo Vereador Rodrigo Douglas; Indicações nº 66, 67 e 68 subscrita pelo
Vereador Márcio Borges e Indicações nº 69 e 70 subscrita pelo Vereador Lino dos Santos. O Sr. Presidente suspendeu os
trabalhos por 30 (trinta) minutos para que os Vereadores reunissem em suas respectivas Comissões Permanentes para
analisarem e se possível exararem pareceres nos Projetos de Leis Complementares nº 36, 37, 38 e 40. TRAMITAÇÃO DE
PROJETOS: Em pauta para 2ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 26 e 37 e Projeto de Lei Complementar nº 34.
PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciaram-se os Vereadores Nelson Galvino, com intervenção do Sr.
Presidente e alguns Vereadores em relação a uma expressão usada pelo pronunciante e debate sobre alguns temas ao final
com a participação do Presidente Marcelo, Vereadores Arnaldo, Rogério e Rodrigo. Também se pronunciou o Vereador Márcio
Borges, com aparte do Vereador Arnaldo. Vereador Sebastião Leonardo de Mesquita que, dentre outros assuntos, apresentou
Indicação Verbal. Desde sua cadeira, pronunciou-se o Vereador Arnaldo Campos com aparte ao final do Vereador Rodrigo
Douglas que justificou-se mediante palavras do pronunciante, havendo discussão entre os dois Vereadores com intervenção do
Presidente. Da tribuna também se pronunciou o Vereador Luiz Rogério que dentre outros assuntos, pediu vista nos Projetos de
Leis Complementares nº 36, 37 e 38. Ao final houve aparte do Vereador Nelson. O Vereador Rodrigo Douglas pediu vista no
Projeto de Lei Complementar nº 40. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de
Lei Ordinária nº 26 que “Declara como Zona Residencial 2 – ZR–2, área que especifica” foi aprovado à unanimidade em 2ª e 3ª
votações, conforme urgência solicitada pelo Vereador Márcio na redação final do mesmo. O Projeto de Lei Ordinária nº 37 que
“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2014 a 2017” e dá outras providências”, considerada a emenda
apresentada, foi aprovado à unanimidade em 2ª votação. O Projeto de Lei Complementar nº 34 que “Dispõe sobre a Estrutura
Administrativa da Prefeitura Municipal, cria cargos de provimento em comissão, extingue cargos de provimento efetivo e em
comissão, revoga parcialmente a Lei Complementar 1084/2011 e dá outras providências” foi aprovado, após obter 7 (sete) votos
favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido o Vereador Márcio Borges em 2ª e 3ª votações, conforme urgência solicitada pelo
Vereador Luiz Rogério na redação final do mesmo. TERCEIRA PARTE: O Sr. Presidente lembrou os Srs. Vereadores sobre a
audiência pública para discussão do Projeto de Lei Ordinária nº 36 que trata da regulamentação do comércio ambulante no
Município que será realizada no dia 04 de dezembro, quarta-feira a partir das 19 horas. Por fim, os Srs. Vereadores foram
convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 09 de dezembro a partir das 19 horas, sendo esta, a última
reunião ordinária da Sessão Legislativa de 2013. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a
leitura da ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 41ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos vinte e cinco (25) dias do mês de
novembro de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara
Municipal de Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença
dos demais Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu
Campos, Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita.
COMUNICADOS: Ofício nº 520 do Gabinete do Sr. Prefeito em resposta ao Ofício nº 227 desta Câmara que encaminhou o
Requerimento nº 63 do Vereador Nelson Galvino e Requerimentos nº 64 e 65 do Vereador Márcio Borges. Ofício nº 93 do Centro
de Referencia da Assistência Social – CRAS contendo convite para o encerramento das atividades do Grupo Melhor Idade do
Bairro Serra a realizar-se dia 26 de novembro. Prestação de Contas da Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra AMOPEM referente ao mês de outubro de 2013. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio às Comissões Permanentes do
Projeto de Lei Complementar nº 42 que "Altera redação do §2º do art. 59, do parágrafo único do art. 61, do parágrafo único do
art. 63 e anexo VIII da Lei Complementar 758/2003 - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e dá outras providências" de
autoria do Chefe do Executivo em substituição ao Projeto de Lei Ordinária nº 32 que "Altera redação do Anexo VIII da lei
758/2003 - Plano Diretor - e dá outras providências". Leitura do ofício nº 518 do Gabinete do Prefeito solicitando a retirada de
pauta do Projeto de Lei Complementar nº 35 que "Amplia o perímetro urbano do Município de Ijaci, altera parâmetros
urbanísticos da ZCH - Zona de Chacreamento e dá outras providências". Leitura do parecer em separado apresentado pelo
Vereador Márcio Borges ao Projeto de Lei Complementar nº 34. Em pauta para 1ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 26, nº
37 com as alterações promovidas e desta forma a votação da redação final do Projeto de Lei Ordinária nº 38 que trata da Lei
Orçamentária foi adiada até o término da votação do PPA. Também em pauta para 1ª votação, o Projeto de Lei Complementar
nº 34. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente requisitou o relatório da Comissão Especial nomeada para verificar
denúncias de rachaduras no prédio da Unidade Básica de Saúde. Após traçou comentários acerca do Projeto de Lei
Complementar nº 42 que está sendo apresentado nesta reunião, citando que se reuniu com a equipe da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, de Planejamento e Gestão e de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, onde foram
apontados vários pontos e o Projeto enviado contempla algumas alterações necessárias, mas cria problemas, sobretudo a
criação de vias especiais que, conforme consta, será regulamentada por Decreto do Executivo, havendo apartes do Vereador
Arnaldo Campos em relação ao Plano Diretor e consumo de água nos loteamentos. Também foi abordado que na audiência

chegou-se a um consenso sobre a extensão da Zona Residencial na área da FAEPE. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: O
Vice-Prefeito do Município, Exmo. Sr. Fabiano da Silva Moreti reclamou que está sendo perseguido, dizendo que Vereadores
estão lhe taxando de fazer politicagem e pediu que devem trabalhar em prol do Município e que de sua parte não vai se privar de
ser Vice-Prefeito. Citou um expediente protocolado por ele nesta Câmara no dia 11 de novembro, tendo o Sr. Presidente dito que
o Vereador que tivesse interesse, poderia obter cópia. Em seguida, o Sr. Presidente disse que iria abrir uma exceção e conceder
a palavra aos médicos que se faziam presentes na reunião, tendo em vista o Projeto de Lei Complementar nº 41 que "Altera
jornada de trabalho dos Cargos de Médico de que tratam as Leis Complementares 882/2006, 1028/2010 e 1084/2011, cria mais
dois Cargos de provimento Efetivo de Médico do PSF e dá outras providências" tendo usado a palavra o Dr. José Reinaldo de
Oliveira, Dr. Alexander Ricardo e Dr. Luiz Sepinni que solicitaram a aprovação do Projeto de Lei que reduz a jornada de trabalho,
traçando considerações e respondendo a questionamentos do Sr. Presidente, do Vereador Arnaldo Campos e sugestão do
Vereador Luiz Rogério, tendo o Sr. Presidente dito que enviará cópia do projeto de Lei à Promotoria para tentar um respaldo
jurídico para votação do projeto, tendo em vista o interesse público. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Desde sua
cadeira, se pronunciou o Vereador Arnaldo Campos. Da tribuna pronunciou-se o Vereador Sebastião Leonardo e Vereador Luiz
Rogério. Desde sua cadeira, pronunciou-se o Vereador Nelson Galvino com aparte do Vereador Arnaldo. Também se
pronunciou o Vereador Carlos Barbosa. O Vereador Márcio Borges pronunciou-se da Tribuna. Desde sua cadeira, pronunciou-se
o Vereador Rodrigo Douglas e por fim, o Sr. Presidente pronunciou-se da Tribuna, solicitando que os Srs. Vereadores evitem
agressões mútuas. SEGUNDA PARTE: O Projeto de Lei Ordinária nº 26 que "Declara como Zona Residencial 2 – ZR – 2, área
que especifica" foi aprovado à unanimidade em 1ª votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 37 que "Dispõe sobre o Plano
Plurianual do Município para o quadriênio 2014 a 2017" e dá outras providências", considerada a emenda apresentada, foi
aprovado à unanimidade em 1ª votação. O Projeto de Lei Complementar nº 34 que "Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da
Prefeitura Municipal, cria cargos de provimento em comissão, extingue cargos de provimento efetivo e em comissão, revoga
parcialmente a Lei Complementar 1084/2011 e dá outras providências" foi aprovado em 1ª votação, após obter 7 (sete) votos
favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido o Vereador Márcio Borges. Seguiu-se debate acerca do Projeto de Lei Complementar
nº 41 que trata da contratação de Garis com a participação dos Vereadores Márcio, Arnaldo e Rogério e intervenção do Sr.
Presidente. TERCEIRA PARTE: O Sr. Presidente lembrou os Srs. Vereadores sobre a audiência pública para discussão do
Projeto de Lei que trata da regulamentação do comércio ambulante no Município que será realizada no dia 04 de dezembro,
quarta-feira a partir das 19 horas. Por fim, os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se
dia 02 de dezembro a partir das 19 horas. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura
da ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 40ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos dezoito (18) dias do mês de novembro de
dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de
Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Lino dos Santos Filho, Luiz
Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. Ausente o Vereador Arnaldo de Abreu
Campos. COMUNICADOS: Sem expediente. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimento nº 63 subscrito pelo Vereador Nelson
Galvino e Requerimentos nº 64 e 65 subscritos pelo Vereador Márcio Borges. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio às
Comissões Permanentes dos Projetos de Leis Complementares nº 40 que "Cria 15 (quinze) Cargos Efetivos de Gari Coletor de
Lixo e dá outras providências" e 41 que "Altera jornada de trabalho dos Cargos de Médico de que tratam as Leis
Complementares 882/2006, 1028/2010 e 1084/2011, cria mais dois Cargos de provimento Efetivo de Médico do PSF e dá outras
providências" ambos de autoria do Chefe do Executivo. Em pauta para 2ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 38. Na reunião se
fez presente o Exmo. Sr. Dr. José Maria Nunes, Prefeito Municipal que veio acompanhado do Exmo. Sr. Vice-Prefeito, Fabiano
Moreti e dos Exmos Srs. Secretários Fábio Mesquita de Almeida, Rondinelli Vitor dos Reis Mesquita, Flávio Miguel Fonseca,
Adriene Alvarenga e Maurineia Marçal Pinheiro, além do Assessor Flávio Henrique Lopes e alguns Servidores da Prefeitura.
Ocupando uma cadeira junto à Mesa, o Sr. Prefeito cumprimentou a todos e fez um pronunciamento inicial. O Sr. Presidente
aproveitou a presença de vários Secretários na reunião e agendou a audiência pública para análise do Projeto de Lei nº 36 que
"Regulamenta o comércio eventual e ambulante no âmbito do Município de Ijaci, altera redação dos anexos VI e VII da Lei
Complementar 852 de 29 de dezembro de 2005 e da outras providências". Em seguida abriu espaço para perguntas dos Srs.
Vereadores, segundo a ordem de assinatura no livro de presenças, deixando o Sr. Prefeito à vontade para solicitar ajuda dos
Secretários e Assessores para responder ou prestar algum esclarecimento complementar. Pela ordem, o Vereador Rodrigo
Douglas dispensou as perguntas e parabenizou o Sr. Prefeito pela Administração e pediu que fosse resolvida a questão dos
médicos. Da mesma forma, o Vereador Luiz Rogério traçou elogios e também defendeu uma solução na questão dos médicos.
O Vereador Carlos Barbosa agradeceu a presença do Sr. Prefeito e disse que tem tido apoio dos Secretários em seus pedidos e
por isto não faria perguntas. O Vereador Márcio Borges fez perguntas inerentes à diminuição do INDEB nas escolas do
Município, questão das constantes alterações nas Secretarias com nomeação e exoneração de Secretários e posterior retorno.
Fez menção a outros pontos da Administração e questionou sobre a situação do tratamento de água na cidade, sendo
respondido pelo Sr. Prefeito que já conversou com a Diretora Silmara e espera que neste ano o índice da Educação seja
elevado, quanto ao Secretariado, somente em algumas áreas foram feitos os remanejamentos e quanto a questão da água, está
negociando com a Copasa e em breve enviará a esta Casa, projeto de lei neste sentido para ser analisado. O Vereador
Sebastião Leonardo parabenizou o Sr. Prefeito e citou seu trabalho como Secretário na gestão passada onde pôde constatar o
bom trabalho que é prestado pelos servidores da Prefeitura, sobretudo na questão das obras. Questionou do Sr. Prefeito, qual
sua impressão sobre a recepção nesta Casa, sendo respondido que foi muito boa. O Vereador também mencionou que é a favor
da permanência dos médicos na Prefeitura. O Vereador Lino dos Santos agradeceu a presença do Sr. Prefeito, do Sr. VicePrefeito, Secretários e Assessores e disse que não tinha perguntas a fazer. O Vereador Nelson Galvino disse que não faz

oposição ao Sr. Prefeito, mas representa o povo e disse que tinha várias perguntas e questionou ao Sr. Prefeito se ele
responderia as perguntas ou preferia que fossem enviadas por escrito para posterior resposta, sendo que o Sr. Prefeito optou
pelo envio dos questionamentos. O Vereador abordou que o Sr. Prefeito não permanece na cidade, tendo o Sr. Prefeito dito que
de três meses para cá, toda manhã vem na Prefeitura e se não fica em período integral é porque precisa trabalhar para
sobreviver e quando se ausenta, deixa pessoas eficientes para representá-lo e reafirmou ao Vereador que entre o cargo de
Prefeito e o trabalho, ele não tem como se sustentar sem o trabalho. O Vereador mencionou perseguição na Administração,
inclusive a ele e questionou se o Sr. Prefeito iria passar a Prefeitura para o Vice-Prefeito no final de 2014, como dito a ele no
Gabinete, tendo o Sr. Prefeito respondido que não se lembra de ter feito esta afirmação, mas não sabe o que vai acontecer no
futuro, porém isto não seria bom nem para ele, nem para o Fabiano. Em relação ao grupo que o elegeu e que é contra o VicePrefeito, o Sr. Prefeito disse que ele não é contra o Fabiano. O Vereador pediu que o Sr. Prefeito cuide mais de Ijaci, porque às
vezes, alguns gostam de mandar e sempre que for preciso ele irá falar. O Sr. Presidente traçou elogios a Administração e as
obras e conquistas que foram e estão sendo realizadas. Por outro lado disse que faria algumas críticas e mencionou que verifica
todos os balancetes e alguns gastos são inadmissíveis, citando alguns exemplos e exibindo cópia de um processo licitatório de
2011, onde há indícios de direcionamento e pediu que tomassem cuidado. Mencionou termos aditivos, como no caso da Praça
Joaquim Corrêa Peniche. Falou também das cobranças a respeito do excesso de funcionários na Prefeitura, onde existem os
que trabalham, mas outros não. Questão do processo seletivo e exagero no pagamento de horas extras até para ocupantes de
cargos em comissão. Também mencionou a discrepância em alguns plantões médicos, onde conforme levantamento feito pelo
Vereador Arnaldo, tem médico que, de acordo com o número de plantões, trabalhou sessenta dias no mês. Falou também de
doações e ajudas que são feitas através da Secretaria de Desenvolvimento Social, onde alguns que realmente precisam, não
são contemplados. Falou sobre a questão do cartão de ponto, onde têm denuncias que alguns funcionários estão burlando ou
tetando danificar o aparelho. Citou o desmanche dos parquinhos na Praça, uso inadequado dos veículos da Prefeitura e disse
que alguma coisa pode ser relevada, porém algumas coisas são absurdas. Elogiou a atitude da Prefeitura em assumir a coleta
de lixo e lamenta que alguns funcionários poderão ser prejudicados em virtude da lei que exige processo seletivo para admissão.
Mencionou os repasses às entidades e questionou se a Prefeitura tem fiscalizado a aplicação dos recursos, sobretudo os
provenientes do Fundo da Infância e do Adolescente. Disse que espera que muitos destes erros que ele apontou sejam sanados
nos próximos três anos e que o Sr. Prefeito e o Secretariado ficassem atentos. Questionou sobre a construção de casas para
pessoas carentes e assoreamento de córregos, o que foi respondido pela Secretária Adriene Alvarenga. Em relação aos
processos licitatórios, o Sr. Prefeito mencionou os membros da Comissão e disse que não envolve, pois a comissão precisa ter
isenção. O Sr. Presidente citou que algumas ações do Prefeito são barradas pelo grupo que é necessário para se eleger. O Sr.
Prefeito disse estar satisfeito com o desempenho da Administração, embora algumas coisas não foram realizadas e acredita que
em 2014 muita coisa irá melhorar, citando que as três obras que ele não abre mão, são a revitalização da praça central,
ampliação da UBS e melhoria em toda a iluminação da cidade, além da execução dos planos que serão exigidos pelo Governo
Federal. Disse que aceita críticas em relação a Administração, só não admite ataques pessoais e palavras ofensivas de baixo
calão. O Sr. Presidente convidou aos Secretários para comparecerem nas reuniões e esclarecerem cobranças que são
colocados por esta Câmara e têm toda liberdade para discordar, bem como ao Sr. Prefeito que tem toda liberdade para participar
das reuniões. O Sr. Prefeito colocou-se à disposição, reconhece que às vezes está meio ausente, tentou morar em Ijaci, mas
não deu certo e que respeita a todos desta Casa e determinou na Prefeitura que os documentos solicitados pela Câmara sejam
fornecidos. O Sr. Presidente concedeu mais dois minutos para que cada Vereador fizesse suas considerações finais. Encerrada
a participação do Sr. Prefeito, passou-se para a SEGUNDA PARTE, onde as Proposições Escritas foram aprovadas à
unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 38 que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ijaci para o Exercício
Financeiro de 2014 e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em 2ª votação, considerada a Emenda Modificativa nº
1 subscrita pelo Presidente José Marcelo e subemenda subscrita pelos Vereadores Luiz Rogério e Arnaldo Campos. O Vereador
Carlos Barbosa questionou sobre a votação dos Projetos inerentes ao Plano Diretor, tendo o Sr. Presidente dito que a ata seria
colocada na internet nesta semana e ele iria se reunir com o pessoal da Prefeitura para definir detalhes e existe a possibilidade
de condensar as mudanças num só projeto. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária
seguinte a realizar-se dia 25 de novembro a partir das 19 horas. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e
determinou a leitura da ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 39ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. ASos onze (11) dias do mês de novembro de
dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de
Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos,
Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:
Do Gabinete do Sr. Prefeito: Ofício nº 496 acerca de seu não comparecimento na Reunião Ordinária desta data. Ofício nº 505
encaminhando prestações de contas da Amopem; parcelas 06 e 07; Aleci; parcelas 05 e 06; Consepi; parcelas 04, 05 e 06;
Banda de Música Santa Cecília; parcelas 09 e 10; Apae; parcelas 06 e 10. Ofício nº 504 em resposta ao ofício nº 206 da Câmara
que encaminhou os Requerimentos nº 61 e 62 subscritos pelo Vereador Márcio Borges. Ofício nº 503 em resposta ao Ofício nº
207 desta Câmara que requisitou informações acerca do pagamento de horas extras aos servidores da Prefeitura. Ofício nº 76
subscrito pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, Sra. Adriene Alvarenga
respondendo ao ofício nº 199 desta Câmara enviado a partir de expediente do Sr. José Márcio Gomes. Convite enviado pela
equipe do PSF Centro para uma caminhada em prol do combate ao câncer de próstata, seguida de palestra a realizar-se dia 14
de novembro. Convite subscrito pelo Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer para o 1º Encontro de Fanfarra em
comemoração ao dia da Proclamação da República a realizar-se dia 15 de novembro na Praça da Matriz. Menção ao Fórum
Mineiro de Vereadores, capacitação e atualização dos Legislativos Municipais a realizar-se em São Lourenço/MG dentre os dias

26 e 28 de novembro. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura da Emenda Modificativa nº 1 ao Projeto de Lei Ordinária nº 38 que
"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ijaci para o Exercício Financeiro de 2014 e dá outras providências" subscrita
pelo Presidente José Marcelo. Para esta Emenda, foi apresentada uma subemenda subscrita pelos Vereadores Luiz Rogério e
Arnaldo Campos, cujo objeto é o aumento do valor alocado para a subvenção a APAE e em compensação, propõe a diminuição
do valor alocado para realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares. Leitura do parecer exarado pela Comissão Especial,
composta pelos Vereadores Lino dos Santos, Sebastião Leonardo e Rodrigo Douglas que à unanimidade, que opinou pela
inconstitucionalidade e e ilegalidade, mantendo, por conseguinte o veto integral aposto pelo Chefe do Poder Executivo ao
Projeto de Lei Ordinária nº 34, de autoria do Vereador Nelson Galvino. Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 38.
Em pauta para 3ª votação: Projeto de Lei Complementar nº 39. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna
pronunciaram-se os Vereadores: Luiz Rogério. Sebastião Leonardo. Nelson Galvino que requisitou pedido de informações ao
Chefe do Executivo acerca da concessão de gratificações a servidores da Prefeitura e Vereador Presidente José Marcelo com
apartes dos Vereadores Nelson Galvino e Sebastião Leonardo. Desde sua cadeira pronunciou-se o Vereador Arnaldo Campos
com comentário do Vereador Márcio Borges. Diante do debate acerca da reivindicação dos médicos do quadro efetivo da
Prefeitura para diminuição de suas cargas horárias, o Sr. Presidente abriu espaço para que cada Vereador apresentasse suas
propostas, tendo os mesmos e o Sr. Presidente se manifestado sobre a matéria. SEGUNDA PARTE: Anunciada a votação do
veto aposto pelo Sr. Prefeito ao Projeto de Lei Ordinária nº 34, o Vereador Nelson Galvino disse que seu Projeto foi aprovado
pela Câmara e assim pediu que o veto fosse derrubado, pois em Lavras ele foi aprovado e sancionado pelo Prefeito. Adotadas
as normas regimentais, foram nomeados os Vereadores Márcio Borges e Nelson Galvino para escrutinadores. O veto integral
aposto pelo Sr. Prefeito ao Projeto de Lei Ordinária nº 29 que "Dispõe sobre a proibição de propaganda eleitoral por meio de
sonorização móvel, cavaletes e pinturas em muros e dá outras providências", acompanhado do Parecer da Comissão Especial
nomeada para análise do mesmo e que opinou pela sua manutenção foi aprovado, após obter 05 (cinco) votos pela manutenção
e 04 (quatro) votos pela rejeição do veto. Diante da votação, o veto do Sr. Prefeito ao referido projeto foi mantido. Em relação ao
Projeto de Lei Ordinária nº 38, fez-se inicialmente a votação da Emenda Modificativa nº 1 subscrita pelo Vereador Presidente,
sendo aprovada à unanimidade. Em seguida votou-se a subemenda subscrita pelos Vereadores Luiz Rogério e Arnaldo Campos
à Emenda Modificativa nº 1 que foi aprovada à unanimidade, prevalecendo as alterações efetuada na subemenda para aumento
do valor alocado para subvenção a APAE e diminuição do valor alocado para realização de Carnaval, Festas Cívicas e
Populares. Por fim, o Projeto de Lei Ordinária que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ijaci para o Exercício
Financeiro de 2014 e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em 1ª votação. O Projeto de Lei nº 39 que "Dispõe
sobre a concessão de auxílio alimentação natalino da forma de cartão magnético aos servidores municipais e dá outras
providências", foi aprovado à unanimidade em sua redação final. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados
inicialmente para a audiência pública para análise dos Projetos de Leis que propõem alterações no Plano Diretor do Município a
realizar-se dia 14 de novembro a partir das 19 horas e por fim foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se
dia 18 de novembro a partir das 19 horas. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura
da ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 38ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. ASos quatro (04) dias do mês de novembro
de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal
de Ijaci, inicialmente sob a presidência do Vereador Vice-Presidente Márcio Luiz Borges até a chegada do Presidente José
Marcelo de Andrade Botelho que até então estava participando do evento de abertura da "Semana do Bebê" no Centro de
Integração Educacional. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais Vereadores Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos
Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos, Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita
Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS: Ofício nº 481 do Gabinete do Prefeito encaminhando o balancete
da Receita e Despesa da Prefeitura referente ao mês de setembro de 2013. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicação nº 63
subscrita pelo Vereador Lino dos Santos Filho. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio às Comissões Permanentes do
Projeto de Lei Ordinária nº 41 que "Define e caracteriza os benefícios eventuais no âmbito do Município de Ijaci, revoga as leis
859/2006, 966/2009, 1043/2010 e 1169/2013 e dá outras providências". Em pauta para 2ª votação: Projeto de Lei Complementar
nº 39. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: De sua cadeira, pronunciou-se o Vereador Rodrigo que propôs fazer a
chamada dos Vereadores também ao final da reunião para evitar o ocorrido na reunião anterior, onde o espaço para assinatura
do Vereador Arnaldo foi preenchido e o Vereador chegou no decorrer da reunião, porém a presença do mesmo foi devidamente
constada em ata, havendo comentário do Vereador Arnaldo que agradeceu ao Vereador Secretário. Da tribuna pronunciaram-se
os Vereadores: Sebastião Leonardo que apresentou Indicação Verbal acerca do uso do veículo do Gabinete do Prefeito, bem
como do uso das ambulâncias, havendo comentário do Vereador Nelson a respeito deste assunto. Vereador Márcio Borges que
questionou a possibilidade de mudança da data da audiência pública para análise das alterações do Plano Diretor e ainda
questionou como serão conduzidos os trabalhos e aceitação de possíveis propostas, tendo o Sr. Presidente dito que não poderia
mudar a data, vez que muitos têm conhecimento dela, seguindo debate sobre o rito da audiência com a participação e
questionamento de outros Vereadores. Após, o Sr. Presidente nomeou os Vereadores Nelson, Lino e Carlos para comporem
uma Comissão para verificarem denuncia apresentada por um cidadão, dando conta que o prédio da Unidade Básica de Saúde
– UBS está apresentando rachaduras, tendo o Vereador Nelson dito que tinha fotografado o local, ao que o Presidente disse que
preferia que a Comissão fosse instituída, pois irá notificar o Prefeito. SEGUNDA PARTE: A Proposição Escrita e Proposição
Verbal foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei nº 39 que "Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação natalino
da forma de cartão magnético aos servidores municipais e dá outras providências", considerada a emenda Modificativa nº 1, foi
aprovado à unanimidade do Plenário em 2ª votação. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião
ordinária seguinte a realizar-se dia 11 de novembro a partir das 19 horas. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os
trabalhos e determinou a leitura da ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.

Ata da 37ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. ASos vinte e oito dias do mês de outubro de
dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de
Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges; Rodrigo Douglas Vilas Boas; Carlos Antônio Aparecido Barbosa; Arnaldo de Abreu Campos,
que chegou no decorrer da reunião; Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião
Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS: Ofício Circular nº 829/2013 da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras
comunicando sobre as funções de Secretário e Vice-Secretário das Promotorias de Justiça de Lavras. Prestação de Contas da
Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra – AMOPEM referente ao mês de setembro. PROPOSIÇÕES ESCRITAS:
Requerimentos nº 61 e 62 subscritos pelo Vereador Márcio Borges. Indicação nº 62 subscrito por todos Vereadores.
TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura da Emenda Modificativa nº 1 ao Projeto de Lei Ordinária nº 32 que "Altera redação do
Anexo VIII da lei 758/2003 - Plano Diretor e dá outras providências" subscrita pelo Vereador Presidente José Marcelo e Emenda
Modificativa nº 1 ao Projeto de Lei Complementar nº 39 subscrita pelos Vereadores Luiz Rogério, Lino dos Santos, Márcio
Borges, Carlos Barbosa, Sebastião Leonardo e Arnaldo Campos. Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei complementar nº 39.
Em pauta para 2ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 35. Em pauta para 3ª e última votação: Projeto de Lei Ordinária nº 40.
PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: O Sr. Iram Ricardo de Carvalho Alvarenga fez um histórico de sua atuação no Município e
solicitou, em nome de todos os empreendedores do ramo imobiliário, informações acerca do fato do Projeto de Lei nº 32 não ter
sido colocado em votação, pois se a matéria for aprovada, em muito beneficiará o crescimento do Município, através de novos
loteamentos. Aberto espaço, os Vereadores Luiz Rogério, Sebastião Leonardo e Rodrigo Douglas traçaram seus comentários. O
Sr. Presidente mencionou que alguns fatos são distorcidos e citou pedido do Vereador Arnaldo para envio de documentação
para instruir a matéria, pois na Prefeitura, alguns loteamentos foram aprovados sem respeitar o Plano Diretor e o mesmo
Vereador solicitou uma audiência pública para discutir a questão, o que foi aprovado pelo Plenário, pois se este projeto for
aprovado sem uma devida análise, algum empreendedor, para o qual foi exigido largura de nove metros para as ruas, poderá
questionar e assim irá conversar com o Vereador Arnaldo para tentar liberar este projeto para votação e tem certeza que quando
for votado, será aprovado. O Sr. Iram disse que a ideia é de regularizar daqui para frente. O Sr. Presidente disse que esta é a
finalidade da emenda que ele está apresentando. O Vereador Rodrigo pediu que constasse em ata, que na 28ª Reunião
Ordinária realizada no dia 19 de agosto, ele fez um pedido para que este projeto fosse levado à votação, o que foi aprovado pelo
Plenário, e este pedido foi feito anteriormente ao pedido do Vereador Arnaldo para realização de audiência pública para discutir
a matéria. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciaram-se os Vereadores: Sebastião Leonardo; Márcio
Borges; Luiz Rogério, que solicitou da Presidência que ao colocar os pedidos verbais em votação, que os discrimine um por um,
para evitar que sejam aprovados pedidos que às vezes prejudicam os trabalhos. Pronunciou-se ainda o Vereador Nelson
Galvino. De sua cadeira pronunciou-se o Vereador Carlos Barbosa que mencionou alterações no Plano Diretor feitas
anteriormente sem audiências públicas e solicitou que o Projeto de Lei nº 32 fosse votado. Também pronunciou-se o Vereador
Arnaldo Campos que contestou o pedido do Vereador Carlos Barbosa e disse que é preciso fazer audiência pública para alterar
o Plano Diretor, havendo discussão em torno da matéria envolvendo, além do pronunciante e do Vereador Carlos, os
Vereadores Rogério, Sebastião, com intervenção do Presidente José Marcelo, Rodrigo e Márcio. Concluindo, o Sr. Presidente
explicou-se quanto aos procedimentos adotados em relação aos pedidos dos Vereadores Rodrigo e Arnaldo, citando o
Regimento Interno e marcou a audiência para análise dos projetos de leis que envolvem alterações no Plano Diretor para o
próximo dia 14 de novembro às 19 horas e será única e na reunião ordinária seguinte, os projetos que forem liberados serão
votados. Quanto aos pedidos verbais, o Sr. Presidente disse que não os colocará mais em votação, sendo que os Vereadores
devem fazer solicitações só por escrito. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. O Projeto
de Lei Ordinária nº 40 que "Denomina de Rua Ademir Cesário Leite, o logradouro que especifica" de autoria do Vereador
Sebastião Leonardo foi aprovado à unanimidade em 3ª votação em sua Redação Final. O Projeto de Lei Ordinária nº 35 que
"Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC, institui a Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - CONDECOM e o
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMDC e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em 2ª e 3ª
votações, conforme urgência solicitada pelo Vereador Rodrigo Douglas na redação final do mesmo. O Projeto de Lei
Complementar nº 39 que "Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação natalino da forma de cartão magnético aos
servidores municipais e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade do Plenário em 1ª votação, considerada a emenda
Modificativa nº 1. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia
04 de novembro a partir das 19 horas. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da
ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 36ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos vinte e um dias do mês de outubro de
dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de
Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos,
Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:
Do Gabinete do Sr. Prefeito: Ofício nº 461 em resposta aos ofícios nº 192,193 e 194 desta Câmara, sendo que este ultimo
encaminhou as Indicações nº 58 do Vereador Márcio Borges e nº 60 do Vereador Presidente José Marcelo. Ofício nº 475
solicitando reconsideração do convite para comparecer à reunião ordinária da Câmara e permitir que tal comparecimento ocorra
no mês de novembro de 2013 ao invés de outubro, conforme solicitado pela Câmara. Expediente assinado pelo Secretário
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Flávio Miguel Fonseca para reunião onde acontecerá a votação para escolha dos shows

para festividades de fim de ano no Município. Ofício Circular nº 451 da Superintendência de Comunicação e Relações
Institucionais da ANEEL contendo convite para a Audiência Pública nº 107/2013 em Belo Horizonte, dia 25 de outubro, com o
objetivo de obter subsídios à proposta de prorrogação do cronograma de transferência dos ativos de iluminação pública para os
municípios. Expediente subscrito pelo ex vereador José Márcio Gomes reiterando solicitação feita no dia 09 de setembro para
adoção de providências necessárias para resolver a situação dos constantes abalos na explosão de pedras pela fábrica de
cimento InterCement, que devido à alta intensidade, vem causando tremores, abalos em sua casa, como aconteceu desta vez
na terça-feira, dia 15 de outubro às 16h45. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicação nº 61 subscrita pelo Vereador Lino dos
Santos e Indicação nº 62 subscrita pelo Presidente José Marcelo. Requerimento subscrito pelos Vereadores Luiz Rogério, Carlos
Barbosa, Rodrigo Douglas, Márcio Borges, Lino dos Santos e Sebastião Leonardo para que seja colocado em votação o Projeto
de Lei nº 32/2013. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio às Comissões Permanentes do Projeto de Lei Complementar
nº 39 que "Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação natalino da forma de cartão magnético aos servidores municipais e
dá outras providências". Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 35. Em pauta para 2ª votação: Projeto de Lei
Ordinária nº 40. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente disse que os projetos em relação ao Plano Diretor serão
submetidos à audiência conforme solicitado pelo Vereador Arnaldo, quando da visita do Secretário Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Engenheiro da Prefeitura à Câmara. O Vereador Arnaldo disse que não abria mão da audiência e
que estava analisando o projeto. O Sr. Presidente disse que fará todo esforço possível para que esta audiência seja na terçafeira, dia 29 de outubro. Mencionou a audiência para análise da LOA e PPA na quarta-feira, dia 23, desta vez a partir das 18
horas para tentar concluir os trabalhos. Falou sobre a questão dos comentários envolvendo recursos alocados para a APAE.
Pediu que encaminhasse o expediente do ex vereador José Márcio à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio
Ambiente e Turismo, bem como à InterCement, apresentando a sugestão do requerente. PRONUNCIAMENTO DOS
VEREADORES: Pronunciaram-se os Vereadores Luiz Rogério com comentário do Sr. Presidente. Nelson Galvino que dentre
outros assuntos, reiterou pedido para comparecimento do Sr. Prefeito nesta Câmara, tendo o Sr. Presidente dito que o convidará
para comparecer na reunião do dia 11 de novembro e pediu aos Vereadores para elaborarem as perguntas com antecedência
para que a reunião não se estenda em demasia e ou desvie do seu objetivo. Sebastião Leonardo de Mesquita que dentre outros
assuntos, apresentou Indicação Verbal referente às empresas instaladas no Distrito Industrial, citando lei aprovada nesta
Câmara. Vereador Arnaldo Campos com aparte do Vereador Nelson Galvino e resposta do Vereador Sebastião Leonardo, tendo
o Vereador Arnaldo dito que a palavra era dele, mas como foi interrompido, encerrava suas palavras. SEGUNDA PARTE: As
Proposições Escritas e Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 40 que "Denomina
de Rua Ademir Cesário Leite, o logradouro que especifica" de autoria do Vereador Sebastião Leonardo foi aprovado à
unanimidade em 2ª votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 35 que "Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa
do Consumidor - SMDC, institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, o Conselho
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - CONDECOM e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor FMDC e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em 1ª votação. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram
convocados inicialmente para a audiência para análise e discussão do Projeto de Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual,
a realizar-se na quarta-feira, dia 23 de outubro a partir das 18 horas e por fim foram convocados para a reunião ordinária
seguinte a realizar-se dia 28 de outubro a partir das 19 horas. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e
determinou a leitura da ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 35ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. ASos quatorze dias do mês de outubro de
dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de
Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos,
Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:
Do Gabinete do Prefeito: Ofício nº 452 em resposta ao ofício nº 188 desta Câmara que encaminhou as Indicações nº 54, 55 e 56
subscritas pelo Vereador Lino dos Santos; Ofício nº 453 em resposta aos ofícios nº 184 e 187 desta Câmara, Indicações nº 51 e
52 subscritas pelo Vereador Lino dos Santos e 53 subscrita pelo Vereador Nelson Galvino. Ofício CE/IJC/055/13 subscrito pelo
Gerente Industrial da Unidade Industrial de Ijaci da Intercement Brasil S.A. respondendo e apresentando documentos solicitados
pelo Ofício nº 161 desta Câmara enviado a partir de manifesto do ex-vereador José Márcio Gomes acerca dos abalos
provenientes das explosões de pedra da predita empresa. Parecer conclusivo da Comissão Especial nomeada pela Portaria nº
11 de 30 de abril de 2013 para averiguar contratos e aditivos coma empresa Qualy Engenharia e Serviços, bem como a
contratação da empresa Rutney Cesar de Resende. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimentos nº 56, 57 e 58 e Indicações nº
57 e 58 subscritas pelo Vereador Márcio Luiz Borges. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura do ofício nº 454 do Gabinete do
Prefeito comunicando as razões do veto ao Projeto de lei Ordinária nº 34 que "Dispõe sobre a proibição de propaganda eleitoral
por meio de sonorização móvel, cavaletes e pinturas em muros e dá outras providências" de autoria do Vereador Nelson
Galvino. Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 40. Em pauta para 3ª votação: Projeto de Lei Complementar nº
28. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente agradeceu aos membros da Comissão Especial e fez alguns
questionamentos, afirmando que enviará os autos ao Ministério Público. O Vereador Arnaldo Campos comentou e solicitou
cópias dos autos. O Sr. Presidente ainda apresentou Indicação Verbal. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador
Arnaldo Campos falou desde sua cadeira com comentário do Vereador Márcio. Também desde sua cadeira, pronunciou-se o
Vereador Nelson Galvino que apresentou Indicação Verbal, com aparte dos Vereadores Luiz Rogério e Márcio. Da tribuna
pronunciaram-se os Vereadores Luiz Rogério que solicitou do Sr. Presidente que sejam votados os projetos de leis que estão
nesta Casa, alguns com pareceres de Vereadores que compõem as Comissões Permanentes e que este comentário fosse
constado em ata. Sebastião Leonardo de Mesquita que apresentou Indicação Verbal, com aparte do Vereador Márcio no
comentário a respeito do tratamento da água em nossa cidade e comentário do Sr. Presidente. Ao final dos pronunciamentos,

houve debate envolvendo os Vereadores Nelson, Sebastião, Rodrigo, Carlos e o Presidente José Marcelo, além do Secretário
de Transportes, Elvis Batista acerca de empréstimo de veículos da Prefeitura para transportar materiais de construção que
estaria prejudicando os proprietários de caminhões que prestam estes serviços, segundo o Vereador Nelson. SEGUNDA
PARTE: As Proposições Escritas e Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Complementar nº 28 que "Cria
cargos de provimento efetivo para o CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social) e PROJOVEM (Programa de Inclusão
de Jovens) e dá outras providências" foi aprovado em sua redação final. O Projeto de Lei Ordinária nº 40 que "Denomina de Rua
Ademir Cesário Leite, o logradouro que especifica" de autoria do Vereador Sebastião Leonardo foi aprovado à unanimidade em
1ª votação. Nos termos do artigo 159 da Lei Orgânica Municipal, foram nomeados os Vereadores Lino dos Santos, Rodrigo
Douglas e Sebastião Leonardo para comporem a Comissão Especial para análise do veto integral aposto pelo Sr. Prefeito ao
Projeto de Lei nº 34/2013. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados inicialmente para a audiência para análise
e discussão do Projeto de Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual a realizar-se na quarta-feira, dia 16 de outubro a partir
das 19 horas e por fim foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 21 de outubro a partir das 19 horas.
No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que depois de lida e achada
conforme, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da Trigésima Quarta Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos sete dias do mês de
outubro de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara
Municipal de Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença
dos demais Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu
Campos, Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita.
COMUNICADOS: Ofício nº 32 subscrito pela Secretária Municipal de Saúde, Rósula Maria Elias em resposta ao ofício nº 185
desta Câmara, Requerimento nº 53 do Vereador Presidente. Agradecimento subscrito pelo Pe. Admilson Heitor de Paiva pela
acolhida, participação e apoio por ocasião de sua posse como novo Pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.
PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicações nº 54, 55 e 56 subscritas pelo Vereador Lino dos Santos e ofício nº 4 subscrito pelo
Vereador Presidente. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio às Comissões Permanentes dos Projetos de Leis
Complementares: Nº 36 que “Institui o Código Sanitário do Município de Ijaci e dá outras providências”; nº 37 que “Dispõe sobre
a criação do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária e dá outras providências” e nº 38 que “Dispõe sobre a Taxa de Vigilância
Sanitária e dá outras providências”. Em pauta para 2ª votação: Projeto de Lei Complementar nº 28. Em pauta para 3ª votação:
Projeto de Lei Ordinária nº 34. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente lembrou da audiência para análise do
Plano Plurianual, afirmando que foi incluído o Projeto de Lei Orçamentária para melhor andamento dos trabalhos na quarta-feira,
dia 9 de outubro e deverá se estender mais duas audiências para repassar toda a matéria. PRONUNCIAMENTO DE
VISITANTES: Atendendo à convocação feita através do ofício nº 182 da presidência, compareceram o Secretário Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Exmo. Sr. Rondinelli Vítor dos Reis Mesquita e o engenheiro da Prefeitura, Sr. Marcelo Machado Silva
que discorreram sobre o Projeto de Lei Complementar nº 35 que “Amplia o perímetro urbano do Município de Ijaci, altera
parâmetros urbanísticos da ZCH - Zona de Chacreamento e dá outras providências”. O engenheiro Marcelo disse que a intenção
do projeto é retirar custos do Município, pois a partir destas mudanças, somente serão admitidos condomínios e apresentou os
mapas contendo a situação atual do zoneamento da parte norte e as alterações pretendidas. Respondeu às perguntas dos
Vereadores Márcio e do Presidente José Marcelo. O Vereador Arnaldo defendeu a realização de audiências públicas antes de
aprovar as alterações. O Secretário Rondinelli disse que é preciso agilizar o projeto, pois alguns proprietários estão fracionando
os terrenos nas normas do INCRA e assim o Município perde recursos e as construções estão desorganizadas. O Vereador
Arnaldo disse que está debatendo legalidade e o processo de alteração do Plano Diretor, pois várias questões são envolvidas
neste processo. Respondendo ao Presidente, o Secretário mencionou os loteamentos que estão sendo requeridos na Prefeitura.
Também foi mencionado questões inerentes a um recadastramento do valor do IPTU, sobretudo nos loteamentos às margens da
represa. O Presidente alertou ainda para a questão de não abrir exceções, se forem aprovados os locais onde serão admitidos
somente condomínios. O Secretário disse que a intenção é legalizar e adaptar os loteamentos e condomínios e os processos
estão à disposição dos Vereadores, sendo favorável à realização de audiências, pedindo que sejam agilizadas. O Presidente
mencionou que alguns loteamentos foram aprovados pela Prefeitura sem observar o Plano Diretor e corre o risco da Prefeitura
arcar com custos pertinentes aos loteadores. O Vereador Arnaldo disse que ao alterar o Plano Diretor deve tomar cuidado para
não prejudicar a comunidade em geral, citando a questão de áreas institucionais nos loteamentos. O Presidente disse que
providenciará uma audiência pública na Câmara para debater as questões inerentes ao Plano Diretor. Também foram abordados
outros assuntos referentes à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, tendo o Secretário agradecido a oportunidade e
disse que está à disposição para trabalhar em parceria com os Vereadores. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O
Vereador Arnaldo Campos pronunciou-se de sua cadeira. Da tribuna pronunciaram-se os Vereadores Nelson Galvino e
Sebastião Leonardo, havendo considerações do Vereador Arnaldo e comentários do Presidente a respeito da doação de um
micro-ônibus escolar ao Município, comentários do Vereador Nelson e resposta do Vereador Sebastião que exibiu documento
inerente à doação. Após debate, o Sr. Presidente disse que enviará ofício ao Secretário de Governo Danilo de Castro solicitando
informações oficiais acerca da indicação para doação do micro-ônibus a este Município como meio de esclarecer um mal
entendido causado perante a população. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. O
Projeto de Lei Ordinária nº 34 que “Dispõe sobre a proibição de propaganda eleitoral por meio de sonorização móvel, cavaletes e
pinturas em muros e dá outras providências” de autoria do Vereador Nelson Mesquita Galvino foi aprovado à unanimidade em
sua redação final. O Projeto de Lei Complementar nº 28 que “Cria cargos de provimento efetivo para o CRAS (Centro de
Referencia de Assistência Social) e PROJOVEM (Programa de Inclusão de Jovens) e da outras providências” foi aprovado à
unanimidade em 2ª votação. Também foi abordada a questão de discussão de projetos, tendo o Presidente cobrado reuniões
das Comissões para análise e parecer nos mesmos, tendo o Vereador Márcio mencionado a sugestão do Assessor Jurídico em

passar o projeto em primeiro lugar à Comissão de Legislação e Justiça seguindo depois para as outras Comissões. TERCEIRA
PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados inicialmente para a audiência para análise e discussão do Projeto de Lei
Orçamentária Anual, Projeto de Lei Ordinária nº 38 e do Plano Plurianual, Projeto de Lei Ordinária nº 37/2013, a realizar-se na
quarta-feira, dia 9 de outubro a partir das 19 horas e por fim foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia
14 de outubro de dois mil e treze a partir das 19 horas. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e
determinou a leitura da ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da Trigésima Terceira Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos trinta dias do mês de
setembro de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara
Municipal de Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença
dos demais Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Lino dos Santos
Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. Ausente o Vereador Arnaldo de
Abreu Campos. COMUNICADOS: Convite para o curso sobre revisão de Lei Orgânica Municipal a realizar-se em São Paulo nos
dias 24 e 25 de outubro. Ofício nº 15 subscrito pelo Secretário de Planejamento e Gestão, Flávio Henrique Lopes, encaminhando
cópia do balancete das receitas e despesas da Prefeitura referente ao mês de agosto de 2013. PROPOSIÇÕES ESCRITAS:
Indicações nº 51 e 52 subscritas pelo Vereador Lino dos Santos. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura do Projeto de Lei
Ordinária nº 40 que “Denomina de Rua Ademir Cesário Leite, o logradouro que especifica” de autoria do Vereador Sebastião
Leonardo. Apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 35 que “Amplia o perímetro urbano do Município de Ijaci, altera
parâmetros urbanísticos da ZCH - Zona de Chacreamento e dá outras providências” de autoria do Executivo. Em pauta para 1ª
votação: Projetos de Leis Complementares nº 23 e 28. Em pauta para 2ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 34 e 39.
COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente citou audiências para análise e discussão do Plano Plurianual nos dias 2
e 9 de outubro. Apresentou Indicações Verbais, uma convocando o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e o
responsável pelo Setor de Engenharia da Prefeitura para prestar informações acerca do Projeto de Lei Complementar nº 35 que
altera artigos do Plano Diretor. A outra, solicitando informações à Secretária de Saúde sobre a falta de pediatra no Posto de
Saúde, conforme lhe foi reclamado. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciou-se o Vereador Sebastião
Leonardo com aparte do Presidente José Marcelo. O pronunciante, dentre outros assuntos, informou que a partir do dia 1º de
outubro, haverá uma empresa para recolher o gado que fica na rodovia e coloca em risco a segurança dos motoristas. De sua
cadeira, pronunciou-se o Vereador Nelson Galvino que apresentou Indicação para melhorias na iluminação pública nas ruas da
cidade e reiterou convite para comparecimento do Sr. Prefeito nesta Câmara noutra reunião, pois foi convidado para esta, porém
não compareceu e nem se manifestou a respeito. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e Verbais foram aprovadas à
unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 34 que “Dispõe sobre a proibição de propaganda eleitoral por meio de sonorização
móvel, cavaletes e pinturas em muros e dá outras providências” de autoria do Vereador Nelson Mesquita Galvino foi aprovado
em 2ª votação após obter 4 (quatro)votos favoráveis, sendo dos Vereadores Rogério, Carlos, Márcio e Nelson e 3 (três) votos
contrários, sendo dos Vereadores Sebastião, Rodrigo e Lino. O Projeto de Lei Ordinária nº 39 que “Dispõe sobre a participação
do Município de Ijaci/MG no Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável da região de Lavras CONIDEAL - entre os municípios de Lavras, Ribeirão Vermelho, Ijaci, Itumirim e Itutinga e da outras providências” foi aprovado à
unanimidade do Plenário em 2ª e 3ª votações, conforme urgência solicitada na redação final pelo Vereador Arnaldo Campos na
reunião anterior. O Projeto de Lei Complementar nº 23 que “Altera redação dos artigos 4º e 6º e do anexo único e revoga artigos
1º, 2º e 3º da Lei Complementar 1.124/2012, cria e extingue funções gratificadas e da outras providencias” foi aprovado em uma
votação valendo pelas três, conforme urgência solicitada pelo Vereador Rodrigo Douglas, consideradas as Emendas
modificativas nº 2 apresentada pelo Vereador Arnaldo Campos e nº 1 apresentada pelo Vereador Luiz Rogério. O Projeto de Lei
Complementar nº 28 que “Cria cargos de provimento efetivo para o CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social) e
PROJOVEM (Programa de Inclusão de Jovens) e da outras providências” foi aprovado à unanimidade em 1ª votação.
TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados inicialmente para as audiências para análise e discussão do Plano
Plurianual, Projeto de Lei Ordinária nº 37/2013, a realizar-se nas quartas-feiras, dias 2 e 9 de outubro a partir das 19 horas e por
fim foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia sete de outubro de dois mil e treze a partir das
dezenove horas. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que depois de lida
e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da Trigésima Segunda Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos vinte e três dias do mês
de setembro de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara
Municipal de Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença
dos demais Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu
Campos, Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita.
COMUNICADOS: Convite da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição para a missa de posse do novo Pároco, Pe. Admilson
Heitor de Paiva a realizar-se no dia 1º de outubro na Igreja Matriz. Do Gabinete do Prefeito: Ofício nº 420 em resposta ao ofício
nº 166 da Presidência da Câmara. Ofício nº 428 encaminhando prestação de contas da AMOPEM, parcelas 04 e 05; ALECI,
parcelas 02, 03 e 04; CONSEPI, parcelas 02 e 03; Banda de Música Santa Cecília, parcelas 04, 05 e 06; APAE, parcelas 06, 07
e 08 e Esquadrão da Vida, parcelas 04 e 05. Ofício nº 137 subscrito pelo Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Flávio
Miguel Fonseca e Jhonatha Aparecido Mesquita, Chefe do Departamento de Esporte em resposta ao ofício nº 166 desta
Câmara, Indicação nº 48 do Vereador Nelson Galvino. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicação nº 49 subscrita pelo Vereador
Presidente. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura do ofício nº 419 prestando informações acerca da motivação do envio do
Projeto de Lei Ordinária nº 36. Leitura do Termo de Cooperação técnica celebrada entre o Governo do Estado de Minas Gerais

por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e os Municípios de Lavras, Itumirim,
Itutinga, Ijaci e Ribeirão Vermelho como anexo ao Projeto de Lei Ordinária nº 39, conforme cópia encaminhada através do ofício
nº 425 do Gabinete do Prefeito. Proposição subscrita pelo Vereador Márcio Borges sugerindo, nos termos do art. 70, § 2º,
aguardar o encaminhamento de informações pelo Poder Executivo antes de colocar o Projeto de Lei Complementar nº 34 em
discussão, documentação esta solicitada pelos ofícios nº 11/2013, encaminhado por ele à Secretaria Municipal de Educação,
datado de 20 de setembro de 2013 e ofício nº 1/2013 encaminhado pela Presidência. Em pauta para 1ª votação: Projetos de Leis
Ordinárias nº 34 e 39. Em pauta para votação única, nos termos do parágrafo único do art. 137 do Regimento Interno: Projeto de
Resolução nº 1/2013. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: A palavra foi liberada para o Secretário Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer, Exmo. Sr. Flávio Miguel Fonseca que falou das atividades de sua Secretaria programadas em relação ao
resgate cultural dos costumes da cidade e informando que as justificativas prestadas pelo Sr. Prefeito para a não realização da
Festa do Peão, através do ofício nº 420 não procedem, pois lhe alegaram falta de recursos financeiros e imperfeição na
montagem da estrutura da festa. O pronunciante respondeu questionamentos e considerações dos Vereadores Arnaldo, Nelson,
Rogério, Márcio e o Presidente Marcelo. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciaram-se os Vereadores
Nelson Galvino que apresentou Indicação Verbal. Sebastião Leonardo. Rodrigo Douglas e o Presidente José Marcelo. Também
foi cedido espaço para complementação de pronunciamento dos Vereadores Nelson Galvino e Sebastião Leonardo. SEGUNDA
PARTE: A Proposição Escrita e Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade. O projeto de Lei Ordinária nº 34 que
“Dispõe sobre a proibição de propaganda eleitoral por meio de sonorização móvel, cavaletes e pinturas em muros e dá outras
providências” de autoria do Vereador Nelson Galvino foi rejeitado em 1ª votação, após receber 4 (quatro) votos favoráveis dos
Vereadores Carlos, Rodrigo, Márcio e Nelson e 4 (quatro) votos contrários, sendo dos Vereadores Rogério, Sebastião, Arnaldo e
Lino. O Sr. Presidente emitiu o voto de desempate contra o Projeto. O Projeto de Lei Ordinária nº 39 que “Dispõe sobre a
participação do Município de Ijaci/MG no Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável da região de
Lavras - CONIDEAL - entre os municípios de Lavras, Ribeirão Vermelho, Ijaci, Itumirim e Itutinga e da outras providências” foi
aprovado à unanimidade em 1ª votação. Adotados os procedimentos regimentais para votação do Projeto de Resolução nº
1/2013, foram escolhidos os Vereadores Rogério e Márcio para escrutinadores. Feita a votação secreta, seguindo a ordem de
assinatura no livro de presenças, obteve-se o seguinte resultado: 5 (cinco) votos favoráveis, 2 (dois) votos contrários e 2 (dois)
votos nulos. Diante do resultado, o projeto de Resolução nº 1/2013 que “Aprova com ressalvas as Contas do Município de Ijaci,
exercício de 2006, responsabilidade da ex-Prefeita Maria Horaci de Oliveira” foi rejeitado e nos termos da alínea “a” do inciso VIII
do art. 12 do Regimento Interno, prevaleceu o parecer prévio do Tribunal de Contas que rejeitou as mesmas. Conforme decidido
antes da votação, a palavra foi liberada ao Vereador Nelson Galvino que se manifestou acerca do resultado da votação.
TERCEIRA PARTE: os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia trinta de setembro
de dois mil e treze a partir das dezenove horas. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a
leitura da ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da Trigésima Primeira Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos dezesseis dias do mês de
setembro de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara
Municipal de Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença
dos demais Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu
Campos, Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita.
COMUNICADOS: Ofício nº 151 do Conselho Tutelar contendo agradecimento pela aprovação do Projeto de Lei inerente ao
Conselho. Prestação de Contas da Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra – AMOPEM – referente ao mês de agosto
de 2013. Ofício nº 199 solicitando informações acerca da tramitação do Projeto de Lei do Consórcio Intermunicipal que tem como
finalidade desenvolver a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos dos Municípios de Lavras, Ijaci, Ribeirão Vermelho,
Itumirim e Itutinga. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimento nº 51 subscrito pelo Vereador Presidente José Marcelo.
Requerimento nº 52 subscrito pelo Vereador Presidente José Marcelo, Vice-Presidente Márcio Borges, Vereadores Arnaldo
Campos e Nelson Galvino. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura do parecer exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento
e Tomada de Contas à Prestação de Contas do exercício de 2006, Processo nº 729924 e Leitura e envio à Comissão de
Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais e Agropecuária do Projeto de Resolução nº 1/2013 que
“Aprova com ressalvas as Contas do Município de Ijaci, exercício de 2006, responsabilidade da ex-Prefeita Maria Horaci de
Oliveira”. Leitura da Emenda Modificativa nº 2 ao Projeto de Lei Complementar nº 23 que “Altera redação dos artigos 4º e 6º e do
anexo único e revoga artigos 1º, 2º e 3º da Lei Complementar 1.124/2012, cria e extingue funções gratificadas e da outras
providencias” subscrita pelo Vereador Arnaldo Campos. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciaram-se
os Vereadores: José Marcelo com aparte do Arnaldo Campos. Sebastião Leonardo. Nelson Galvino que apresentou Indicação
Verbal e solicitou que seu pronunciamento escrito fosse anexado à presente ata. Márcio Borges com aparte do Arnaldo Campos.
Luiz Rogério com aparte do Sebastião Leonardo e Rodrigo Douglas. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e Proposição
Verbal foram aprovadas à unanimidade. TERCEIRA PARTE: os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária
seguinte a realizar-se dia vinte e três de setembro de dois mil e treze a partir das dezenove horas. No reinício, o Sr. Presidente
declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs.
Vereadores.
Ata da Trigésima Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos nove dias do mês de setembro de
dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de
Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos,

Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:
Convite da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para uma audiência pública a realizar-se em Pouso Alegre no dia
13 de setembro, cuja pauta é o debate acerca das realizações de feiras itinerantes em diversos municípios da região.
Correspondência subscrita pelo Sr. José Márcio Gomes protocolada sob o nº 254, solicitando providências necessárias para
resolver a situação dos constantes abalos na explosão de pedras pela fábrica de cimento Intercement, que devido à alta
intensidade, vem causando tremores e rachaduras em diversas casas, conforme ocorrido na tarde deste dia. TRAMITAÇÃO DE
PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes do Projeto de Lei Ordinária nº 39 que “Dispõe sobre a
participação do Município de Ijaci/MG no Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável da região de
Lavras - CONIDEAL - entre os municípios de Lavras, Ribeirão Vermelho, Ijaci, Itumirim e Itutinga e da outras providências”.
Leitura do parecer exarado pela Comissão Especial composta pelos Vereadores Luiz Rogério, Carlos Barbosa e Nelson Galvino
que à unanimidade, opinou pela manutenção do veto parcial aposto pelo Poder Executivo, encaminhando o presente parecer
para análise dos demais edis e apreciação do Plenário. Em pauta para 1ª votação: Projetos de Leis Complementares nº 28 e 29.
PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: A palavra foi liberada ao Professor de Educação Física Émerson Nonato Silva, VicePresidente da Aleci – Associação de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de Ijaci, que fez uma explanação acerca das atividades
da entidade, vez que recebe subvenção da Prefeitura Municipal, onde presta contas mensalmente. Mencionou os locais
atendidos, as modalidades esportivas e culturais que são desenvolvidas. Citou os profissionais que prestam serviços e projetos
para implantação de novas modalidades esportivas e culturais. Ao final, respondeu questionamentos do Vereador Arnaldo
Campos. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador Arnaldo Campos pronunciou-se desde sua cadeira. Da tribuna
pronunciaram-se os Vereadores: Sebastião Leonardo, Márcio Borges que apresentou Indicações Verbais e, em seu
pronunciamento, aconteceu um aparte do Vereador Arnaldo. O Vereador Nelson Galvino e Sebastião Leonardo debateram
acerca da implantação do cartão de ponto na Prefeitura, com a intervenção e interrupção do Presidente que alegou que o
assunto era diverso ao que estava sendo apresentado pelo pronunciante Márcio Borges. Também se pronunciou o Vereador
Presidente José Marcelo que pediu aos Vereadores para se respeitarem mais e não se provocarem mutuamente, concedendo a
cada Vereador dois minutos para se manifestarem acerca de seus comentários sobre as divergências, tendo se manifestado os
Vereadores Nelson Galvino, Sebastião Leonardo, Carlos Barbosa, Arnaldo Campos, Luiz Rogério e Lino dos Santos. O Sr.
Presidente apresentou Indicação Verbal e pediu que encaminhasse o pedido do Sr. José Márcio Gomes à Intercement para se
manifestar a respeito, havendo comentários de alguns Vereadores sobre o assunto. O Vereador Arnaldo Campos pediu vistas no
Projeto de Lei Complementar nº 23. O Vereador Luiz Rogério pediu vista no projeto de Lei Complementar nº 28. SEGUNDA
PARTE: As Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade. Adotadas as normas regimentais, o Parecer da Comissão
Especial pela manutenção do veto ao art. 4º do Projeto de Lei Ordinária nº 29 que “Dispõe sobre a concessão de auxilio
financeiro para atletas de Município para participação em competição internacional e da outras providencias” que opinou pela
manutenção do mesmo, foi aprovado, após obter 05 (cinco) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários. Nos termos do
parágrafo único do art. 199 do Regimento Interno, o Vereador Carlos Barbosa manifestou seu voto favorável à manutenção do
veto. Diante da votação, o veto do Sr. Prefeito foi mantido. O Projeto de Lei Complementar nº 29 que “Dispõe sobre a política
municipal de atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, o Conselho Tutelar e o Fundo da Infância e Adolescência e revoga as Leis Municipais n.º 724 de 30 de novembro
de 2000; 738 de 22 de junho de 2001; 952 de 06 de julho de 2007; 926 de 6 de julho de 2007 e 927 de 17 de setembro de 2007”
foi aprovado à unanimidade em uma votação, valendo pelas três, conforme urgência solicitada pelo Vereador Carlos Barbosa,
considerada a Emenda Modificativa nº 1, proposta pelo Vereador Presidente José Marcelo. TERCEIRA PARTE: os Srs.
Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia dezesseis de setembro de dois mil e treze a
partir das dezenove horas. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que
depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da Vigésima Nona Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos dois dias do mês de
setembro de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara
Municipal de Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença
dos demais Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu
Campos, Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita.
COMUNICADOS: Do Gabinete do Prefeito: Ofício nº 362 em resposta ao Ofício nº 137 desta Câmara subscrito pelo Presidente
José Marcelo e Vereadores Márcio Borges, Arnaldo Campos e Nelson Galvino. Ofício nº 388 encaminhando balancete da receita
e despesa da Prefeitura Municipal referente ao mês de julho de 2013. PROPOSIÇÃO ESCRITA: Indicação nº 45 subscrita pelo
Vereador Lino dos Santos. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes do Projeto de Leis
Ordinária nº 36 que “Regulamenta o comércio eventual e ambulante no âmbito do Município de Ijaci, altera redação dos anexos
VI e VII da Lei Complementar 852 de 29 de dezembro de 2005 e da outras providências”, Projeto de Lei Ordinária nº 37 que
“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2014 a 2017” e nº 38 que “Estima a Receita e fixa a Despesa
do Município de Ijaci para o Exercício Financeiro de 2014 e dá outras providências”. Em pauta para 2ª votação: Projetos de Leis
Ordinárias nº 30 e 31. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciaram-se os Vereadores: Sebastião
Leonardo. Luiz Rogério que solicitou que os projetos com pareceres fossem colocados em votação. Nelson Galvino, Rodrigo
Douglas que reiterou pedido feito na reunião anterior para votação do Projeto de Lei Ordinária nº 32. Pronunciaram-se de suas
respectivas cadeiras: Vereador Lino dos Santos que requisitou que seu pronunciamento escrito fosse anexado à presente Ata; e
o Vereador Arnaldo Campos. O Sr. Presidente mencionou que alguns projetos são mais criteriosos e alguns são polêmicos e por
isto devem ser analisados mais atentamente, mas espera que alguns sejam deliberados pelas Comissões para votação na
próxima reunião. Também falou que o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária dependem de realização de audiências púbicas O
Vereador Arnaldo Campos pediu vistas nos Projetos de Leis Ordinárias nº 26 e 32. O Vereador Márcio Borges pediu vista no

Projeto de Lei Complementar nº 34. SEGUNDA PARTE: A Proposição Escrita foi aprovada à unanimidade. Os Projetos de Leis
Ordinárias nº 30 que Dispõe sobre a conciliação, transação e desistência nos processos da competência dos juizados especiais
da fazenda pública” considerada a Emenda Aditiva nº 1 subscrita pelo Vereador Presidente José Marcelo e o Projeto de Lei
Ordinária nº 31 que “Autoriza abertura de créditos suplementares ao orçamento do Município de Ijaci do exercício de 2013 e dá
outras providências” foram aprovados à unanimidade do Plenário em 2ª e 3ª votações, conforme urgência solicitada pelo
Vereador Luiz Rogério nas redações finais dos mesmos. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a
reunião ordinária seguinte a realizar-se dia nove de setembro de dois mil e treze a partir das dezenove horas. No reinício, o Sr.
Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que depois de lida e achada conforme vai assinada
pelos Srs. Vereadores.
Ata da Vigésima Oitava Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos dezenove dias do mês de
agosto de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara
Municipal de Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença
dos demais Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Lino dos Santos
Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita e Nelson Mesquita Galvino. Ausente o Vereador Arnaldo de
Abreu Campos. O Sr. Presidente registrou a presença da ex prefeita municipal, Maria Horaci de Oliveira. COMUNICADOS:
Ofício nº 130 do Conselho Tutelar informando a nova Presidente Heloisa Raimunda da Silva e Vice-Presidente, Amaralina
Amaducci Marques. Do Gabinete do Prefeito: Ofício nº 364 em resposta 149 desta Câmara que enviou o Requerimento nº 149
subscrito pelo Vereador Nelson. Nº 366 em resposta ao ofício nº 149 desta Câmara enviado a partir de Indicação dos
Vereadores Sebastião Leonardo e Luiz Rogério. Nº 365 em resposta ao Ofício nº 144 desta Câmara enviado a partir de
Indicações dos Vereadores Lino dos Santos, Nelson Galvino e Rodrigo Douglas respectivamente. Expediente subscrito pelo
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano solicitando a inscrição na Reunião Ordinária de 26/08/2013 do Secretário e da
servidora Natalie Oliveira Resende. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes do
Projeto de Lei Ordinária nº 35 que “Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC, institui
a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor - CONDECOM e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMDC e dá outras providências”. O
Projeto de Lei Complementar nº 33 que “Revoga a Lei Municipal nº 1.117 de 10 de julho de 2012 e dá outras providências” foi
retirado da pauta de votação através do ofício nº 361 do Gabinete do Prefeito. Em pauta para 1ª votação: Projetos de Leis
Ordinárias nº 30 e 31. Em pauta para 2ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 24, 25, 27,28 e Projeto Complementar nº 27.
PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: O ex vereador Sebastião dos Santos Neto abordou a questão da regulamentação do
tráfego de carretas no perímetro urbano, citando que isto prejudica muitas pessoas, sobretudo àqueles que prestam serviços,
como ele próprio, cujo filho presta serviços de borracharia e lavagem dos caminhões da empresa Rodolatina e cujo contrato se
estende até 2016 e se tiver que romper o contrato pagará multa e dispensará empregados. Citou ainda liberação para carga e
descarga e isto também traz prejuízo para as ruas e população da cidade. Disse que todo mundo sabia que haveria aumento de
arrecadação, mas haveria aumento de problemas. Consultados, fizeram comentários, os Vereadores Nelson Mesquita Galvino e
Lino dos Santos Filho. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciaram-se os Vereadores: Nelson Mesquita
Galvino, Márcio Luiz Borges, Sebastião Leonardo de Mesquita, Luiz Rogério Vilas Boas, com aparte dos Vereadores Sebastião
Leonardo e Nelson Galvino. Também se pronunciou o Vereador Presidente José Marcelo de Andrade Botelho. Os Vereadores
Luiz Rogério e o Vereador Presidente José Marcelo apresentaram Indicações Verbais. O Vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas
pronunciou-se desde sua cadeira e solicitou que fosse votado o Projeto de Lei Ordinária nº 32. SEGUNDA PARTE: As
Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade. Os Projetos de Leis Ordinárias nº 30 que Dispõe sobre a conciliação,
transação e desistência nos processos da competência dos juizados especiais da fazenda pública” considerada a Emenda
Aditiva nº 1 subscrita pelo Vereador Presidente José Marcelo e o Projeto de Lei Ordinária nº 31 que “Autoriza abertura de
créditos suplementares ao orçamento do Município de Ijaci do exercício de 2013 e dá outras providências” foram aprovados à
unanimidade dos presentes em 1ª votações. O Projeto de Lei Ordinária nº 24 que “Altera redação dos artigos 2º e 3º da Lei
895/2006 que autoriza assinatura de convênio com o Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'água e dá outras providências” foi
aprovado à unanimidade dos presentes em 2ª e 3ª votações, considerada a Emenda Modificativa nº 1 subscritas pelos
Vereadores Márcio Borges e Carlos Barbosa, conforme urgência solicitada pelo Vereador Luiz Rogério. O Projeto de Lei
Ordinária nº 25 que “Autoriza permuta de imóvel e desafetação de área no Condomínio Náutico Porto da Pedra e dá outras
providências” foi aprovado à unanimidade dos presentes em 2ª e 3ª votações, conforme urgência solicitada pelo Vereador Luiz
Rogério. O Projeto de Lei Ordinária nº 27 que “Altera redação do art. 2º da Lei 908 de 12 de março de 2007 que criou o
Conselho Municipal do Fundeb, revoga a lei 1031 de 31 de agosto de 2010 e da outras providencias” foi aprovado à
unanimidade dos presentes em 2ª e 3ª votações, conforme urgência solicitada pelo Vereador Luiz Rogério. O Projeto de Lei
Ordinária nº 28 que “Autoriza parcelamento de débito com a Fazenda Nacional nos termos dos artigos 1º a 9º da Lei Federal
12.810 de 15 de maio de 2013 e da outras providencias” foi aprovado à unanimidade dos presentes em 2ª e 3ª votações
conforme urgência solicitada pelo Vereador Sebastião Leonardo na reunião passada com reforço do Vereador Luiz Rogério
nesta reunião. O Projeto de Lei Complementar nº 27 que “Institui o Diário Oficial Eletrônico do Poder Executivo Municipal de
Ijaci/MG como órgão de publicação oficial” foi aprovado em à unanimidade dos presentes em 2ª e 3ª votações considerada a
Emenda Modificativa e Aditiva nº 1 subscrita pelos Vereadores José Marcelo e Márcio Borges, conforme urgência solicitada pelo
Vereador Luiz Rogério Vilas Boas. TERCEIRA PARTE: os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte
a realizar-se dia dois de setembro de dois mil e treze a partir das dezenove horas. Os Srs. Vereadores foram convocados
também para participação nas festividades comemorativas aos 50 anos de instalação da Câmara Municipal, sendo dia vinte e
oito de agosto, quarta-feira, Missa às dezenove horas na Matriz, vinte e nove de agosto, quinta-feira, Culto às dezenove horas
na Igreja Assembleia de Deus Missões no Prédio da Fia e dia trinta de agosto, sexta-feira, Reunião Solene a partir das dezoito

horas no Centro de Integração Educacional .Os trabalhos foram interrompidos por dez minutos para lavratura da ata da presente
reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai
assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da Vigésima Sétima Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos dezenove dias do mês de
agosto de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara
Municipal de Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença
dos demais Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu
Campos, Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita e Nelson Mesquita Galvino.
COMUNICADOS: Convite subscrito pelo Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Flávio Miguel Fonseca para a reunião
do Comitê Municipal do Patrimônio Cultural a realizar-se dia 21 de agosto. Prestação de Contas da AMOPEM referente ao mês
de julho de 2013. Relatório Semestral 2013 dos serviços prestados pela APAE de Ijaci. Convite para os eventos da solenidade
comemorativa dos 181 anos da Câmara Municipal de Lavras. Ofício nº 624 subscrito pelo titular da 3ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Lavras comunicando a tramitação do Inquérito Civil nº 0382.12.000436-3 na questão do tráfego de veículos
pesados no Município. Ofício nº 233/13 subscrito pelo Chefe de Gabinete da Prefeitura convidando os Vereadores para as
audiências públicas visando a elaboração da Lei Orçamentária Anual que seriam realizadas dentre os dias 20 e 22 de agosto,
respectivamente no Bairro Pedra Negra, Anfiteatro e Bairro da Serra. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às
Comissões Permanentes do Projeto de Lei Ordinária nº 33 que “Revoga a Lei Municipal nº 1.117 de 10 de julho de 2012 e dá
outras providências”, Projeto de Lei Ordinária nº 34 que “Dispõe sobre a proibição de propaganda eleitoral por meio de
sonorização móvel, cavaletes e pinturas em muros e dá outras providências” de autoria do Vereador Nelson Mesquita Galvino.
Projeto de Lei Complementar nº 34 que “Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, cria cargos de
provimento em comissão, extingue cargos de provimento efetivo e em comissão, revoga parcialmente a Lei Complementar
1084/2011 e dá outras providências” em substituição ao Projeto de Lei Complementar nº 21 que trata da mesma matéria.
Apresentação da Emenda Modificativa nº 1 ao Projeto de Lei Complementar nº 29 subscrita pelo Vereador Presidente José
Marcelo. Apresentação da Emenda aditiva nº 1 ao Projeto de Lei Ordinária nº 30 subscrita pelo Vereador Presidente José
Marcelo. O Projeto de Lei Complementar nº 31 que “Altera redação dos artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 1.076 de 18 de
agosto de 2011 e da outras providências” foi retirado da pauta de votação através do ofício nº 354 do Gabinete do Prefeito. Em
pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Complementar nº 27. Em pauta para 3ª votação em sua redação final: Projeto de Lei
Complementar nº 24. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciaram-se o Vereador Sebastião Leonardo
de Mesquita que apresentou Indicação Verbal. Nelson Mesquita Gavino com aparte do Vereador Sebastião Leonardo e resposta
do Vereador pronunciante. Luiz Rogério Vilas Boas que apresentou Indicação Verbal. Vereador Presidente José Marcelo de
Andrade Botelho. O Vereador Arnaldo de Abreu Campos pronunciou-se desde sua cadeira. SEGUNDA PARTE: As Proposições
Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 24 que “Altera redação dos artigos 2º e 3º da Lei
895/2006 que autoriza assinatura de convênio com o Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'água e dá outras providências” foi
aprovado à unanimidade do Plenário em 1ª votação, considerada a Emenda Modificativa nº 1 subscritas pelos Vereadores
Márcio Borges e Carlos Barbosa. O Projeto de Lei Ordinária nº 25 que “Autoriza permuta de imóvel e desafetação de área no
Condomínio Náutico Porto da Pedra e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade do Plenário em 1ª votação. O Projeto
de Lei Ordinária nº 27 que “Altera redação do art. 2º da Lei 908 de 12 de março de 2007 que criou o Conselho Municipal do
Fundeb, revoga a lei 1031 de 31 de agosto de 2010 e da outras providencias” foi aprovado à unanimidade do Plenário em 1ª
votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 28 que “Autoriza parcelamento de débito com a Fazenda Nacional nos termos dos artigos
1º a 9º da Lei Federal 12.810 de 15 de maio de 2013 e da outras providencias” foi aprovado à unanimidade do Plenário em 1ª
votação. O Projeto de Lei Complementar nº 27 que “Institui o Diário Oficial Eletrônico do Poder Executivo Municipal de Ijaci/MG
como órgão de publicação oficial”; foi aprovado à unanimidade do Plenário em 1ª votação considerada a Emenda Modificativa e
Aditiva nº 1 subscrita pelos Vereadores José Marcelo e Márcio Borges. O Projeto de Lei Complementar nº 24 que “Cria na
estrutura administrativa da Prefeitura Municipal mais dois cargos de Auxiliar Administrativo e da outras providências” foi
aprovado à unanimidade do Plenário em 3ª votação em sua redação final. O Vereador Sebastião Leonardo solicitou votação em
regime de urgência para o Projeto de Lei Ordinária nº 28, tendo o Sr. Presidente dito que ficaria para a reunião seguinte.
TERCEIRA PARTE: os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia vinte e seis de
agosto de dois mil e treze a partir das dezenove horas. Os Srs. Vereadores foram convocados também para participação nas
festividades comemorativas aos 50 anos de instalação da Câmara Municipal, sendo dia vinte e oito de agosto, quarta-feira,
Missa às dezenove horas na Matriz, vinte e nove de agosto, quinta-feira, Culto às dezenove horas na Igreja Assembleia de Deus
Missões e dia trinta de agosto, sexta-feira, Reunião Solene a partir das dezoito horas na sede da Câmara. Os trabalhos foram
interrompidos por dez minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os
trabalhos e determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da Vigésima Sexta Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos doze dias do mês de agosto
de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal
de Ijaci, sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos,
Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita e Nelson Mesquita Galvino. COMUNICADOS:
Do Gabinete do Prefeito: Ofício nº 351 manifestando-se acerca do ofício nº 140 desta Câmara, Indicação nº 38 do Vereador
Carlos Barbosa, Requerimento nº 47 subscrito pelo Presidente José Marcelo e Requerimento nº 48 subscrito pelo Vereador
Arnaldo Campos. Ofício nº 352 encaminhando cópia da documentação requisitada pelo Vereador Sebastião Leonardo de

Mesquita através do Ofício nº 19 de seu Gabinete, bem como informando que o Vice-Prefeito compareceria na reunião para
prestar esclarecimentos a respeito das diárias. Ofício nº 353/2013 encaminhando balancete de Receita e Despesa da Prefeitura
referente ao mês de junho de 2013. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicação nº 39 subscrito pelo Vereador Lino dos Santos Filho.
TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação do Projeto de Lei Ordinária nº 32 que “Altera redação do Anexo VIII da lei
758/2003 - Plano Diretor e dá outras providências”. Em pauta para 1ª votação: Projetos de Leis Complementares nº 32 e 33. Em
pauta para 2ª votação: Projeto de Lei Complementar nº 24. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: A palavra foi liberada ao
Exmo. Sr. Vice-Prefeito do Município, Fabiano da Silva Moretti que traçou comentários e fez alertas acerca da situação da
Administração neste seu início. Mencionou a finalidade de suas viagens junto ao Chefe de Gabinete a diversos centros
administrativos, bem como a forma como estão sendo pagas pela Prefeitura. Solicitou que seu pronunciamento escrito fosse
anexado a ata da presente reunião. Se disponibilizando para esclarecimentos, o Sr. Presidente disse que iria permitir apenas
comentários dos Vereadores e se algum Vereador quiser fazer perguntas, estas deverão ser escritas e encaminhadas ao VicePrefeito. O Presidente José Marcelo e o Vereador Arnaldo Campos traçaram alguns comentários acerca do pronunciamento do
Vice-Prefeito. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciaram-se o Vereador Márcio Luiz Borges que
apresentou ao Presidente uma minuta de projeto para propiciar mais transparência aos trabalhos desta Casa. Vereador Nelson
Mesquita Galvino que apresentou indicação verbal e reiterou convite para que o Sr. Prefeito compareça numa das reuniões
desta Câmara. Vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. Vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas que apresentou indicação
verbal. Vereador Luiz Rogério Vilas Boas. De suas respectivas cadeiras pronunciaram-se: O Vereador Lino dos Santos Filho que
solicitou votação em regime de urgência nos Projetos de Leis Complementares 32 e 33. Vereador Carlos Antônio Aparecido
Barbosa. Vereador Arnaldo de Abreu Campos que solicitou que seu pronunciamento escrito fosse anexado à presente ata,
havendo aparte do Vereador Lino com réplica do Vereador Arnaldo. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e Verbais
foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Complementar nº 24 que “Cria na estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal mais dois cargos de Auxiliar Administrativo e da outras providências” foi aprovado à unanimidade em 2ª votação. Os
Projetos de Leis Complementares nº 32 que “Altera redação dos artigos 95 e 96 da Lei Complementar 883 de 19 de julho de
2006 e da outras providências” e nº 33 que “Altera redação dos artigos 111 e 112 da Lei Complementar 872 de 06 de junho de
2006 e da outras providências” foram aprovados à unanimidade em uma votação valendo pela três, conforme urgência solicitada
pelo Vereador Lino dos Santos Filho. TERCEIRA PARTE: os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária
seguinte a realizar-se dia dezenove de agosto de dois mil e treze a partir das dezenove horas. Os trabalhos foram interrompidos
por dez minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e
determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da Vigésima Quinta Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos sete dias do mês de agosto
de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal
de Ijaci, reunião esta adiada em decorrência do falecimento da Servidora da Prefeitura Sandra Silva, que por vários anos prestou
serviços nesta Câmara. Sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho, fez-se a chamada e constatou-se a
presença dos demais Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo
de Abreu Campos, Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita e Nelson Mesquita Galvino.
COMUNICADOS: Ofício nº 328 do Gabinete do Prefeito solicitando a indicação de um membro deste Legislativo para integrar o
Comitê Local de Compromisso do Plano de metas do PAR (Plano de Ações Articuladas) do Plano de Desenvolvimento da
Educação. Ainda foram apresentados os Ofícios do Gabinete do Prefeito nº 262, 264, 271, 263, 265, 266,267, 268, 270, 272,
274, 282, 283, 287 e 289, manifestando-se acerca de ofícios da Câmara contendo pedidos de informações e ou cópias de
documentos. Convite para a solenidade de formatura dos alunos das Escolas Municipais de Ijaci no Proerd, a realizar-se dia 9 de
agosto. Ofício nº 1906/07/2013 do Gabinete do Deputado Estadual Lafayette Andrada comunicando à presidência que o
Município receberá R$74.000,00 para execução de obras de abastecimento de água. PROPOSIÇÕES ESCRITAS:
Requerimento nº 47 subscrito pelo Presidente José Marcelo de Andrade Botelho. Requerimento subscrito pelo Vereador Arnaldo
de Abreu Campos endereçado à Mesa Diretora da Câmara para criação de uma Comissão Investigativa para analisar e
apresentar parecer conclusivo sobre a prestação de contas o Executivo de Ijaci ao Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, referente ao ano de 2012, conforme justificativas elencadas. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio às
Comissões Permanentes dos Projetos de Leis Ordinárias: Nº 30 que “Dispõe sobre a conciliação, transação e desistência nos
processos da competência dos juizados especiais da fazenda pública” e 31 que “Autoriza abertura de créditos suplementares ao
orçamento do Município de Ijaci do exercício de 2013 e dá outras providências”, ambos de autoria do Executivo. Leitura do Ofício
nº 327 do Gabinete do Prefeito informando veto parcial ao Projeto de Lei nº 29 que “Dispõe sobre a concessão de auxilio
financeiro para atletas de Município para participação em competição internacional e da outras providencias”. Apresentação da
Emenda Modificativa nº 1 ao Projeto de Lei Ordinária nº 24 subscritas pelos Vereadores Márcio Borges e Carlos Barbosa.
Apresentação da Emenda Modificativa nº 1 ao Projeto de Lei Complementar nº 21 e emenda Modificativa nº 1 ao Projeto de Lei
Complementar nº 23 subscritas pelo Vereador Luiz Rogério Vilas Boas. Apresentação da Emenda Modificativa e Aditiva nº 1 ao
Projeto de Lei Complementar nº 27 subscrita pelo Vereador José Marcelo de Andrade Botelho e Márcio Luiz Borges. Em pauta
para 1ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 24, 25 e 27 e Projetos de Leis Complementares nº 24, 27, 32 e 33.
COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente nomeou os Vereadores Luiz Rogério, Carlos Barbosa e Nelson Galvino
para comporem a Comissão Especial para análise do veto parcial aposto pelo Sr. Prefeito ao Projeto de Lei nº 29/2013 nos
termos do artigo 159 da Lei Orgânica Municipal. Nomeou ainda o Vereador Márcio Borges para integrar o Comitê Local de
Compromisso do Plano de metas do PAR (Plano de Ações Articuladas) do Plano de Desenvolvimento da Educação. Traçou
elogios à Sra. Sandra Silva, falecida no último dia 5 de agosto e lamentou seu passamento, mencionando sua conduta exemplar
como servidora do Município, inclusive desta Câmara onde o ajudou sobremaneira na elaboração do Regimento Interno, bem
como pessoa amiga desde a adolescência. Cobrou dos Vereadores integrantes da Comissão para averiguar os contratos das

empresas Qualy Engenharia e Rutney Cézar, o relatório conclusivo, vez que o prazo está esgotado e se precisarem, dará mais
tempo, porém faz-se necessário que sejam tomadas providências. Falou também que o áudio desta reunião poderá ser passado
na Rádio Ijaci FM, bem como dos entendimentos para criação de um boletim da Câmara na referida emissora.
PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: A palavra foi liberada ao Professor Paulo Cézar Hardoim que falou em nome da
Associação AMIGRANDE em relação ao Projeto de Lei Ordinária nº 25 que “Declara como Zona Residencial 2, ZR-2, área que
especifica”. O pronunciante falou do plano para construção de um condomínio na área, objeto do Projeto e seu funcionamento, o
objetivo dos donos das casas em residirem no local e investirem no Município. Falou ainda do novo código florestal e
possibilidade de adequação do Plano Diretor do Município a este código e respondeu questionamentos do Vereador Arnaldo
Campos. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciaram-se o Presidente José Marcelo de Andrade
Botelho, Vereador Márcio Luiz Borges, Vereador Sebastião Leonardo de Mesquita e Vereador Luiz Rogério Vilas Boas que
solicitou vistas nos Projetos de Leis Ordinárias nº 24, 25 e 27 e Projetos de Leis Complementares nº 27, 32 e 33. Desde suas
cadeiras pronunciaram-se os Vereadores Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos e Nelson Mesquita
Galvino. O Vereador Carlos Antônio Aparecido Babosa apresentou Indicação Verbal. O Vereador Arnaldo de Abreu Campos
solicitou que parte escrita de seu pronunciamento fosse anexada à presente ata. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e
Proposição Verbal foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Complementar nº 24 que “Cria na Estrutura Administrativa
da Prefeitura Municipal mais dois cargos de Auxiliar Administrativo e da outras providências” foi aprovado à unanimidade em 1ª
votação. O Sr. Presidente comunicou que o período de vistas no Projeto de Lei Ordinária nº 28 concedido ao Vereador Arnaldo
Campos passará a vigorar a partir desta data, vez que o mesmo não estava na pauta da última reunião extraordinária.
TERCEIRA PARTE: os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia doze de agosto de
dois mil e treze a partir das dezenove horas. Os trabalhos foram interrompidos por dez minutos para lavratura da ata da presente
reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai
assinada pelos Srs. Vereadores.
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho de 2013 às 18h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 3ª reunião
extraordinária da Câmara Municipal de Ijaci na Sessão Legislativa de 2013. Sob a presidência do Vereador Márcio Luiz Borges,
feita a chamada constatou-se a presença dos Vereadores Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa,
Arnaldo de Abreu Campos, Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita e Nelson Mesquita
Galvino. Ausente o Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. COMUNICADOS: Ofício n.º 084/2013 da Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer convidando para reunião onde será colocada em votação escolha de cantores para o 1º Festival de Música de
Ijaci; Ofício n.º 229/2013 da Secretaria de Planejamento e Gestão convidando para reunião a fim de tratar de assunto
relacionado ao transito no Município. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS CONSTANTES NA ORDEM DO DIA: Para deliberação:
Projeto de Lei Ordinária n.º 29 de 2013. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pronunciaram-se os Vereadores Sebastião
Leonardo de Mesquita que solicitou a inclusão na pauta da presente reunião do Projeto de Lei 28/2013 e Projetos de Leis
Complementares n.º 32 e 33/2013. Pronunciaram-se ainda os Vereadores Rodrigo Douglas, Arnaldo Campos, Luiz Rogério,
Nelson Galvino, Carlos Barbosa. SEGUNDA PARTE: O Sr. Presidente consultou o plenário se todos estariam de acordo com o
pedido de votação em regime de urgência solicitado pelo Sr. Prefeito ao Projeto de Lei n.º 29/2013 que “Dispõe sobre a
concessão de auxilio financeiro para atletas de Município para participação em competição internacional e da outras
providências” havendo concordância de todos os Vereadores. Colocado em votação, nos termos do pedido de urgência, o
Projeto de Lei 29/2013 foi aprovado em votação única valendo pelas três. O Sr. Presidente consultou ainda o plenário se todos
estariam de acordo em aditar na pauta da presente reunião o Projeto de Lei n.º 28/2013 que “Autoriza parcelamento de débito
com a fazenda nacional nos termos dos artigos 1º a 9º da Lei Federal 12810 de 15 de maio de 2013 e da outras providências”
tendo o Vereador Arnaldo Campos se manifestado contrário e solicitado vistas ao referido projeto. Em relação aos projetos de lei
complementares 32 e 33/2013 o Sr. Presidente disse que como estes projetos não faziam parte da convocação da reunião
anterior e ainda não havia parecer de todas as comissões permanentes, os mesmos não seriam aditados a pauta da presente
reunião. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram comunicados que a próxima reunião ordinária será realizada dia cinco
de agosto de dois mil e treze a partir das dezenove horas. 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 terceira reunião extraordinária da
Sessão Legislativa de 2013 e determinou a leitura da presente ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e
demais que desejarem.
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de julho de 2013 às 18h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 2ª reunião
extraordinária da Câmara Municipal de Ijaci na Sessão Legislativa de 2013. Sob a presidência do Vereador José Marcelo de
Andrade Botelho, feita a chamada constatou-se a presença dos demais Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas
Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos, Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Sebastião
Leonardo de Mesquita e Nelson Mesquita Galvino. COMUNICADOS: Leitura do Edital de Convocação para a presente reunião
extraordinária; Ofício 318/2013 do Gabinete do Prefeito solicitando reunião extraordinária para votação do Projeto de Lei
28/2013. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS CONSTANTES NA ORDEM DO DIA: Para deliberação: Projetos de Leis Ordinárias n.º
28 e 29 de 2013. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Presidente disse que se ausentou da última reunião extraordinária
para participação em audiência pública do PPA, porém não houve participação da população. PRONUNCIAMENTO DOS
VEREADORES: Pronunciaram-se os Vereadores Márcio Borges e Sebastião Leonardo. O Vereador Presidente questionou se as
comissões já tinham dado parecer nos projetos que estão em pauta, tendo sido informado que somente a Comissão de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas exarou parecer, sendo dito pelo Presidente que desta forma os mesmos não seriam
colocados em votação. O Presidente disse que não irá contrariar o que dispõe as leis e o Regimento Interno da Casa, havendo
debate acerca da possibilidade das Comissões apresentarem os pareceres para que os projetos fossem votados. O Sr.

Presidente, após análise do Regimento Interno da Casa, nomeou uma comissão nos termos do art. 151 do Regimento Interno
composta pelos Vereadores Marcio Borges, Luiz Rogério e Nelson Galvino para análise dos projetos em pauta, tendo a referida
comissão o prazo de 24 horas para emissão do parecer, convocando os Srs. Vereadores para uma reunião extraordinária para a
próxima quarta-feira, dia 24 de julho, a partir das 18 horas.SEGUNDA PARTE: Sem expediente. TERCEIRA PARTE: Os Srs.
Vereadores foram comunicados que a próxima reunião ordinária será realizada dia cinco de agosto de dois mil e treze a partir
das dezenove horas. 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 segunda reunião extraordinária da Sessão Legislativa de 2013 e
determinou a leitura da presente ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.
Aos 17 (dezessete) dias do mês de julho de 2013 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 1ª reunião
extraordinária da Câmara Municipal de Ijaci na Sessão Legislativa de 2013. Sob a presidência do Vereador Márcio Luiz Borges,
feita a chamada constatou-se a presença dos Vereadores Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Lino
dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita e Nelson Mesquita Galvino. Ausente o Vereador
Arnaldo de Abreu Campos e o Vereador José Marcelo que se ausentou para participação em audiência pública realizada pelo
Executivo para elaboração do PPA. COMUNICADOS: Ofício 306/2013 do Gabinete do Prefeito solicitando a convocação da
presente reunião extraordinária; Ofício da AMOPEN encaminhando prestação de contas referente ao mês de junho de 2013;
Ofício 289/2013 do Gabinete do Prefeito respondendo ofício 123/2013 desta Casa. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS
CONSTANTES NA ORDEM DO DIA: Para deliberação: Projetos de Leis Ordinárias n.º 26, 27, 28 e 29 de 2013; Projetos de Lei
Complementar n.º 21, 23, 31, 32 e 33 de 2013. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pronunciaram-se os Vereadores
Sebastião Leonardo de Mesquita e Carlos Antônio Aparecido Barbosa. O Presidente esclarecendo dúvida dos Vereadores
quanto a votação dos projetos para os quais foram convocados para a presente reunião, disse que como não foi exarado
parecer das comissões os mesmos não serão colocados em votação. SEGUNDA PARTE: O Projeto de Lei n.º 26/2013 que
“Declara como Zona Residencial 2 - ZR2 área que especifica”, Projeto de lei complementar n.º 21/2013 que “Dispõe sobre a
estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, cria dois cargos em comissão de diretor de escola; extingue dois cargos de
provimento efetivo de coordenador de obras e serviços urbanos e um cargo de analista governamental e revoga artigos 1º a 27
da Lei Complementar 1084/2011 e dá outras providências” e Projeto de lei complementar n.º 23/2013 que “Altera redação dos
artigos 4º e 6º e do anexo único e revoga artigos 1º, 2º, 3º da lei complementar 1124/2012, cria e extingue funções gratificadas e
dá outras providencias” aguardam parecer das Comissões Permanentes. O Projeto de Lei n.º 27/2013 que “Altera redação do
art. 2º da Lei 908 de 12 de março de 2007 que criou o conselho municipal do fundeb, revoga a lei 1031/2010 de 31 de agosto de
2010 e da outras providencia”, Projeto de lei n.º 28/2013 que “Autoriza parcelamento de débito com a fazenda nacional nos
termos dos artigos 1º a 9º da lei federal 12810 de 15 de maio de 2013 e dá outras providencias”, Projeto de lei n.º 29/2013 que
“Dispõe sobre a concessão de auxilio financeiro para atletas de município para participação em competição internacional e dá
outras providencias”, Projeto de lei complementar n.º 32/2013 que “Altera redação dos artigos 95 e 96 da lei complementar
883/2006 de 19 de julho de 2006 e da outras providências”, Projeto de lei complementar n.º 33/2013 que “Altera redação dos
artigos 111 e 112 da lei complementar 872/2006 de 06 de junho de 2006 e da outras providências” foram enviados às
Comissões Permanentes. O Projeto de lei complementar n.º 31/2013 que “Altera redação dos artigos 3º e 4º da lei complementar
1076/2011 de 18 de agosto de 2011 e da outras providências” aguarda parecer da Comissão de Legislação e Justiça quanto a
constitucionalidade do mesmo de acordo com parecer da assessoria Jurídica. 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 primeira
reunião extraordinária da Sessão Legislativa de 2013 e determinou a leitura da presente ata que, se aprovada, vai assinada
pelos Srs. Vereadores e demais que desejarem.
Ata da Vigésima Quarta Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos vinte e quatro dias do mês
de junho de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara
Municipal de Ijaci sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença
dos demais Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu
Campos, Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita e Nelson Mesquita Galvino.
COMUNICADOS: Ofício nº 252 do Gabinete do Prefeito em resposta ao Ofício nº 117 - Indicações nº 35 e 36 do Vereador
Márcio Borges, manifestação acerca do Requerimento nº 43 do Vereador Arnaldo Campos e envio da documentação requisitada
através do Requerimento nº 44 do Presidente José Marcelo. Ofício nº 259/2013 do Gabinete do Prefeito respondendo
Requerimento nº 43 do Vereador Arnaldo Campos. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio às Comissões Permanentes
dos Projetos de Leis Ordinárias nº 25/2013 que “Autoriza permuta de imóvel e desafetação de área no Condomínio Náutico Porto
da Pedra e dá outras providências” e 26/2013 que “Declara como Zona Residencial 2 – ZR – 2, área que especifica”. Leitura do
Ofício nº 242 do Gabinete do Prefeito complementando a Mensagem do Projeto de Lei Complementar nº 21 que faz alterações
na Estrutura Administrativa, Lei Complementar nº 1.084/2011. Através do Ofício nº 243 do Gabinete, o Sr. Prefeito solicitou a
retirada de pauta dos Projetos de Leis Complementares nº 22 que “Altera redação dos Anexos IV e VII da Lei 882/2006 para o
cargo efetivo de Assistente Administrativo e dá outras providências” e 30 que “Altera redação do anexo IV da lei 882/2006 para o
Cargo Efetivo de Pedreiro e dá outras providências”. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: A Sra. Maria Geralda Fonseca Neta
Severo indagou sobre a queda no índice de educação nas escolas municipais, reclamando do tratamento que na escola estão
dispensando à sua filha que tem necessidades especiais, afirmando que lavrou um Boletim de Ocorrência neste sentido e
entregou uma carta ao Sr. Presidente. Em relação às palavras da pronunciante, houve comentários dos Vereadores Arnaldo
Campos, Márcio Borges, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Galvino e intervenção do Sr. Presidente que respondeu a alguns
questionamentos, fazendo um primeiro esclarecimento sobre algumas questões e disse à visitante que repassará o que está

sendo abordado na carta aos setores competentes da Prefeitura para manifestação, bem como à Viação São Cristóvão,
Destacamento de Polícia Militar, Sr. Prefeito e Dr. Ailton, Delegado de Polícia Civil. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES:
Da tribuna pronunciaram-se o Presidente José Marcelo de Andrade Botelho que apresentou um relatório sinético das atividades
do Legislativo neste primeiro período da Sessão Legislativa de 2013. Vereadores Márcio Luiz Borges, Sebastião Leonardo de
Mesquita, Rodrigo Douglas Vilas Boas e Luiz Rogério Vilas Boas. Os Vereadores Arnaldo de Abreu Campos e Nelson Mesquita
Galvino pronunciaram-se desde suas respectivas cadeiras. O Vereador Presidente e os Vereadores Nelson Galvino e Luiz
Rogério apresentaram proposições Verbais. SEGUNDA PARTE: As Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade.
TERCEIRA PARTE: Nos termos do art. 41 da Lei Orgânica Municipal que trata do período da Sessão Legislativa Ordinária, os
Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia cinco de agosto de dois mil e treze a partir
das dezenove horas. Os trabalhos foram interrompidos por dez minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o
Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs.
Vereadores.
Ata da Vigésima Terceira Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos dezessete dias do mês de
junho de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara
Municipal de Ijaci sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença
dos demais Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu
Campos, Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita e Nelson Mesquita Galvino.
COMUNICADOS: Ofício nº 591, subscrito pelo Dr. Eduardo de Paula Machado, titular da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca
de Lavras, notificando acerca da instauração do Inquérito Civil nº MPMG 0382.13.000342-1 para apurar a ocorrência “em tese”
de prática de atos de improbidade administrativa pelo Prefeito Municipal, por deixar de prestar informações requeridas pela
Câmara Municipal. Prestação de Contas da AMOPEM referente ao mês de maio de 2013. Comunicado nº CM149003/2013 do
FNDE acerca de liberação de recursos para manutenção de programas na Secretaria de Educação do Município. Solicitação do
CONSEPI para parceria na Rua de Lazer, como abertura da Semana CONSEPI, em comemoração ao Dia Mundial de Combate
ao Uso e Tráfego de Drogas no dia 22 de junho. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimento nº 43 subscrito pelo Vereador
Arnaldo de Abreu Campos. Indicações nº 35 e 36 subscritas pelo Vereador Márcio Luiz Borges. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS:
Leitura e envio às Comissões Permanentes dos Projetos de Leis Complementares nº 29/2013 que “Dispõe sobre a política
municipal de atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, o Conselho Tutelar e o Fundo da Infância e Adolescência e revoga as Leis Municipais n.º 724 de 30 de novembro
de 2000; 738 de 22 de junho de 2001; 952 de 06 de julho de 2007; 926 de 6 de julho de 2007 e 927 de 17 de setembro de 2007”
e nº 30/2013 que “Altera redação do anexo IV da lei 882/2006 para o Cargo Efetivo de Pedreiro e dá outras providências” Em
pauta para 2ª votação: Projeto de Lei Complementar nº 26. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou a
sugestão para eventos nas festividades comemorativas ao cinquentenário da Câmara elaboradas pelos Vereadores Rodrigo
Douglas, Nelson Galvino e Servidora Magali, apresentando uma minuta da programação e solicitou sugestões dos demais
Vereadores, havendo uma sugestão do Vereador Luiz Rogério para homenagear os ex Vice-Prefeitos. PRONUNCIAMENTO
DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciaram-se o Vereador Márcio Luiz Borges; com aparte do Presidente José Marcelo no
comentário de uma das Indicações do pronunciante, bem como do Vereador Arnaldo Campos; Luiz Rogério Vilas Boas;
Sebastião Leonardo de Mesquita e o Presidente José Marcelo de Andrade Botelho. O Vereador Arnaldo de Abreu Campos
pronunciou-se desde sua cadeira. O Presidente José Marcelo fez um Requerimento verbal. SEGUNDA PARTE: As Proposições
Escritas e Verbais foram aprovadas à unanimidade. Nos termos do artigo 177 do Regimento Interno, o pedido de retirada do
Projeto de Lei Ordinária nº 19, feito através do ofício nº 163 do Gabinete do Prefeito foi rejeitado após obter 7 (sete) votos
contrários e 1 (um) voto favorável do Vereador Calos Barbosa. Desta forma, o Projeto de Lei Ordinária nº 19 que “Altera redação
do artigo 6º da Lei 859/2006 que regulamenta a concessão de auxilio funeral e revoga o § 2º do art. 6º da lei 1043/2010 que
define os benefícios eventuais e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade em 3ª votação em sua redação final. O
Projeto de Lei Complementar nº 26 que “Cria cargos de provimento efetivo de Motorista II e Operário e dá outras providências”
foi aprovado à unanimidade em 2ª e 3ª votação em sua redação final, conforme urgência solicitada pelo Vereador Luiz Rogério
Vilas Boas. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte que será realizada dia
vinte e quatro de junho de dois mil e treze a partir das dezenove horas, sendo esta a última reunião ordinária do primeiro período
da Sessão Legislativa de 2013. Os trabalhos foram interrompidos por dez minutos para lavratura da ata da presente reunião. No
reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos
Srs. Vereadores.
Ata da Vigésima Segunda Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos dez dias do mês de junho
de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal
de Ijaci sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos,
Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita e Nelson Mesquita Galvino que chegou
durante a leitura dos comunicados. COMUNICADOS: Apresentação e envio à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas; para as providências dispostas no art. 158 do Regimento Interno; do Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais à prestação de contas do Município, exercício de 2006, encaminhado através da Intimação nº
9774/2013 – Processo nº 729924, cuja decisão daquela corte é a rejeição das contas, tendo em vista a abertura de créditos
especiais sem cobertura legal, contrariando a legislação que vem especificada. Ofícios nº 232 e 235 do gabinete do Prefeito
respondendo respectivamente ao Ofício nº 111, Requerimento nº 39 subscrito pelo Vereador Nelson Mesquita Galvino e Ofício

nº 112, Requerimento nº 40 do mesmo Vereador. PROPOSIÇÃO ESCRITA: Requerimentos nº 41 subscrito pelo Vereador
Márcio Luiz Borges e 42 do Presidente José Marcelo de Andrade Botelho. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Em pauta para 3ª
votação em sua redação final: Projeto de Lei Ordinária nº 22. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: Foi liberada a palavra ao Sr.
Humberto Alves de Souza Júnior, Assistente Administrativo do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, convocado
pelo ofício nº 114 para prestar informações acerca da criação dos cargos de Professor P1, cujo Projeto de Lei tramita nesta Casa
sob o nº 25 de 2013. O Sr. Presidente agradeceu a presença do Servidor e disse que o intento era colher informações a respeito
da criação dos cargos de Professor P1, deixando-o à vontade para responder, ou não, às perguntas que fossem formuladas
pelos Srs. Vereadores. O pronunciante respondeu às perguntas dos Vereadores Arnaldo Campos, Luiz Rogério, Presidente José
Marcelo, havendo debates após algumas perguntas. Também foi abordada a criação de cargos de Motorista e Operários,
conforme questionamento do Vereador Luiz Rogério. O Vereador Sebastião Leonardo agradeceu a presença do Sr. Humberto e
o parabenizou pelo seu trabalho, agradecimento que foi reiterado pelos Vereadores Arnaldo, Luiz Rogério e pelo Presidente
José Marcelo. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciaram-se o Vereador Sebastião Leonardo de
Mesquita, Luiz Rogério Vilas Boas e o Presidente José Marcelo de Andrade Botelho. Os Vereadores Arnaldo de Abreu Campos
com aparte do Vereador Márcio Borges e Rodrigo Douglas Vilas Boas se pronunciaram-se desde suas respectivas cadeiras.
SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 22 que “Dispõe
sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras providências” foi aprovado à
unanimidade em 3ª votação em sua redação final. Em relação ao projeto de Lei Complementar nº 21, o Vereador Márcio Borges
solicitou o desmembramento dos cargos, vez que no referido Projeto constam alterações tanto para cargos comissionados,
como para efetivos. O Projeto de Lei Complementar nº 25 que “Cria cargos de provimento efetivo de Professor P1 e dá outras
providencias” foi aprovado à unanimidade em uma votação valendo pelas três, conforme urgência solicitada pelo Vereador
Arnaldo Campos. O Projeto de Lei Complementar nº 26 que “Cria cargos de provimento efetivo de Motorista II e Operário e dá
outras providências” foi aprovado à unanimidade em 1ª votação. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados
para a reunião ordinária seguinte que será realizada dia dezessete de junho de dois mil e treze a partir das dezenove horas. Os
trabalhos foram interrompidos por dez minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou
encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da Vigésima Primeira Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos três dias do mês de junho
de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal
de Ijaci sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos,
Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. Inicialmente foi
determinado um minuto de silêncio como homenagem póstuma à Sra. Dalva de Souza, avó do servidor Raniere.
COMUNICADOS: Ofício nº 39 subscrito pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo
agradecendo a indicação de representantes do Legislativo para comporem o Comitê Gestor para gerenciamento integrado de
resíduos sólidos e prestando informações. Do Gabinete do Prefeito: Ofício nº 207 encaminhando cópia do balancete mensal da
Prefeitura referente ao mês de abril de 2013. Ofício nº 218 em resposta ao ofício nº 106; Indicações nº 32 do Vereador Márcio
Borges e 33 dos Vereadores Luiz Rogério e Rodrigo Douglas e Requerimento nº 37 do Vereador Márcio Borges; além de
respostas aos Ofícios nº 105 e nº 78 da Câmara. Ofício nº 219 em resposta ao ofício nº 106 no assunto relacionado com o
Requerimento nº 37 subscrito pelo Vereador Márcio Borges. Convite da Assembleia Legislativa do Estado para a Caravana da
Saúde a realizar-se dia 10 de junho em Nepomuceno. Convite do 8º Batalhão para a solenidade de comemoração dos 238 anos
da Polícia Militar de Minas Gerais. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimentos nº 39 e 40 subscritos pelo Vereador Nelson
Mesquita Galvino. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio às Comissões Permanentes dos Projetos de Leis
Complementares: Nº 22 que “Altera redação dos Anexos IV e VII da Lei 882/2006 para o cargo efetivo de Assistente
Administrativo e dá outras providências”; nº 23 que “Altera redação dos artigos 4º e 6º e do anexo único e revoga artigos 1º, 2º e
3º da Lei Complementar 1124/2012, cria e extingue funções gratificadas e da outras providencias”; nº 24 que “Cria na estrutura
administrativa da prefeitura municipal mais dois cargos de Auxiliar Administrativo e da outras providências”; nº 25 que “Cria
cargos de provimento efetivo de Professor P1 e dá outras providencias”; nº 26 que “Cria cargos de provimento efetivo de
Motorista II e Operário e da outras providências”, nº 27 que “Institui o Diário Oficial Eletrônico do Poder Executivo Municipal de
Ijaci/MG como órgão de publicação oficial” e 28 que “Cria cargos de provimento efetivo para o CRAS (Centro de Referencia de
Assistência Social) e PROJOVEM (Programa de Inclusão de Jovens) e da outras providências”. Através do ofício nº 206 do
Gabinete do Prefeito, foi solicitada a substituição do Projeto de Lei Complementar nº 17 que “Cria cargos de provimento efetivo
de Professor P1, Motorista II e Operário e da outras providências” desmembrando-os, por conseguinte, nos Projetos de Leis
Complementares nº 25 e 26 com aproveitamento do impacto financeiro e orçamentário enviado anteriormente. Em pauta para 3ª
votação em suas redações finais: Projeto de Lei Ordinária nº 23 e Projeto de Lei Complementar nº 20. Em pauta para 2ª votação:
Projeto de Lei Ordinária nº 22. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna, pronunciaram-se o Vereador Sebastião
Leonardo de Mesquita e o Vereador Presidente José Marcelo de Andrade Botelho. Os Vereadores Nelson Mesquita Galvino e
Arnaldo de Abreu Campos pronunciaram-se desde suas respectivas cadeiras. Foi concedida réplica ao Vereador Nelson Galvino
em relação à parte do pronunciamento do Vereador Sebastião Leonardo e após, tréplica a este último. SEGUNDA PARTE: As
Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 23 que “Autoriza o Poder Executivo ceder à
instituições financeiras públicas créditos decorrentes de compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos para
geração de energia elétrica e á outras providências” e o Projeto de Lei Complementar nº 20 que “Altera redação dos anexos V
das Leis Complementares nº 873/2006, nº 882/2006 e do anexo IV da Lei Complementar 1.028/2010 e dá outras providências”
foram aprovados à unanimidade em 3ª votação em suas redações finais. O Projeto de Lei Ordinária nº 22 que “Dispõe sobre as
Diretrizes para a elaboração e execução da Lei orçamentária de 2014 e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade em

2ª votação, consideradas as Emendas Modificativas nº 1 e 3. O Sr. Presidente disse que irá convocar o servidor Humberto para
comparecer na próxima reunião para esclarecer questões inerentes ao cargo de Professor P1 e solicitou do Vereador Arnaldo
Campos que libere o projeto que trata da matéria para ser votado, tendo o Vereador Arnaldo Campos dito que se o Servidor
tivesse comparecido nesta reunião, ele já liberaria o projeto. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a
reunião ordinária seguinte que será realizada dia dez de junho de dois mil e treze a partir das dezenove horas. Os trabalhos
foram interrompidos por dez minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou
encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da Vigésima Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos vinte e sete dias do mês de maio
de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal
de Ijaci sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos,
Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:
Ofício nº 211 subscrito pelo Secretário Municipal de Educação comunicando que não tinha como comparecer na presente
reunião para a qual foi convocado através do ofício nº 100 desta Câmara e solicitando agendar outra data preferencialmente na
prévia por volta das 18h30. Ofício nº 086/04/2013 do Deputado Estadual Lafayette de Andrada endereçado ao Vereador Rodrigo
Douglas Vilas Boas manifestando-se acerca de seu pedido através do ofício nº 01, cujo objeto é a doação de um trator e uma
carreta para atender as demandas dos pequenos produtores rurais do Município. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimento nº
37 e Indicação nº 32 do Vereador Márcio Luiz Borges. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio às Comissões
Permanentes do Projeto de Lei Ordinária nº 24 que “Altera redação dos artigos 2º e 3º da Lei 895/2006 que autoriza assinatura
de convênio com o Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'água e dá outras providências”. Para o Projeto de Lei Ordinária nº
22 (LDO) foram apresentadas as Emendas Modificativas nº 1 subscrita por todos Vereadores, nº 2 subscrita pelos Vereadores
Sebastião Leonardo, Luiz Rogério, Rodrigo Douglas e Carlos Barbosa e nº 3 subscrita pelos Vereadores Lino dos Santos, Márcio
Borges, Arnaldo Campos, José Marcelo e Nelson Galvino. Em pauta para 2ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 23 e Projeto de
Lei Complementar nº 20. Para votação em 2º Turno: Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 1 de 2013. Em pauta para
1ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 22. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Vereador José Marcelo mencionou discurso
do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, acerca dos poderes Legislativos no país que atualmente servem
para aprovar os projetos de qualquer maneira e são meros chanceladores dos Executivos e assim não representa o povo e
diante deste discurso, conclamou os Vereadores a analisarem os projetos antes de votá-los para que esta Câmara não se
enquadre na fala do predito Ministro, fala esta que ele não concorda e defende que o Ministério Público deve auxiliar os poderes
Legislativos e Executivos e não sejam impedidos como pretende o Congresso Nacional. Disse também que o Prefeito ficou de
desmembrar o Projeto de Lei Complementar nº 17, enviando somente a autorização para abrir cargos de Professor, porém o
Prefeito não mandou o Projeto como combinado e assim, o mesmo vai continuar sob período de vistas do Vereador Arnaldo
Campos. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pela ordem, pronunciaram-se da tribuna os Vereadores Luiz Rogério Vilas
Boas, Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas com aparte do Vereador Presidente e ainda se pronunciou o Vereador
Sebastião Leonardo de Mesquita. Os Vereadores Lino dos Santos Filho, Arnaldo de Abreu Campos e Nelson Mesquita Galvino
pronunciaram-se desde suas respectivas cadeiras. Houve debate acerca dos cargos, objetos do Projeto de Lei Complementar nº
17 com a participação dos Vereadores Arnaldo, do Presidente e Luiz Rogério. O Vereador Luiz Rogério apresentou Indicação
Verbal com apoio do Vereador Rodrigo Douglas que também apresentou outra Indicação Verbal. O Vereador Márcio Borges
solicitou à Presidência que seus requerimentos não respondidos pela Administração sejam encaminhadas aos órgãos
competentes para as medidas cabíveis. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e proposições verbais foram aprovadas à
unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 23 que “Autoriza o Poder Executivo ceder à instituições financeiras públicas créditos
decorrentes de compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos para geração de energia elétrica e á outras
providências” e o Projeto de Lei Complementar nº 20 que “Altera redação dos anexos V das Leis Complementares nº 873/2006,
nº 882/2006 e do anexo IV da Lei Complementar 1.028/2010 e dá outras providências” foram aprovados à unanimidade em 2ª
votação. A Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 1 de 2013 que “Altera o art. 111 da Lei Orgânica Municipal” foi
aprovada à unanimidade em 2º turno de votação, se tornando a Emenda nº 9 à Lei Orgânica Municipal. Nos termos do § 3º do
Art. 167 do Regimento Interno, a Emenda Modificativa nº 3 ao Projeto de Lei Ordinária nº 22 foi aprovada à unanimidade em
votação única. A Emenda Modificativa nº 2 ao referido Projeto não foi levada à votação pelo fato da Emenda nº 3 ter sido
aprovada à unanimidade. A Emenda Modificativa nº 1 ao referido Projeto também foi aprovada à unanimidade em votação única.
O Projeto de Lei Ordinária nº 22 que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei orçamentária de 2014 e
dá outras providências” foi aprovado à unanimidade em 1ª votação, consideradas as Emendas Modificativas nº 1 e 3. TERCEIRA
PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte que será realizada dia três de junho de dois mil
e treze a partir das dezenove horas. Os trabalhos foram interrompidos por dez minutos para lavratura da ata da presente
reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai
assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da Décima Nona Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos vinte dias do mês de maio de
dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de
Ijaci sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos,
Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:
Ofício nº 266 do Gabinete do Deputado Estadual Fábio Cherem comunicando sobre a liberação de R$3.700,00 para compra de

mobiliário e equipamento para a Escola Estadual Maurício Zákhia neste Município. Ofício nº 194 do Gabinete do Prefeito em
resposta ao Ofício 92, Indicações 28 e 29 do Vereador Rodrigo Douglas; manifestação acerca do Requerimento nº 32 do
Vereador Arnaldo Campos; Ofício nº 93; Ofício nº 94, Manifestação acerca do Requerimento nº 33 do Vereador Nelson Galvino e
Requerimento nº 34 do Vereador Presidente José Marcelo; Ofício nº 96 e manifestação aos Requerimentos nº 14 e 15 do
Vereador Márcio Borges e ainda encaminhando expediente do Departamento de Recursos Humanos com a classificação dos
candidatos ao Processo Seletivo 01/2013, Folha Analítica dos Plantões na Unidade Básica de Saúde, Relação das Licitações
ocorridas no exercício de 2012 e manifestação acerca do Requerimento do Vereador Arnaldo Campos quanto ao envio de notas
fiscais de despesas. Expedientes subscritos pelo pelo 1º Tesoureiro da Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra –
AMOPEM - encaminhando prestações de contas da entidade referentes aos meses de março e abril de 2013. Ofício nº 88 do
Gabinete do Deputado Estadual Lafayette Andrada, manifestando-se acerca do ofício nº 11 do Vereador Sebastião Leonardo de
Mesquita que solicitou inclusão do campo de futebol do Bairro Pedra Negra no programa Campos de Luz. Ofício Circular nº
1.845 do Deputado Estadual Lafayette Andrada informando pagamento ao Município de fração extraordinária da cota-parte do
ICMS e do FUNDEB. Convite para comemoração dos 60 nos da Cooperativa Agrícola Alto Rio Grande a realizar-se dia 22 de
maio em sua sede em Lavras. Convite da Diocese de São João Del Rei para ordenação diaconal de três seminaristas a ser
realizado naquela cidade no dia 29 de junho. PROPOSIÇÃO ESCRITA: Requerimento nº 35 do Vereador Lino dos Santos Filho.
TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 23 e Projeto de Lei Complementar nº 20.
PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pela ordem, pronunciaram-se os Vereadores Nelson Mesquita Galvino, Sebastião
Leonardo de Mesquita com aparte do Vereador Nelson Galvino e esclarecimento do pronunciante. Também se pronunciaram o
Vereador Márcio Luiz Borges com aparte do Vereador Arnaldo Campos e Sebastião Leonardo, Luiz Rogério Vilas Boas, com
aparte do Vereador Arnaldo Campos e Sebastião Leonardo e o Presidente José Marcelo de Andrade Botelho que fez
recomendações acerca dos pareceres das Comissões e apartes nos pronunciamentos e que doravante não haverá mais prévias
entre os Vereadores antes das reuniões. O Vereador Arnaldo Campos pronunciou-se desde sua cadeira e pediu que parte de
seu pronunciamento que foi escrito pelo mesmo, junto a uma cópia da reportagem do Jornal “O Tempo” de Belo Horizonte
fossem anexadas a ata da reunião. Os Vereadores Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita apresentaram
Indicações Verbais. O Vereador Márcio Borges e Vereador Presidente José Marcelo apresentaram Requerimentos verbais.
SEGUNDA PARTE: A Proposição Escrita e proposições verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº
23 que “Autoriza o Poder Executivo ceder à instituições financeiras públicas créditos decorrentes de compensações financeiras
pela utilização de recursos hídricos para geração de energia elétrica e á outras providências” e o Projeto de Lei Complementar nº
20 que “Altera redação dos anexos V das Leis Complementares nº 873/2006, nº 882/2006 e do anexo IV da Lei Complementar
1.028/2010 e dá outras providências” foram aprovados à unanimidade em 1ª votação. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores
foram convocados para a reunião ordinária seguinte que será realizada dia vinte e sete de maio de dois mil e treze a partir das
dezenove horas. Os trabalhos foram interrompidos por 10 (dez) minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o
Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs.
Vereadores.
Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos treze dias do mês de maio de
dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de
Ijaci sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos,
Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:
Ofício nº 182 do Gabinete do Prefeito encaminhando cópias das prestações de contas das entidades Apae, Banda de Música
Santa Cecília, Amopem e Consepi. Convite subscrito pelo Presidente do Conselho Municipal de Esportes do Município, César de
Souza Fonseca Silva para uma reunião do referido Conselho no dia 15 de maio. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio
às Comissões Permanentes: Projeto de Lei Ordinária nº 23 que “Autoriza o Poder Executivo ceder à instituições financeiras
públicas créditos decorrentes de compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos para geração de energia elétrica
e dá outras providências” e Projetos de Leis Complementares nº 20 que “Altera redação dos anexos V das Leis Complementares
nº 873/2006, nº 882/2006 e do anexo IV da Lei Complementar 1.028/2010 e dá outras providências” e nº 21 que “Dispõe sobre a
Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, cria dois cargos em comissão de Diretor de Escola; extingue dois cargos de
provimento efetivo de Coordenador de Obras e Serviços Urbanos e um cargo de Analista Governamental e revoga artigos 1º a
27 da Lei Complementar 1.084/2011 e dá outras providências”. Para votação em 1º turno: Proposta de Emenda nº 1 que “Altera
o art. 111 da Lei Orgânica Municipal”. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou às prestações de
contas das entidades, pedindo aos Vereadores que verificassem os referidos documentos. Falou dos projetos que estavam
sendo apresentados na reunião e nomeou os Vereadores Sebastião Leonardo de Mesquita e Nelson Mesquita Galvino para
comporem a Comissão Municipal de Esportes e os Vereadores Rodrigo Douglas Vilas Boas e Carlos Antônio Aparecido Barbosa
para comporem o Comitê Gestor para elaboração e acompanhamento à implantação das ações destinadas à execução dos
planos de resíduos sólidos do Município. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pela ordem, pronunciaram-se os
Vereadores Márcio Luiz Borges, Luiz Rogério Vilas Boas e Sebastião Leonardo de Mesquita. O Vereador Arnaldo Campos
pronunciou-se desde sua cadeira e solicitou que parte de seu pronunciamento escrito fosse anexado na ata. SEGUNDA PARTE:
A Proposta de Emenda nº 1 que “Altera o art. 111 da Lei Orgânica Municipal” foi aprovado à unanimidade em 1º turno. O
Vereador Arnaldo Campos solicitou prorrogação de prazo para devolver o Projeto de Lei Complementar nº 17 à tramitação, vez
que o Executivo não enviou a documentação por ele requisitada. O Sr. Presidente disse que concederá o prazo de trinta dias a
partir do envio da documentação. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte
que será realizada dia vinte de maio de dois mil e treze a partir das dezenove horas. Os trabalhos foram interrompidos por dez
minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a

leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores. Em tempo: Os Vereadores Luiz Rogério, Sebastião
Leonardo, Carlos Barbosa e Rodrigo Douglas solicitaram ao Sr. Presidente que revisse o prazo de período de vistas, conforme
consta no Regimento. O Vereador Presidente disse que isto é uma das prerrogativas da presidência. O Vereador Arnaldo
Campos disse que era para respeitar o Regimento Interno.
Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos seis dias do mês de maio de
dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de
Ijaci sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos,
Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:
Ofício nº 169 do Gabinete do Prefeito encaminhando balancete da receita e despesa da Prefeitura referente ao mês de março de
2013. Ofício nº 20 subscrito pelo secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Flávio Henrique Lopes solicitando a indicação
de dois membros do Legislativo para fazerem parte do Conselho Municipal de Esporte de Ijaci. Ofício nº 48 subscrito pela
Presidente da Amopen em agradecimento pela participação e colaboração da Presidência e Vereadores na Festa do trabalhador
e aniversário da Rádio Ijaci FM . Convite da Organização Mãe dos Frutos para o Sarau Lítero Musical de Ijaci a realizar-se dia 10
de maio. Ofício nº 152 subscrito pelo Deputado Federal Bilac Pinto, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana encaminhando expediente do Presidente da CEMIG em relação a matéria a partir de solicitação da Câmara.
Ofício nº 002 subscrito pelo Deputado Estadual Pompílio Canavez comunicando acerca sobre projeto de sua autoria para
aumento do percentual da compensação financeira para municípios com área alagada por hidrelétricas para plicação em
projetos ambientais. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou os ofícios encaminhados pelo Secretário
de Estado Bilac Pinto e pelo Deputado Estadual Pompílio Canavez. Falou também sobre o Projeto de Lei Complementar nº 19
que trata e alterações em leis que regulamenta a nomeação para o Cargo de Assessor Jurídico da Câmara. PROPOSIÇÕES
ESCRITAS: Requerimento nº 33 subscrito pelo Nelson Mesquita Galvino. O Vereador Luiz Rogério Vilas Boas solicitou inversão
na ordem dos trabalhos da reunião, o que foi aprovado à unanimidade do Plenário. Desta forma, antecipou-se a SEGUNDA
PARTE com a votação de projetos, tendo o Vereador Arnaldo Campos pedido votação em regime de urgência no Projeto de Lei
Complementar nº 19 que foi aprovado à unanimidade. Feita a votação, o Projeto de lei Complementar nº 19 que “Altera o Anexo
III da lei 888 de 23 de outubro de 2006 e revoga a Leis que menciona” de autoria da Mesa Diretora da Câmara foi aprovada à
unanimidade em uma votação, valendo pelas três. O Vereador Luiz Rogério Vilas Boas solicitou licença para se retirar da
reunião, sendo-lhe concedida. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pela ordem, da Tribuna da Câmara pronunciou-se o
Vereador Márcio Luiz Borges, com apartes do Vereador Arnaldo Campos e pronunciou-se o Vereador Sebastião Leonardo de
Mesquita. O Vereador Arnaldo Campos pronunciou-se de sua cadeira. O Sr. Presidente determinou expediente contendo pedido
de informações à Prefeitura. As Proposições Escritas e Verbais foram aprovadas à unanimidade. TERCEIRA PARTE: Os Srs.
Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte que será realizada dia treze de maio de dois mil e treze a partir
das dezenove horas. Os Srs. Vereadores foram convocados para a segunda audiência Pública para análise e discussão da Lei
de Diretrizes Orçamentárias – LDO – a realizar-se na quinta-feira, dia nove de maio a partir das dezenove horas no salão de
reuniões da Câmara. Os trabalhos foram interrompidos por 10 (dez) minutos para lavratura da ata da presente reunião. No
reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos
Srs. Vereadores.
Ata da Décima Sexta Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos vinte e nove dias do mês de
abril de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara
Municipal de Ijaci sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença
dos demais Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu
Campos, Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita.
COMUNICADOS: Ofício nº 67 subscrito pelo Sr. Igor Antônio Michallene Augusto, Presidente do Conselho Tutelar solicitando a
possibilidade de aumento no vencimento dos membros daquele órgão a ser incluído no orçamento de 2014. Ofício nº 34 da
Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra solicitando colaboração, apoio e convite para participação nas Festividades
do Dia do Trabalhador e comemoração do aniversário da Rádio Ijaci FM na quarta-feira, dia 1º de maio. PROPOSIÇÕES
ESCRITAS: Indicação nº 28 subscrita pelo Vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas. Requerimento nº 32 subscrito pelo Vereador
Arnaldo de Abreu Campos. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: O Projeto de Lei Complementar nº 18 que “Dispõe sobre a Estrutura
Administrativa da Prefeitura Municipal, extingue dois cargos de provimento efetivo de Coordenador de Obras e Serviços Urbanos
e revoga artigos 1º a 27 da Lei Complementar 1084/2011 e dá outras providências” foi retirado de pauta através do ofício nº 170
do Gabinete do Prefeito. Leitura e envio às Comissões Permanentes do Projeto de Lei Complementar nº 19 que “Altera o Anexo
III da Lei nº 888 de 23 de outubro de 2006 e revoga a Lei nº 957/2009”. Em pauta para 3ª votação em sua redação final: Projetos
de Leis Ordinárias nº 17 e 20. PRONUNCIAMENTOS DOS VEREADORES: Pela ordem, da Tribuna da Câmara pronunciaramse os Vereadores Sebastião Leonardo de Mesquita, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Márcio Luiz Borges e o Presidente José
Marcelo de Andrade Botelho. O Vereador Arnaldo de Abreu Campos pronunciou-se de sua cadeira. O Vereador Rodrigo Douglas
apresentou proposição verbal. O Presidente nomeou os Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas e Luiz
Rogério Vilas Boas para compor uma comissão especial para averiguar o Contrato e Aditivos celebrados entre o Município e a
empresa Qualy Engenharia e Serviços Ltda. Que presta serviços de limpeza urbana e coleta de lixo, bem como débitos
trabalhistas que a empresa contraiu com alguns funcionários no Município e o valor que está sendo pago à empresa. Outro fato
também a ser levantado é quanto à empresa Rutney César de Resende que é mais uma prestadora de serviços contábeis na
Prefeitura, conforme contrato nº 64 de 2011. Para tal averiguação, o Presidente concedeu o prazo de trinta dias, prorrogáveis por

igual período, caso a entrega dos documentos for alvo de atraso. Num aparte o Vereador Luiz Rogério pediu para acrescentar a
averiguação nas irregularidades da Praça da Bandeira, conforme abordado pelo Vereador Arnaldo Campos, tendo o Presidente
pedido para esperar a entrega do relatório pelo Vereador Arnaldo, ao que o Vereador Arnaldo disse que precisa de mais
documentos e solicitou ao Presidente que agilizasse a entrega destes documentos junto à Prefeitura. O Vereador Luiz Rogério
disse que mesmo assim ele iria averiguar. O Vereador Arnaldo pediu que a Comissão também averiguasse as referidas obras.
SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e Verbais foram aprovadas à unanimidade. Os Projetos de Leis Ordinárias nº 17
que “Dispõe sobre a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC, revoga a Lei 994/2009 de 25 de novembro de 2009 e
nº 20 que “Dispõe sobre a concessão de diária de viagem aos servidores municipais e dá outras providências” foram aprovados
à unanimidade em suas redações finais. O Vereador Arnaldo pediu vistas no Projeto de Lei Complementar nº 17/2013, tendo o
Presidente informado que este projeto poderá sofre alterações, conforme lhe foi dito pelo procurador do Município, via telefone.
TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte que será realizada dia seis de
maio de dois mil e treze a partir das dezenove horas. Os Srs. Vereadores foram lembrados ainda da segunda audiência Pública
para análise e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – a realizar-se na quinta-feira, dia nove de maio a partir das
dezenove horas no salão de reuniões da Câmara Os trabalhos foram interrompidos por 10 (dez) minutos para lavratura da ata da
presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se aprovada,
vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos vinte e dois dias do mês de
abril de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara
Municipal de Ijaci sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença
dos demais Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu
Campos, Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita.
COMUNICADOS: Ofício nº 111 subscrito pela Secretária Municipal de Educação em resposta ao ofício nº 77 desta Câmara
enviado a partir do Requerimento nº 25 do Vereador Márcio Borges. Ofício nº 12 da Organização Mãe dos Frutos solicitando
concessão de subvenção social e convidando para o 5º Sarau Lítero Musical a realizar-se dia 10 de maio. Carta subscrita pela
Sra. Francisca Ramos da Costa reivindicando soluções acerca de um quebra-molas em frente à sua residência na Avenida 31
de Dezembro que está danificando sua casa quando da passagem de veículos, sobretudo caminhões pesados. PROPOSIÇÕES
ESCRITAS: Indicação nº 26 subscrita pelo Presidente José Marcelo de Andrade Botelho e Vereador Luiz Rogério Vilas Boas.
Requerimentos 26 e 27 subscritos pelo Vereador Márcio Borges e nº 28, 29, 30 e 31 subscritos pelo Vereador Arnaldo Campos.
TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: O Projeto de Lei Complementar nº 16 que “Revoga a lei 1.124/2012 que dispõe sobre
gratificação de função e dá outras providências” foi retirado pelo autor através do Ofício do Gabinete nº 166/2013. O Projeto de
Lei Ordinária nº 19 que “Altera redação do artigo 6º da Lei 859/2006 que regulamenta a concessão de auxilio funeral e revoga o
§ 2º do art. 6º da lei 1043/2010 que define os benefícios eventuais dá outras providências” que estava em pauta para votação
em sua redação final recebeu pedido de retirada pelo autor através do ofício do Gabinete nº 163/2013, tendo a Presidência
decidido em consultar a 3ª Promotoria de Justiça da Comarca antes de tomar qualquer decisão, conforme solicitação de alguns
Vereadores e sugestão da Assessoria Jurídica e espera que o Promotor o receba ainda nesta semana para não prejudicar as
famílias, quando da concessão de auxílio-funeral. Em pauta para 3ª votação em sua redação final: Projeto de Lei Ordinária nº 18.
Em pauta para 2ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 17 e 20. O Vereador Nelson Mesquita Galvino pediu vista na Proposta
de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 1/2013. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pela ordem, da Tribuna da Câmara
pronunciaram-se os Vereadores Sebastião Leonardo de Mesquita, Luiz Rogério Vilas Boas e o Presidente José Marcelo de
Andrade Botelho. O Vereador Nelson Mesquita Galvino pronunciou-se de sua cadeira. Apresentaram proposições verbais o
Vereador Luiz Rogério, o Presidente José Marcelo e o Vereador Arnaldo Campos que fez um aparte no pronunciamento do
Presidente. Houve ainda um debate acerca do local para realização da festa do Peão, a partir de uma reunião realizada nesta
data na Prefeitura, onde vários terrenos foram apontados, mas ainda não se chegou a um local determinado. SEGUNDA
PARTE: As Proposições Escritas e Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 18 que “Reestrutura o
Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade em sua
Redação Final. O Projeto de Lei Ordinária nº 17 que “Dispõe sobre a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC,
revoga a Lei 994/2009 de 25 de novembro de 2009 e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade em 2ª votação. O
Projeto de Lei Ordinária nº 20 que “Dispõe sobre a concessão de diária de viagem aos servidores municipais e dá outras
providências” foi aprovado à unanimidade em 2ª votação. Em relação ao Projeto de Lei Complementar nº 17, o Vereador Arnaldo
sugeriu desmembrá-lo para aprovar a criação de cargos de Professor P1. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram
convocados para a reunião ordinária seguinte que será realizada dia vinte e nove de abril de dois mil e treze a partir das
dezenove horas. Os Srs. Vereadores foram convocados ainda para a primeira audiência pública para análise e discussão da Lei
de Diretrizes Orçamentárias – LDO – a realizar-se na próxima quinta-feira, dia vinte e cinco de abril a partir das dezenove horas
no salão de reuniões da Câmara. Os trabalhos foram interrompidos por 10 (dez) minutos para lavratura da ata da presente
reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai
assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da Décima Quarta Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos quinze dias do mês de abril
de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal
de Ijaci sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos,
Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:

Ofício nº 152 do Gabinete do Prefeito em resposta aos ofícios nº 28, 62 e 64 desta Câmara que encaminharam os
Requerimentos nº 5, 16, 17, 18, 19 e 20 do Vereador Arnaldo Campos. Ofício nº 28 subscrito pela Sra. Adriane Alvarenga,
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo para que a presidência da Câmara indique um
Vereador titular e um suplente para compor o Comitê Gestor para elaborar e acompanhar a implantação das ações destinadas à
execução dos planos de resíduos sólidos no âmbito deste Município nos termos da Lei Federal nº 12.305/2010 e Decreto
7.404/2010. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimentos nº 23, 24 e 25 do Vereador Márcio Borges. TRAMITAÇÃO DE
PROJETOS: O Projeto de Lei Complementar nº 15 que “Altera redação dos artigos 4º e 6º da Lei 1124/2012 e dá outras
providências” foi retirado, a pedido do Executivo através do ofício nº 148. Apresentação e envio às Comissões Permanentes dos
Projetos de Leis Complementares: Nº 16 que “Revoga a lei 1124 /2012 que dispõe sobre gratificação de função e dá outras
providências”; nº 17 que “Cria cargos de provimento efetivo de Professor P1, Motorista II e Operário e da outras providências; nº
18 que “Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, extingue dois cargos de provimento efetivo de
Coordenador de Obras e Serviços Urbanos e revoga artigos 1º a 27 da Lei Complementar 1.084/2011 e dá outras providências”
e 19 que “Estabelece as Diretrizes Gerais para Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dá outras providências”. Em
pauta para votação em suas redações finais: Projeto de Lei Ordinária nº 10 e Projeto de Lei Complementar nº 13. Em pauta para
2ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 18 e nº 19. Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 16 que foi devolvido
à tramitação pelo Vereador Nelson Galvino Mesquita que havia pedido vista no mesmo e Projetos de Leis Ordinárias nº 17 e nº
20. COMUNICADO DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e em princípio
agendou as audiências para análise do mesmo nos dias 25 de abril, 09 de maio e 16 de maio. PRONUNCIAMENTO DOS
VEREADORES: Pela ordem, da Tribuna da Câmara pronunciaram-se os Vereadores Sebastião Leonardo Mesquita, Márcio Luiz
Borges e o Presidente José Marcelo de Andrade Botelho. O Vereador Lino dos Santos Filho pronunciou-se de sua cadeira e
pediu votação em regime de urgência do projeto de Lei Ordinária nº 16. Os Vereadores Sebastião e Márcio apresentaram
Indicações verbais. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e Verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei
Ordinária nº 10 que “Autoriza assinatura de convênio com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ijaci - CONSEPI e
dá outras providências” e o Projeto de Lei Complementar nº 13 que “Aumenta o valor do vale alimentação de que trata a Lei
Complementar 1076/2011 e da outras providencias” foram aprovados à unanimidade em suas redações finais. O Projeto de Lei
Ordinária nº 18 que “Reestrutura o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA e dá outras providências” foi
aprovado à unanimidade em 2ª votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 19 que Altera redação do artigo 6º da Lei 859/2006 que
regulamenta a concessão de auxilio funeral e revoga o § 2º do art. 6º da lei 1043/2010 que define os benefícios eventuais dá
outras providências” foi aprovado em 2ª votação após obter 8 (oito) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido o Vereador
Sebastião Leonardo de Mesquita. O Projeto de Lei Ordinária nº 16 que “Autoriza parcelamento e alienação de imóvel e dá outras
providências” foi aprovado numa votação valendo pelas três conforme urgência solicitada pelo Vereador Lino, após obter 6 (seis)
votos favoráveis, 1 (um) voto contrário do Vereador Sebastião Leonardo de Mesquita e 1 (uma) abstenção do Vereador Luiz
Rogério Vilas Boas. A emenda aditiva nº 1 apresentada pelo Vereador Sebastião Leonardo de Mesquita ao Projeto de Lei
Ordinária nº 16 não foi levada à votação por ter sido considerada inconstitucional, segundo parecer da Assessoria Jurídica e por
conseguinte não recebeu parecer favorável da maioria dos membros das Comissões permanentes. O Sr. Presidente disse que
faria uma Indicação nos termos da emenda e os Vereadores que quisessem, poderiam assiná-la. O Projeto de Lei Ordinária nº
17 que “Dispõe sobre a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC, revoga a Lei 994/2009 de 25 de novembro de
2009 e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade em 1ª votação. O Projeto de lei Ordinária nº 20 que “Dispõe sobre a
concessão de diária de viagem aos servidores municipais e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade em 1ª votação.
TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte que será realizada dia vinte e dois
de abril de dois mil e treze a partir das dezenove horas. Os trabalhos foram interrompidos por 10 (dez) minutos para lavratura da
ata da presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se
aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos oito dias do mês de abril de
dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de
Ijaci sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou-se a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos,
Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:
Ofício nº 137 do Gabinete do Prefeito encaminhando cópia da Prestação de Contas do exercício de 2012. TRAMITAÇÃO DE
PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes do Projeto de Lei Ordinária nº 21 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”. Apresentação da Emenda Aditiva nº 1 ao Projeto de Lei Ordinária nº 16 subscrita
pelo Vereador Sebastião Leonardo de Mesquita que devolveu o referido projeto para a tramitação após período de vistas que lhe
foi concedida. Em pauta para votação em sua redação final: Projeto de Lei Ordinária nº 15. Em pauta para 2ª votação: Projeto de
Lei Ordinária nº 10 e Projeto de Lei Complementar nº 13. Em pauta para 1ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 18, nº 19 e nº
21. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pela ordem, da Tribuna da Câmara pronunciaram-se: O Vereador Presidente,
José Marcelo de Andrade Botelho, havendo aparte do Vereador Luiz Rogério Vilas Boas e do Vereador Arnaldo Campos.
Também se pronunciaram o Vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas, Sebastião Leonado de Mesquita que na sua palavra pediu
votação em regime de urgência dos Projetos de Leis Ordinárias nº 17 e nº 21, Vereador Luiz Rogério Vilas Boas que apresentou
três Indicações Verbais e Vereador Márcio Borges. O Vereador Nelson Galvino falou desde sua mesa e em sua palavra pediu
vistas no Projeto de Lei Ordinária nº 16. Houve debate em relação aos serviços prestados pela Polícia Militar no Município,
decidindo-se pelo agendamento de uma reunião junto ao Comandante da Polícia Militar para resolver as questões inerentes. O
pedido de votação em regime de urgência do Projeto de Lei Ordinária nº 17 foi indeferido, vez que a Comissão de Finanças,

Orçamento e Tomada de Contas ainda não havia exarado parecer. SEGUNDA PARTE: As Proposições Verbais foram
aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 15 que “Altera redação do § 2º do art. 1º da Lei Municipal n.º 1.136/2013
de 7 de fevereiro de 2013 e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade em sua redação final. O Projeto de Lei Ordinária
nº 10 que “Autoriza assinatura de convênio com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ijaci - CONSEPI e dá outras
providências” e o Projeto de Lei Complementar nº 13 que “Aumenta o valor do vale alimentação de que trata a Lei Complementar
1076/2011 e da outras providencias” foram aprovados à unanimidade em 2ª votação. Os Projetos de Leis Ordinárias nº 18 que
“Reestrutura o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA e dá outras providências” e nº 19 que Altera
redação do artigo 6º da Lei 859/2006 que regulamenta a concessão de auxilio funeral e revoga o § 2º do art. 6º da lei 1043/2010
que define os benefícios eventuais dá outras providências” foram aprovados à unanimidade em 1ª votação. O Projeto de Lei
Ordinária nº 21 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” foi aprovado à unanimidade em uma votação
valendo pelas três, conforme urgência solicitada pelo Vereador Sebastião Leonardo. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores
foram convocados para a reunião ordinária seguinte que será realizada dia quinze de abril de dois mil e treze a partir das
dezenove horas. Os trabalhos foram interrompidos por 10 (dez) minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o
Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs.
Vereadores.
Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Ao 1º dia do mês de abril de
dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de
Ijaci sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos, Lino dos Santos Filho, Luiz
Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino, Rodrigo Douglas Vilas Boas e Sebastião Leonardo de Mesquita.
COMUNICADOS: Apresentação da apostila contendo o Relatório Anual das atividades desenvolvidas pela EMATER/MG no
Município de Ijaci no ano de 2012. Do Gabinete do Prefeito: Ofício nº 105 em resposta aos ofícios nº 45, 46 e 47 contendo
Requerimentos e Indicações da Presidência da Câmara, nº 120 encaminhando balancete de receitas e despesas da Prefeitura
referente ao mês de fevereiro de 2013 e nº 131 reiterando pedido para votação da Proposta de Lei Orgânica Municipal em seu
artigo 111. Convite encaminhado pelo CONSEPI para a 9ª Rua do Lazer a realizar-se no sábado, dia 6 de abril em frente à
Biblioteca Municipal. Prestação de contas da AMOPEM referente ao convênio entre a Prefeitura Municipal e àquela Associação
do mês de fevereiro de 2013. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimentos de nº 16 a 20 subscrito pelo Vereador Arnaldo
Campos requisitando informações e documentação na Prefeitura. Indicação nº 20 do Vereador Sebastião Leonardo endereçado
à Viação São Cristóvão. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes dos seguintes
Projetos: Projetos de Leis Ordinárias nº 17 que “Dispõe sobre a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC, revoga a
Lei 994/2009 de 25 de novembro de 2009 e dá outras providências”, nº 18 que “Reestrutura o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Ambiental - CODEMA e dá outras providências”, nº 19 que “Altera redação do artigo 6º da Lei 859/2006 que
regulamenta a concessão de auxilio funeral e revoga o § 2º do art. 6º da lei 1043/2010 que define os benefícios eventuais dá
outras providências” e nº 20 que “Dispõe sobre a concessão de diária aos servidores municipais e dá outras providências” e
Projeto de Lei Complementar nº 15 que “Altera redação dos artigos 4º e 6º, revoga os artigos 1º, 2º e 3º e Anexo Único da Lei
complementar nº 1.124/2012 e dá outras providências”. Em pauta para votação em suas redações finais: Projeto de Lei Ordinária
nº 6 que “Autoriza assinatura de convênio com a Associação de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de Ijaci/MG e da outras
providencias”. Projeto de Lei Ordinária nº 12 que “Autoriza o Poder Executivo a reduzir a jornada de trabalho de servidor efetivo
responsável por excepcional em tratamento especializado”. Projeto de Lei Complementar nº 4 que “Cria a Secretaria Municipal
de Cultura, Esporte e Lazer e autoriza abertura de credito especial e da outras providencias” e Projeto de Lei Complementar nº
10 que “Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providencias”. Em pauta para 2ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 15
que “Altera redação do § 2º do art. 1º da Lei Municipal n.º 1.136/2013 de 7 de fevereiro de 2013 e dá outras providências”,
considerada a Emenda Modificativa nº 1. Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 10 que “Autoriza assinatura de
convênio com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ijaci - CONSEPI e dá outras providências” e Projeto de Lei
Complementar nº 13 que “Aumenta o valor do vale alimentação de que trata a Lei Complementar 1076/2011 e da outras
providencias”. Fez-se a eleição para a função de 1º Secretário da Câmara, tendo em vista a renúncia do Vereador Luiz Rogério
Vilas Boas. Para tal foram designados os Vereadores Luiz Rogério e Nelson Galvino para atuarem como escrutinadores. Após a
votação seguindo a ordem de assinaturas no livro de presenças, obteve-se o seguinte resultado: O Vereador Rodrigo Douglas
Vilas Boas obteve 7 (sete) votos e o Vereador Arnaldo de Abreu Campos obteve 2 (dois) votos. Nos termos do parágrafo único
do artigo 199 do Regimento Interno, os Vereadores Carlos Babosa e Sebastião Leonardo manifestaram seus votos para o
Vereador Rodrigo. Diante do resultado, o Vereador Rodrigo Douglas tomou assento na Mesa Diretora como 1º Secretário. O Sr.
Presidente pediu que inserisse na ata seu comentário dando conta que não foi respeitada a proporcionalidade disposta no § 2º
do art. 10 do Regimento Interno, tendo em vista a recusa de alguns Vereadores em participar da Mesa Diretora.
COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente pediu que os Srs. Vereadores analisassem e se possível emitissem seus
pareceres na Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal no seu artigo 111, conforme pedido reiterado pelo Sr. Prefeito.
PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pela ordem, da Tribuna da Câmara, fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores
Márcio Luiz Borges, Rodrigo Douglas Vilas Boas e Sebastião Leonardo de Mesquita, tendo este último apresentado Indicação
verbal. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e verbal foram aprovadas à unanimidade. Os Projeto de Leis Ordinárias nº 6
que “Autoriza assinatura de convênio com a Associação de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de Ijaci/MG e da outras
providencias” e nº 12 que “Autoriza o Poder Executivo a reduzir a jornada de trabalho de servidor efetivo responsável por pessoa
excepcional em tratamento especializado” foram aprovados à unanimidade em suas redações finais. Da mesma forma os
Projetos de Leis Complementares nº 4 que “Cria a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e autoriza abertura de
credito especial e da outras providencias” e nº 10 que “Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providencias” foram

aprovados à unanimidade em suas redações finais. O Projeto de Lei Ordinária nº 15 que “Altera redação do § 2º do art. 1º da Lei
Municipal n.º 1.136/2013 de 7 de fevereiro de 2013 e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade em 2ª votação,
considerada a Emenda Modificativa nº 1. O Projeto de Lei Ordinária nº 10 que “Autoriza assinatura de convênio com o Conselho
Comunitário de Segurança Pública de Ijaci - CONSEPI e dá outras providências” e Projeto de Lei Complementar nº 13 que
“Aumenta o valor do vale alimentação de que trata a Lei Complementar 1076/2011 e da outras providencias” foram aprovados à
unanimidade em 1ª votação. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte que
será realizada dia oito de abril de dois mil e treze a partir das dezenove horas. Os trabalhos foram interrompidos por 10 (dez)
minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a
leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos vinte e cinco dias do mês
de março de dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara
Municipal de Ijaci sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou a presença dos
demais Vereadores Márcio Luiz Borges, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério Vilas Boas,
Nelson Mesquita Galvino, Rodrigo Douglas Vilas Boas e Sebastião Leonardo de Mesquita, ausente o Vereador Arnaldo de Abreu
Campos. COMUNICADOS: Convite enviado pelo Engenheiro Agrônomo Giovanni de Paula Ferreira, da EMATER em Ijaci para o
4º Agrileite e 1ª Vitagro a realizar-se dentre os dias 3 e 5 de abril na Fazenda Palmital da Ufla. Ofício nº 3 do Vereador Luiz
Rogério Vilas Boas comunicando sua renúncia da função de 1º Secretário da Mesa Diretora desta Câmara. Diante do fato, na
presente reunião o Vereador Carlos Antônio Aparecido Barbosa, 2º Secretário, assumiu a função e foi anunciada pelo Sr.
Presidente que na reunião seguinte haverá eleição para preencher a função de 1º Secretário da Câmara, conforme disposto no
art. 31 do Regimento Interno. Ofício nº 4 do CMDCA encaminhando recomendação da 4ª Promotoria de Justiça e Curadoria de
Defesa da Infância e Juventude da Comarca de Lavras, no sentido de elaborar uma Lei para suprir lacunas da Lei Federal em
relação ao funcionamento dos Conselhos Tutelares. Ofício nº78 do Deputado Estadual Lafayette de Andrada , manifestando-se
acerca de pedido do Vereador Sebastião Leonardo para liberação de quatorze mil e quinhentos metros quadrados de
pavimentação asfáltica. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimento nº 13 subscrito pelos Vereadores Luiz Rogério,Sebastião
Leonardo, Lino dos Santos Filho, Rodrigo Douglas, Carlos Barbosa e Nelson Mesquita endereçado à presidência da Casa.
Requerimentos nº 14 e 15 subscritos pelo Vereador Márcio Borges requisitando informações ao Executivo. TRAMITAÇÃO DE
PROJETOS: Expediente subscrito pela Presidente do CONSEPI encaminhando documentação solicitada pelo Ofício nº 43 desta
Câmara para instruir o Projeto de Lei Ordinária nº 10 que versa sobre subvenção àquela entidade. Leitura da emenda
modificativa nº 1 apresentada ao Projeto de Lei Ordinária nº 15/2013 subscrita pelos Vereadores Luiz Rogério, Rodrigo Douglas,
Carlos Barbosa, Lino dos Santos Filho, Márcio Borges, Sebastião Leonardo. Em pauta para 3ª votação: Projeto de Lei Ordinária
nº 14 que “Autoriza assinatura de termo de acordo de mútua cooperação com o Município de Lavras e dá outras providencias”.
Em pauta para 2ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 6 que “Autoriza assinatura de convênio com a Associação de Apoio ao
Lazer, Esporte e Cultura de Ijaci/MG e da outras providencias”. Projeto de Lei Ordinária nº 12 que “Autoriza o Poder Executivo a
reduzir a jornada de trabalho de servidor efetivo responsável por excepcional em tratamento especializado”. Projeto de Lei
Complementar nº 4 que “Cria a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e autoriza abertura de credito especial e da
outras providencias” e Projeto de Lei Complementar nº 10 que “Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providencias”. Em
pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 15 que “Altera redação do § 2º do art. 1º da Lei Municipal n.º 1.136/2013 de 7
de fevereiro de 2013 e dá outras providências”, juntamente à emenda apresentada e Projeto de Lei Complementar nº 14 que
“Cria cargo de provimento efetivo e dá outras providências”. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pela ordem, da Tribuna
da Câmara, fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores Sebastião Leonardo de Mesquita, Lino dos Santos Filho, Luiz Rogério
Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa. O Vereador Sebastião Leonardo pediu vistas no projeto de Lei Ordinária nº 16
que “Autoriza parcelamento e alienação de imóvel e dá outras providências”. Houve debate acerca da transmissão das reuniões
da Câmara na rádio comunitária, ou mesmo um informativo com a participação do Sr. Presidente e Vereadores Sebastião
Leonardo e Márcio Borges. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei
Ordinária nº 14 que “Autoriza assinatura de termo de acordo de mútua cooperação com o Município de Lavras e dá outras
providencias” foi aprovado à unanimidade em sua redação final. O Projeto de Lei Ordinária nº 6 que “Autoriza assinatura de
convênio com a Associação de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de Ijaci/MG e da outras providencias” foi aprovado à
unanimidade em 2ª votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 12 que “Autoriza o Poder Executivo a reduzir a jornada de trabalho de
servidor efetivo responsável por excepcional em tratamento especializado” foi aprovado à unanimidade em 2ª votação
considerada a Emenda Modificativa nº 1. O Projeto de Lei Complementar nº 4 que “Cria a Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer e autoriza abertura de credito especial e da outras providencias” foi aprovado em 2ª votação considerada a
Emenda Aditiva nº 1. O Projeto de Lei Complementar nº 10 que “Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providencias” foi
aprovado à unanimidade em sua 2ª votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 15 que “Altera redação do § 2º do art. 1º da Lei
Municipal n.º 1.136/2013 de 7 de fevereiro de 2013 e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade em 1ª votação,
considerada a Emenda Modificativa nº 1. O Projeto de Lei Complementar nº 14 que “Cria cargo de provimento efetivo e dá outras
providências” foi aprovado em votação única valendo pelas três, a partir de pedido de urgência do Vereador Luiz Rogério.
TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte que será realizada dia primeiro de
abril de dois mil e treze a partir das dezenove horas. Os trabalhos foram interrompidos por 10 (dez) minutos para lavratura da ata
da presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se
aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos dezoito dias do mês de março de dois mil

e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Ijaci sob a
presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou a presença dos demais Vereadores
Márcio Luiz Borges, Luiz Rogério Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos, Lino dos Santos
Filho, Nelson Mesquita Galvino, Rodrigo Douglas Vilas Boas e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS: Ofício nº
0090-1/2013 do Gabinete do Deputado Estadual Fábio Cherem Comunicando liberação pelo Governador do Estado de recursos
para transporte escolar no Município. Ofício nº RC/PP 01360 subscrito pelo Presidente da Cemig Distribuição S.A. Em resposta
ao ofício nº 11 desta Câmara que reivindica solução para as constantes interrupções de energia elétrica no Município. Ofícios nº
69, 73 e 81 do Gabinete do Deputado Estadual Lafayette Andrada em resposta a ofícios do Gabinete do Vereador Sebastião
Leonardo de Mesquita. Convite enviado pela Presidente do Consepi para uma reunião no dia 20 de março às 16 horas na Escola
Estadual Maurício Zákhia. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura do Ofício nº 17 da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais APAE de Ijaci em resposta ao ofício nº 42 desta Câmara que requisitou documentos para instrução do Projeto de
Lei Ordinária nº 15. Leitura do Projeto de Lei Ordinária nº 16 que “Autoriza parcelamento e alienação de imóvel e dá outras
providências”. Apresentação da Emenda Aditiva nº 1 subscrita por todos Vereadores ao Projeto de Lei Complementar nº 4 de
2013. Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 13 de 2013 que “Aumenta o valor do vale alimentação de que trata a Lei
Complementar 1076/2011 e da outras providencias”. Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 14 que “Cria cargo de
provimento efetivo e dá outras providências”. Em pauta para 3ª votação: Projeto de Lei Complementar nº 1 que “Altera o valor do
plantão a ser pago ao médico plantonista nos termos da Lei Complementar 822/2005, alterada pela Lei Complementar
1.086/2011 e da outras providencias” e Projeto de Lei Complementar nº 8 que “Cria cargos de provimento efetivo e dá outras
providencias”. Em pauta para 2ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 14 que “Autoriza assinatura de termo de acordo de mútua
cooperação com o Município de Lavras e dá outras providencias”. Em pauta para 1ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 6
que “Autoriza assinatura de convênio com a Associação de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de Ijaci/MG e da outras
providencias” e nº 12 que “Autoriza o Poder Executivo a reduzir a jornada de trabalho de servidor efetivo responsável por
excepcional em tratamento especializado” juntamente à emenda modificativa nº 1 e Projetos de Leis Complementares nº 4 que
“Cria a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e autoriza abertura de credito especial e da outras providencias
juntamente à emenda aditiva nº 1 e Projeto de Lei Complementar nº 10 que “Cria cargos de provimento efetivo e dá outras
providencias”. Os Projetos de Leis Complementares nº 11 que “Altera Anexo V da Lei 882/2006 para o cargo de Assistente
Administrativo a dá outras providências” e nº 12 que “Altera anexos V e VI da Lei 882/2006 para os cargos de Contador e
Farmacêutico e dá outras providências” foram retirados de pauta pelo Sr. Prefeito, através do Ofício do Gabinete nº 107 de 2013.
PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pela ordem, da Tribuna da Câmara, fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores
Márcio Luiz Borges, Luiz Rogério Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita e Rodrigo Douglas Vilas Boas que em seus
pronunciamentos apresentaram proposições verbais. Durante o pronunciamento do Vereador Rodrigo, houve aparte do
Vereador Arnaldo na questão dos descontos que são feitos nos pagamentos dos médicos plantonistas. Também da Tribuna, o
Sr. Presidente fez seus comunicados e esclareceu assuntos sobre a falta de água no Bairro da Serra, transmissão das reuniões
através da rádio comunitária, que se for implantado demanda alguns cuidados, do projeto para realização de reuniões da
Câmara em bairros, a chamada “Câmara Itinerante', a questão do projeto de lei para aumento da subvenção da APAE e o
projeto a respeito dos plantões médicos com intervenções dos Vereadores Arnaldo e Rodrigo. SEGUNDA PARTE: As
proposições verbais foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Complementar nº 1 que “Altera o valor do plantão a ser
pago ao médico plantonista nos termos da Lei Complementar 822/2005, alterada pela Lei Complementar 1.086/2011 e da outras
providencias” foi aprovado em sua redação final após obter 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário do Vereador
Arnaldo. O Projeto de Lei Complementar nº 8 que “Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providencias” foi aprovado em
sua redação final após obter 7(sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário do Vereador Arnaldo Campos. O Projeto de Lei
Ordinária nº 14 que “Autoriza assinatura de termo de acordo de mútua cooperação com o Município de Lavras e dá outras
providencias” foi aprovado à unanimidade em 2ª votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 6 que “Autoriza assinatura de convênio
com a Associação de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de Ijaci/MG e da outras providencias” foi aprovado à unanimidade em 1ª
votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 12 que “Autoriza o Poder Executivo a reduzir a jornada de trabalho de servidor efetivo
responsável por excepcional em tratamento especializado” foi aprovado à unanimidade em 1ª votação juntamente à Emenda
Modificativa nº 1. O Projeto de Lei Complementar nº 4 que “Cria a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e autoriza
abertura de credito especial e da outras providencias” foi aprovado à unanimidade em sua 1ª votação juntamente à Emenda
Aditiva nº 1 e o Projeto de Lei Complementar nº 10 que “Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providencias” foi aprovado
à unanimidade em sua 1ª votação. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte
que será realizada dia 25 de março de 2013 a partir das 19 horas. Os trabalhos foram interrompidos por 10 (dez) minutos para
lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata
que, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos onze dias do mês de março de dois mil e
treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Ijaci sob a
presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou a presença dos demais Vereadores
Márcio Luiz Borges, Luiz Rogério Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos, Lino dos Santos
Filho, Nelson Mesquita Galvino, Rodrigo Douglas Vilas Boas e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:
Comunicação subscrita pelo Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Carlos Melles acerca de liberação da
segunda parcela de recursos do convênio nº 05/2011, cujo objeto é a revitalização de praça. Ofício nº 78 subscrito pelo
Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Bilac Pinto manifestando-se em relação ao ofício nº 13
desta Câmara que reivindica solução para as constantes interrupções de energia elétrica no Município. PROPOSIÇÃO
ESCRITA: Requerimento nº 9 subscrito pelo Vereador Márcio Luiz Borges. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura da Emenda

Modificativa nº 1 apresentada pelos Vereadores José Marcelo, Márcio Borges, Carlos Babosa, Arnaldo Campos, Lino dos
Santos, Luiz Rogério e Rodrigo Douglas ao Projeto de Lei Ordinária nº 12 de 2013. Apresentação do Relatório de Estimativa do
Impacto Orçamentário-Financeiro do Projeto de Lei Complementar nº 04 de 2013. Apresentação do Projeto de Lei Ordinária nº 6
de 2013 que “Autoriza assinatura de convênio com a Associação de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de Ijaci/MG e da outras
providencias”. Em pauta para 3ª votação: Projeto de Lei Complementar nº 1 que “Altera o valor do plantão a ser pago ao médico
plantonista nos termos da Lei Complementar 822/2005, alterada pela Lei Complementar 1.086/2011 e da outras providencias”.
Em pauta para 2ª votação: Projeto de Lei Complementar nº 8 que “Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providencias”.
Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 14 que “Autoriza assinatura de termo de acordo de mútua cooperação
com o Município de Lavras e dá outras providencias”. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou ofício
do Secretário Bilac Pinto, afirmando que esta câmara enviou expedientes para a CEMIG em Lavras e Belo Horizonte, ANEEL e
comissão responsável na Assembleia Legislativa solicitando providências para sanar os problemas de falta de energia elétrica
no Município, pois existem notícias que existe um projeto para Ijaci, porém a CEMIG não o coloca em prática devido ao alto
custo. Falou também da tramitação dos Projetos de Leis na Câmara, onde para alguns, está sendo requisitado documentos e
assim a Câmara não está segurando os projetos, mas sim buscando mais informações. PRONUNCIAMENTO DOS
VEREADORES: Pela ordem, da Tribuna da Câmara, fizeram o uso da palavra os Srs. Vereadores Márcio Luiz Borges, Sebastião
Leonardo de Mesquita e Luiz Rogério Vilas Boas. O Vereador Arnaldo Campos falou de sua cadeira e parte de seu
pronunciamento vai anexado à presente ata, havendo aparte do Vereador Márcio Borges. Os Vereadores José Marcelo e Luiz
Rogério apresentaram proposições verbais. Houve debate acerca da quantidade e valor dos plantões médicos entre os
Vereadores Arnaldo Campos, Luiz Rogério e Rodrigo. SEGUNDA PARTE: A votação em redação final do Projeto de Lei
Complementar nº 1 que “Altera o valor do plantão a ser pago ao médico plantonista nos termos da Lei Complementar 822/2005,
alterada pela Lei Complementar 1.086/2011 e da outras providencias” foi suspensa pelo Sr. Presidente, impreterivelmente até a
reunião seguinte, para se esclarecer os comentários acerca da quantidade dos plantões médicos na Unidade Básica de Saúde
do Município. O Projeto de Lei Complementar nº 8 que “Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providencias” foi aprovado
em 2ª votação após obter 7(sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário do Vereador Arnaldo Campos. O Projeto de Lei
Ordinária nº 14 que “Autoriza assinatura de termo de acordo de mútua cooperação com o Município de Lavras e dá outras
providencias” foi aprovado à unanimidade em 1ª votação. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a
reunião ordinária seguinte que será realizada dia 18 de março de 2013 a partir das 19 horas. Os trabalhos foram interrompidos
por 10 (dez) minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e
determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 8ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de
dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de
Ijaci sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Luiz Rogério Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos, Lino
dos Santos Filho, Nelson Mesquita Galvino, Rodrigo Douglas Vilas Boas e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:
Leitura do ofício nº 10 subscrito pela Sra. Terezinha do Carmo Carvalho, Diretora Geral da APAE de Ijaci encaminhando relatório
do 2º semestre de 2012, nome e endereço doas pessoas atendidas lista de funcionários contratados e plano de ação para 2013.
Ofício nº 75 do Gabinete do Sr. Prefeito encaminhando balancete da receita e despesa da Prefeitura referente ao mês de janeiro
de 2013. Extrato da Retificação do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2013 a ser promovido pela Prefeitura
Municipal. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura do Ofício nº 76 do Gabinete do Prefeito que reencaminhou o Projeto de Lei
Ordinária nº 12 de 2013 alterando-se a palavra “estadual” por “municipal”. Leitura e envio às Comissões Permanentes: Projeto
de Lei Ordinária nº 15 que “Altera redação do § 2º do art. 1º da Lei Municipal n.º 1.136/2013 de 7 de fevereiro de 2013 e dá
outras providências”. Projetos de Leis Complementares nº 11 que “Altera Anexo V da Lei 882/2006 para o cargo de Assistente
Administrativo a dá outras providências” e 12 que “Altera anexos V e VI da Lei 882/2006 para os cargos de Contador e
Farmacêutico e dá outras providências”. Em pauta para 3ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 9 que “Autoriza assinatura de
convênio com a Associação Mineira de Municípios - AMM e dá outras providências”; Projeto de Lei Complementar nº 6 que
“Autoriza assinatura de convênio com a Empresa de Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER) e dá outras
providências” e Projeto de Lei Complementar nº 7 que “Altera o valor do vencimento do cargo de Assessor Jurídico da Câmara
Municipal”, de autoria dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal”. Em pauta para 2ª votação: Projeto de Lei
Complementar nº 1 que “Altera o valor do plantão a ser pago ao médico plantonista nos termos da Lei Complementar 822/2005,
alterada pela Lei Complementar 1.086/2011 e da outras providencias”. Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Complementar
nº 8 que “Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providencias” que estava sob vista do Vereador Luiz Rogério e nesta
reunião foi devolvido. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pela ordem fizeram o uso da palavra o Sr. Presidente José
Marcelo de Andrade Botelho, os Srs. Vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Sebastião Leonardo de Mesquita e Márcio Luiz
Borges. O Vereador Arnaldo Campos falou de sua cadeira e parte de seu pronunciamento vai anexado à presente ata.
SEGUNDA PARTE: O Projeto de Lei Ordinária nº 9 que “Autoriza assinatura de convênio com a Associação Mineira de
Municípios - AMM e dá outras providências” e os Projetos de Leis Complementares nº 7 que “ Altera o valor do vencimento do
cargo de Assessor Jurídico da Câmara Municipal” e nº 6 que “Autoriza assinatura de convênio com a Empresa de Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER) e dá outras providências” foram aprovados à unanimidade em suas redações finais.
O Projeto de Lei Complementar nº 1 que “Altera o valor do plantão a ser pago ao médico plantonista nos termos da Lei
Complementar 822/2005, alterada pela Lei Complementar 1.086/2011 e da outras providencias” foi aprovado em 2ª votação
após obter 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário do Vereador Arnaldo Campos. O Projeto de Lei Complementar nº 8
que “Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providencias” foi aprovado em 1ª votação após obter 7(sete) votos favoráveis
e 1 (um) voto contrário do Vereador Arnaldo Campos que justificou seu voto afirmando que pelo estudo que fez, não vai reduzir a

quantidade de horas extras como está escrito, pois muitos ganham plantões e horas extras e não está contra nenhum médico,
como andam dizendo, mas é contra o alto número de plantões que ultrapassa o número de dias dos meses. Disse que o projeto
não vai mudar muita coisa, só servirá para efetivar pessoas, mas isto não vai ser com seu voto. TERCEIRA PARTE: Os Srs.
Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte que será realizada dia 11 de março de 2013 a partir das 19
horas. Os trabalhos foram interrompidos por 10 (dez) minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o Sr.
Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs.
Vereadores.
Ata da 7ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de
dois mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de
Ijaci sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Luiz Rogério Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos, Lino
dos Santos Filho, Nelson Mesquita Galvino, Rodrigo Douglas Vilas Boas e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:
Leitura do ofício nº 001/13 subscrito pela Sra. Adriene Alvarenga, encaminhando Extrato do Edital de Processo Seletivo
Simplificado nº 001/2013 a ser promovido pela Prefeitura Municipal. Ofício nº 10 do Departamento Municipal de Licitações
informando acerca de procedimentos licitatórios a serem realizados pela Prefeitura. Ofício Circular nº 72 subscrito pelos
Secretários Fábio Mesquita de Almeida, Elvis Ferreira Batista e o Procurador Geral Dr. Edmilson Fraiz Silva mencionando
impossibilidade de participar da presente reunião para a qual foram convidados através do ofício nº 33 desta Câmara.
PROPOSIÇÃO ESCRITA: Requerimento nº 6 subscrito pelo Vereador Márcio Borges. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e
envio às Comissões Permanentes: Projetos de Leis Ordinárias nº 12 que “Autoriza o Poder Executivo a reduzir a jornada de
trabalho de servidor efetivo responsável por excepcional em tratamento especializado”, nº 13 que “Revoga todas as Concessões
de Direito Real de Uso de bens imoveis no lugar denominado Limeira ou Campestre e dá outras providencias”, nº 14 que
“Autoriza assinatura de termo de acordo de mútua cooperação com o Município de Lavras e dá outras providencias” e Projeto de
Lei Complementar nº 10 que “Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providencias”. Em pauta para 2ª votação: Projeto de
Lei Ordinária nº 9 que “Autoriza assinatura de convênio com a Associação Mineira de Municípios - AMM e dá outras
providências” e Projeto de Lei Complementar nº 6 que “Autoriza assinatura de convênio com a Empresa de Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais (EMATER) e dá outras providências”. Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Ordinário nº 11 que
“Autoriza empenho e pagamento de multas de transito e da outras providencias” nos termos do substitutivo apresentado pela
Presidência, Projetos de Leis Complementares nº 1 que “Altera o valor do plantão a ser pago ao médico plantonista nos termos
da Lei Complementar 822/2005, alterada pela Lei Complementar 1086/2011 e da outras providencias” e nº 9 que “Altera redação
dos arts. 67 da Lei 871/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos da Educação) e 52 da lei 883/2006 (Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais) e da outras providencias”. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou acerca dos
debates entre os Vereadores, onde é assegurada a palavra, a réplica e a tréplica, bem como os apartes onde o Vereador pedirá
à presidência que consultará o pronunciante sobre a liberação. Prosseguindo, o Sr. Presidente abriu espaço para os
pronunciamentos do Delegado de Polícia Civil, Dr. Ailton Pereira e o Coronel Fernando José de Oliveira Guimarães, tendo o
coronel Guimarães abordado detalhes para implantação e funcionamento da JARI no Município, a partir da criação de um órgão
responsável e a promoção de um concurso público para nomeação de agentes de trânsito que podem ser treinados pela Polícia
Militar, mencionando ainda que o custo de processamento e emissão de autuações e multas aplicadas é alto. Respondeu a
questionamento do Sr. Presidente acerca do trânsito de carretas nas ruas da cidade, onde deve-se escolher as ruas onde estas
carretas podem trafegar, bem como a questão dos proprietários de caminhões, tendo o visitante dito que deve-se observar a tara
e a carga da carreta. Em relação à guarda municipal, disse que pode atuar somente na proteção do patrimônio púbico e somente
em Municípios com mais de quinhentos mil habitantes esta guarda pode portar arma de fogo. Também respondeu a
questionamento do Assessor Jurídico, Dr. Ilson e do visitante Sebastião dos Santos Neto, para o qual, o Sr. Presidente traçou
comentários. O Vereador Arnaldo mencionou a compra de um terreno para tirar o tráfego das carretas que transportam os
produtos da empresa Meta Caulim das ruas da cidade. Também foi liberado espaço para a Professora Silmara Aparecida Moretti
Campos, Diretora das Escolas Municipais que se apresentou e fez comentários sobre seu compromisso assumido. Respondeu
ao Vereador Sebastião Leonardo a respeito do cardápio da merenda, citando a lista que foi enviada aos Srs. Vereadores e que é
preparada a partir de uma nutricionista e o Conselho da Merenda Escolar. Também falou de critérios utilizados para descobrir as
preferências dos alunos em relação aos componentes da merenda. Convidou os Vereadores e aos pais dos alunos para
visitarem as escolas sem precisar agendar. Também se manifestaram elogiando os trabalhos realizados, os Vereadores Rodrigo
e Luiz Rogério. Respondeu a questionamentos do Vereador Arnaldo em relação aos materiais didáticos que são distribuídos a
todos os alunos, bem como os uniformes completos que serão doados neste ano, conforme palavras da Secretária Municipal de
Educação e Cultura Valéria Aparecida Fabri Ribeiro. Conforme questionamento do mesmo Vereador, também serão fornecidos
calçados num projeto que está sendo elaborado junto à Técnica de Segurança de Trabalho. Em relação ao prazo, respondeu
que estará passando a relação para fazer o processo licitatório e depois informará quanto à entrega. Questionada pelo Vereador
Márcio, disse que com o apoio do engenheiro da Emater Giovane, existe projeto para aquisição de produtos diretamente dos
agricultores. Em resposta ao Sr. Presidente, disse que o Conselho vem atuando há três anos e citou os primeiros nomes, se
comprometendo a enviar os nomes completos e que neste ano este Conselho deverá ser reestruturado e abrir mais
representatividade. Mencionaram os cursos técnicos que vem recebendo grande demanda. O Vereador Carlos também
parabenizou a Secretária e a escolha da Silmara para a direção das escolas. Sobre critérios para admissão de professores no
Processo Seletivo, questionado pelo Presidente, disse que o Promotor participou da elaboração do edital e que iriam verificar na
Delegacia Regional de Ensino de São João Del Rei, havendo participação do Vereador Luiz Rogério nesta questão, tendo o
Vereador Arnaldo pedido um parecer do Assessor Jurídico que mencionou que depois que teve conhecimento da matéria,
pesquisou e a orientação é para adoção do aperfeiçoamento do profissional, mas é válida a visita ao Promotor e ele mesmo se

dispõe a acompanhar, conforme sugestão do Vereador Rogério. O Sr. Presidente disse que a sua orientação é que as pessoas
que se sentirem prejudicadas procurem a Comissão e junto procurem o Promotor, pois com os dados existentes, a Câmara não
tem como intervir, havendo debate sobre a matéria com a participação de assistentes. PRONUNCIAMENTO DOS
VEREADORES: Pela ordem fizeram o uso da palavra os Vereadores Arnaldo Campos que falou da sua cadeira, solicitando que
seu pronunciamento fosse anexado à presente ata onde consta a justificativa pela qual votará contra o Projeto de Lei
Complementar nº 1 que trata do aumento do plantão médico. Também se pronunciaram da Tribuna da Câmara os Vereadores
Márcio Borges, Rodrigo Douglas, Sebastião Leonardo e Luiz Rogério. Os Vereadores Márcio Borges e Luiz Rogério
apresentaram proposições verbais. SEGUNDA PARTE: A Proposição Escrita e Verbais foram aprovadas à unanimidade. O
Projeto de Lei Ordinária nº 9 que “Autoriza assinatura de convênio com a Associação Mineira de Municípios - AMM e dá outras
providências” e o Projeto de Lei Complementar nº 6 que “Autoriza assinatura de convênio com a Empresa de Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais (EMATER) e dá outras providências” foram aprovados à unanimidade em 2ª votação. O Projeto de Lei
n.º 11 que “Autoriza empenho e pagamento de multas de trânsito e dá outras providências”, foi aprovado em 1ª e 2ª votação e
redação final por unanimidade nos termos do substitutivo apresentado bem como pedido de urgência solicitado pelo Sr.
Presidente. O Projeto de Lei nº 13 que “Revoga todas as concessões de direito real de uso de bens imóveis no lugar
denominado Limeira ou Campestre dá outras providências”, foi aprovado em 1ª e 2ª votação e redação final por 7 votos
favoráveis e uma abstenção do Vereador Luiz Rogério, conforme pedido de urgência solicitado pelo Sr. Presidente. O Vereador
Luiz Rogério justificou sua abstenção pelo fato de ter votado a favor dessas concessões na legislatura passada. O Projeto de Lei
Complementar nº 1 que “Altera o valor do plantão a ser pago ao médico plantonista nos termos da Lei Complementar 822/2005,
alterada pela Lei Complementar 1086/2011 e da outras providencias” foi aprovado após obter 7 votos favoráveis e 1 contrário do
Vereador Arnaldo Campos. O Vereador Luiz Rogério pediu vistas ao Projeto de Lei Complementar n.º 8. O PLC nº 9 que “Altera
redação dos arts. 67 da Lei 871/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos da Educação) e 52 da lei 883/2006 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais) e da outras providencias” foi aprovado em 1ª e 2ª votação e redação final por unanimidade,
conforme pedido de urgência solicitado pelo Sr. Presidente. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a
reunião ordinária seguinte que será realizada dia 04 de março de 2013 a partir das 19 horas. Os trabalhos foram interrompidos
por 10 (dez) minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e
determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 6ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois
mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Ijaci
sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou a presença dos demais
Vereadores Márcio Luiz Borges, Luiz Rogério Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos, Lino
dos Santos Filho, Nelson Mesquita Galvino, Rodrigo Douglas Vilas Boas e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:
Do Gabinete do Prefeito: Ofício nº 55 manifestando-se acerca da Indicação nº 1 de autoria do Vereador Luiz Rogério,
Requerimento nº 2 de autoria do Vereador Arnaldo Campos, Ofício nº 26 da Presidência e Indicação nº 7 do Vereador Luiz
Rogério com apoio do Vereador Rodrigo e Ofício nº 56 encaminhando balancetes da receita e despesa da Prefeitura referentes
aos meses de novembro e dezembro de 2012. Expediente subscrito pelos Vereadores Arnaldo Abreu Campos, Márcio Luiz
Borges e Nelson Mesquita Galvino formalizando a criação de um bloco de oposição dos partidos que não apoiaram no último
pleito a coligação eleita, tendo como líder o Vereador Arnaldo Campos. Expediente subscrito pelo Sr. Tarcísio Pereira de
Alvarenga, 1º Tesoureiro da AMOPEM encaminhando a prestação de constas do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e
a referida entidade, referente ao mês de janeiro de 2013. Menção aos ofícios nº 2 a 6 do Vereador Sebastião Leonardo
protocolados no Gabinete do Deputado Estadual Lafayette Andrada, solicitando respectivamente apoio para aquisição de
pavimentação asfáltica, construção de uma quadra poliesportiva, mata-burros, ambulância modelo Ducato e cadeiras de rodas
para atender demandas em nosso Município. Menção ao ofício nº 1 do Vereador Rodrigo protocolado no Gabinete do Deputado
Estadual Lafayette Andrada solicitando apoio para aquisição de um trator equipado com arado, grade e carreta para atender
demanda em nosso Município. Convite subscrito pela Secretária Paroquial para a posse do novo Administrador da Paróquia de
Nossa Senhora da Conceição, Pe. Neidir Antônio Nogueira Vale a realizar-se dia 20 de fevereiro às 19 horas. PROPOSIÇÕES
ESCRITAS: Indicação nº 9 subscrita pelo Vereador Lino dos Santos Filho com apoio do Vereador Sebastião Leonardo e
Requerimento nº 5 subscrito pelo Vereador Arnaldo Campos. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio às Comissões
Permanentes do Projeto de Lei Ordinária nº 11 que “Autoriza empenho e pagamento de multas de trânsito e da outras
providencias” e Projetos de Leis Complementares nº 8 que “Dispõe sobre a criação de cargos efetivos e da outras providências”
e nº 9 que “Altera redação dos arts. 67 da Lei 871/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos da Educação) e 52 da lei 883/2006
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e da outras providencias”. Em pauta para 3ª votação: Projetos de Lei Ordinárias nº
4 que “Autoriza assinatura de convênio com a Banda de Música Santa Cecília e dá outras providencias”; nº 5 que “Autoriza
assinatura de Convênio com a Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra e dá outras providências”, nº 7 que “Autoriza
assinatura de convênio com o Esquadrão da Vida de Lavras e da outras providencias e nº 8 que “Autoriza assinatura de
convênio com o CEMSO – Consórcio para Execução das Medidas sócio Educativas em Meio Aberto e da outras providencias”
Em pauta para 2ª votação: Projeto de Lei Complementar nº 7 que “Altera o valor do vencimento do cargo de Assessor Jurídico
da Câmara Municipal”, este de autoria dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal”. Em pauta para 1ª votação: Projeto
de Lei Ordinária nº 9 que “Autoriza assinatura de convênio com a Associação Mineira de Municípios - AMM e dá outras
providências” e Projeto de Lei Complementar nº 6 que “Autoriza assinatura de convênio com a Empresa de Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais (EMATER) e dá outras providências”. O Projeto de Lei Complementar nº 3 que “Altera redação dos arts.
67 da Lei 872 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos da Educação) e 52 da Lei 883 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais) e autoriza pagamento de multas de transito aplicadas em veículos de propriedade do Município de Ijaci” foi retirado
de pauta a pedido do autor através do ofício nº 52 do Gabinete do Prefeito. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: O Sr.

Emerson Nonato da Silva, Professor de Educação Física efetivo no Município em síntese solicitou que os Vereadores
analisassem e votassem o Projeto de Lei que autoriza a renovação da concessão de subvenção à ALECI que foi enviada a esta
Câmara no mês passado, sendo que os valores a serem repassados são os mesmos que os de dois anos atrás. Respondeu
questionamentos do Vereador Arnaldo Campos e foi parabenizado e apoiado pelo Vereador Sebastião Leonardo. Finalizou
convidando os Vereadores a visitarem e conhecerem os trabalhos que estão sendo realizados em prol dos jovens do Município.
PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pela ordem, o Sr. Vereador Sebastião Leonardo se pronunciou da Tribuna da
Câmara. O Vereador Arnaldo Campos pronunciou-se de sua cadeira, sendo que parte do mesmo vai anexada à presente ata,
através de documento apresentado. O Vereador Sebastião Leonardo apresentou proposição verbal. Houve debate entre os Srs.
Vereadores Sebastião Leonardo e Arnaldo Campos, tendo o Sr. Presidente dito que o debate foi bom, é salutar, não houveram
palavras ofensivas, mas caso algum Vereador se exaltar, irá cortar a palavra. Mencionou a formação de uma Comissão para
participar da organização das festividades do aniversário do Município, porém nenhuma sugestão desta Comissão foi aceita.
Falou do plebiscito para contratação do artista para apresentar o show no Dia do Município, onde foi escolhido o cantor
Reginaldo Rossi, porém pelas notícias, o show será realizado pela Banda Biquini Cavadão, o que oi confirmado pelo Vereador
Nelson que disse que o show está divulgado no site da banda. Desta forma, o Sr. Presidente disse que não colocará o apoio da
Câmara nas festividades, deixando os Vereadores à vontade para colocarem seus nomes como apoio às referidas festividades.
Quanto às denuncias anônimas citadas pelo Vereador Arnaldo, o Sr. Presidente disse que não aceita sua leitura em Plenário,
mas deve-se investigar e apurar, sendo que estará sempre à disposição para ajudar na apuração e se forem confirmadas as
denúncias, irá apresentá-las junto à documentação comprobatória das eventuais irregularidades. Pediu envio de expediente para
a Secretária de Educação acerca da qualidade da merenda escolar. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e Verbais
foram aprovadas à unanimidade. Os Projetos de Leis Ordinárias nº 4 que “Autoriza assinatura de convênio com a Banda de
Música Santa Cecilia e da outras providencias”, o de nº 5 que “Autoriza assinatura de Convênio com a Associação dos
Moradores do Bairro Pedra Negra e dá outras providências”, o de nº 7 que “Autoriza assinatura de convênio com o Esquadrão da
Vida de Lavras e da outras providencias” e o de nº 8 que “ Autoriza assinatura de convênio com o CEMSO – Consórcio para
Execução das Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto e da outras providencias” foram aprovados à unanimidade em suas
redações finais. O Projeto de Lei Complementar nº 7 que “ Altera o valor do vencimento do cargo de Assessor Jurídico da
Câmara Municipal” foi aprovado à unanimidade em 2ª votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 9 que “Autoriza assinatura de
convênio com a Associação Mineira de Municípios - AMM e dá outras providências” e o Projeto de Lei Complementar nº 6 que
“Autoriza assinatura de convênio com a Empresa de Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER) e dá outras
providências” foram aprovados à unanimidade em 1ª votação. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a
reunião ordinária seguinte que será realizada dia 25 de fevereiro de 2013 a partir das 19 horas. Os trabalhos foram interrompidos
por 10 (dez) minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e
determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 5ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2013. Aos (quatro) dias do mês de fevereiro de dois
mil e treze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Ijaci,
sob a presidência do Vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Feita a chamada constatou a presença dos seguintes
Vereadores: Márcio Luiz Borges, Luiz Rogério Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos, Lino
dos Santos Filho, Nelson Mesquita Galvino, Rodrigo Douglas Vilas Boas e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS:
Ofício nº 7 do Departamento de Licitação comunicando acerca da abertura de Processos Licitatórios pela Prefeitura. Ofício nº 1
subscrito pela Sra. Adriene Alvarenga, Pregoeira e Membro da Comissão e Flávio Henrique Lopes, Chefe do Departamento de
Cultura da Prefeitura Municipal em resposta ao ofício nº 19 desta Câmara que encaminhou a Indicação nº 5 do Vereador Nelson
Mesquita Galvino. Ofício nº 3 subscrito pelo Sr. Flávio Henrique Lopes, Chefe do Departamento de Cultura em resposta ao ofício
nº 19 desta Câmara que encaminhou a Indicação nº 4 do Vereador Luiz Rogério Vilas Boas. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Em
pauta para terceira votação: Projeto de Leis Ordinária nº 01/2013 que “Autoriza assinatura de Convênio com a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Ijaci”. Para segunda votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 4 que “Autoriza
assinatura de convênio com a Banda de Música Santa Cecília e dá outras providencias”; nº 5 que “Autoriza assinatura de
Convênio com a Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra e dá outras providências”, nº 7 que “Autoriza assinatura de
convênio com o Esquadrão da Vida de Lavras e da outras providencias e nº 8 que “Autoriza assinatura de convênio com o
CEMSO – Consórcio para Execução das Medidas sócio Educativas em Meio Aberto e da outras providencias”. Em pauta para
primeira votação: Projeto de Lei Complementar nº 7 que “ Altera o valor do vencimento do cargo de Assessor Jurídico da
Câmara Municipal”, este de autoria dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Os demais projetos em tramitação
estão em análise e aguardam parecer das Comissões Permanentes. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente
apresentou o novo Assessor Jurídico da Câmara, Dr. Ilson Heitor de Resende, citando seu vasto conhecimento nos trabalhos e
acredita que sua assessoria trará muitos benefícios para as atividades da Câmara. Sobre o Ofício nº 001 subscrito pela Sra.
Adriene e Sr. Flávio, questionou se os Vereadores gostariam de comentar sobre o mesmo, tendo se manifestado os Vereadores
Nelson, Rogério, Rodrigo e Arnaldo, ao que o Presidente disse que não enviaram resposta, mas críticas aos Vereadores, aos
jovens e se for necessária uma ação fiscalizadora da Câmara em relação às festividades, com certeza, esta irá acontecer.
PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: O Sr. Giovani de Paula Ferreira, engenheiro representante do Escritório Local da
Emater/MG, em atenção ao convite feito através do ofício nº 17 desta Câmara, como meio de instruir a tramitação do Projeto de
Lei Complementar nº 6 de 2013, se apresentou, justificou a ausência do engenheiro chefe da Unidade Regional de Lavras e
disse que a cada cinco anos o convênio da EMATER/MG com o Município precisa ser renovado e no ano passado este prazo
expirou. Falou do que é produzido em nosso Município e para atendimento melhor, o escritório local precisa de um funcionário
para ajudar nos trabalhos. Citou os programas desenvolvidos no Município e elaboração de projetos para assistência aos
produtores rurais e ajuda ao Município para obter recursos. Mencionou projeto a ser implantado no Município pela Universidade

Federal de Lavras que agora é proprietária da fazenda que era da FAEPE e com a parceria com a EMATER/MG, haverá um
Centro de Capacitação para os produtores rurais que envolverá outros municípios da região. Mencionou outros programas e
eventos que a entidade desenvolve e que em breve será concretizado o relatório anual de 2012 que será apresentado nesta
Casa. O Sr. Presidente agradeceu a presença do Sr. Giovani e que na entrega do Relatório Anual, os Vereadores terão
oportunidade de fazer suas perguntas. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pela ordem, os Srs. Vereadores Luiz Rogério
Vilas Boas, Rodrigo Douglas Vilas Boas, Márcio Luiz Borges e Sebastião Leonardo de Mesquita se pronunciaram na Tribuna da
Câmara. O Vereador Arnaldo de Abreu Campos fez um breve comentário desde sua cadeira. Os Vereadores Rogério e Rodrigo
apresentaram proposições verbais. SEGUNDA PARTE: As Proposições Verbais foram aprovadas à unanimidade. Os Projetos
de Leis Ordinárias nº 01/2013 que “Autoriza assinatura de Convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) de Ijaci” foi aprovado à unanimidade em terceira votação em sua redação final. Os Projetos de Leis Ordinárias nº 4 que
“Autoriza assinatura de convênio com a Banda de Música Santa Cecilia e da outras providencias”, o de nº 5 que “Autoriza
assinatura de Convênio com a Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra e dá outras providências”, o de nº 7 que
“Autoriza assinatura de convênio com o Esquadrão da Vida de Lavras e da outras providencias” e o de nº 8 que “ Autoriza
assinatura de convênio com o CEMSO – Consórcio para Execução das Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto e da outras
providencias foram aprovados à unanimidade em segunda votação. O Projeto de Lei Complementar nº 7 que “ Altera o valor do
vencimento do cargo de Assessor Jurídico da Câmara Municipal” foi aprovado à unanimidade em primeira votação. TERCEIRA
PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte, que em decorrência do carnaval, será
realizada dia 18 de fevereiro de 2013 a partir das 19 horas. Os trabalhos foram interrompidos por 10 (dez) minutos para lavratura
da ata da presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se
aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2013 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 4ª Reunião
Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci na Sessão Legislativa de 2013. Presentes os Vereadores José Marcelo de Andrade
Botelho, Presidente; Márcio Luiz Borges, Vice-Presidente, Luiz Rogério Vilas Boas, Secretário; Carlos Antônio Aparecido
Barbosa, 2º Secretário; Arnaldo de Abreu Campos; Lino dos Santos Filho; Nelson Mesquita Galvino; Rodrigo Douglas Vilas Boas
e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS: Do Gabinete do Sr. Prefeito: Ofício nº 029/2013 encaminhando processos
de prestação de contas das entidades APAE; CONSEPI e AMOPEM, referentes aos meses de setembro a novembro de 2012;
ALECI, referente aos meses de outubro,novembro de 2012, além co Convênio FIA e Esquadrão da Vida referente aos meses de
outubro e novembro de 2012 e ofício nº 37/2013 indicando o Vereador Sebastião Leonardo de Mesquita para a unção de líder do
Prefeito junto ao Legislativo Municipal. Informação sobre o Curso de Controle Interno, módulo II a ser realizado em belo
Horizonte nos dias 5 e 6 de fevereiro. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio às Comissões Permanentes dos Projetos
de Leis Ordinárias: Nº 9 que “Autoriza assinatura de convênio com a Associação Mineira de Municípios - AMM e dá outras
providências”, nº 10 que “Autoriza assinatura de convênio com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ijaci CONSEPI e dá outras providências” e Projetos de Leis Complementares: Nº 6 que “Autoriza assinatura de convênio com a
Empresa de Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER) e dá outras providências” e nº 7 que “ Altera o valor do
vencimento do cargo de Assessor Jurídico da Câmara Municipal”, este de autoria dos membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal. Em pauta para 1ª votação: Projetos de Lei Ordinárias nº 4 que “Autoriza assinatura de convênio com a Banda de
Música Santa Cecília e dá outras providencias”; nº 5 que “Autoriza assinatura de Convênio com a Associação dos Moradores do
Bairro Pedra Negra e dá outras providências”, nº 7 que “Autoriza assinatura de convênio com o Esquadrão da Vida de Lavras e
da outras providencias e nº 8 que “Autoriza assinatura de convênio com o CEMSO – Consórcio para Execução das Medidas
sócio Educativas em Meio Aberto e da outras providencias”. Projetos de Leis Complementares: Em pauta para 2ª votação:
Projetos de Leis Ordinárias nº 01/2013 que “Autoriza assinatura de Convênio com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) de Ijaci”. Em pauta para 2ª e 3ª votações: Projeto de Lei Ordinária nº 3 que “Concede revisão geral na
remuneração dos servidores públicos municipais e da outras providências” e Projeto de Lei Complementar nº 2 que “Concede
revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal para o exercício de 2013”. COMUNICADOS DA
PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente disse que recebeu uma reclamação de um membro da AMOPEM sobre os diversos animais
que perambulam pelas ruas da cidade e causou danos ao prédio do Cento Cultural de Pedra Negra e pediu providências para
sanar este problema. O Sr. Presidente disse que procurou a Prefeitura para se informar e lhe foi dito que estão providenciando
uma empresa para recolher estes animais e assim enviará expediente para o Sr. Prefeito e Secretaria de Meio Ambiente para
adotar esta prática, sabendo que algumas pessoas poderão ser prejudicadas, porém é uma atitude que se faz necessária,
porque este animais podem causar acidentes e até problemas de saúde. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pela
ordem, os Srs. Vereadores Márcio Luiz Borges, Sebastião Leonardo de Mesquita, Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita
Galvino e Lino dos Santos Filho pronunciaram-se da Tribuna da Câmara. Apresentaram Indicações Verbais os Vereadores Luiz
Rogério Vilas Boas e Nelson Mesquita Galvino, além do Sr. Presidente. SEGUNDA PARTE: As Proposições Verbais foram
aprovadas à unanimidade. Os Projetos de Leis Ordinárias nº 01/2013 que “Autoriza assinatura de Convênio com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Ijaci” foi aprovado à unanimidade em 2ª votação. O de nº 3 que “Concede revisão
geral na remuneração dos servidores públicos municipais e da outras providências” bem como o Projeto de Lei Complementar nº
2 que “Concede revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal para o exercício de 2013” foram aprovados
à unanimidade em 2ª e 3ª votações. Os Projetos de Leis Ordinárias nº 4 que “Autoriza assinatura de convênio com a Banda de
Música Santa Cecilia e da outras providencias”, o de nº 5 que “Autoriza assinatura de Convênio com a Associação dos
Moradores do Bairro Pedra Negra e dá outras providências”, o de nº 7 que “Autoriza assinatura de convênio com o Esquadrão da
Vida de Lavras e da outras providencias” e o de nº 8 que “ Autoriza assinatura de convênio com o CEMSO – Consórcio para
Execução das Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto e da outras providencias foram aprovados à unanimidade em 1ª
votação. A pedido do Vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, foi lido o Requerimento nº 1/2013 subscrito por ele com apoio

do Vereador Lino dos Santos, requisitando da Mesa Diretora da Câmara que reduzisse o valor do vencimento do cargo de
Assessor Jurídico e que a diferença obtida fosse utilizada para contratação de um Auxiliar de Serviços Gerais para esta Câmara.
Ficou decido pelo convite ao engenheiro que representa a EMATER no Município para comparecer na reunião da Câmara para
prestar informações sobre os serviços prestados pela entidade. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para
a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 04 de fevereiro de 2013 a partir das 19 horas. Os trabalhos foram interrompidos por
10 (dez) minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e
determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2013 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 3ª Reunião
Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci na Sessão Legislativa de 2013. Presentes os Vereadores José Marcelo de Andrade
Botelho, Presidente; Márcio Luiz Borges, Vice-Presidente, Luiz Rogério Vilas Boas, Secretário; Carlos Antônio Aparecido
Barbosa, 2º Secretário; Arnaldo de Abreu Campos; Lino dos Santos Filho; Nelson Mesquita Galvino; Rodrigo Douglas Vilas Boas
e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS: Ofício nº 004 2013 do Departamento de Licitação comunicando acerca da
abertura de Processos Licitatórios pela Prefeitura. PROPOSIÇÃO ESCRITA: Requerimento nº 2 subscrito pelo Vereador Arnaldo
Campos requisitando informações e cópia de documentos ao Executivo para instruir a votação do Projeto de Lei Complementar
nº 1 de 2013. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura do ofício nº 09 de 2013 do Gabinete do Sr. Prefeito solicitando a retirada
de pauta do Projeto de Lei Ordinária nº 2/2013 que "Autoriza assinatura de Convênio com a Associação dos Moradores do Bairro
Pedra Negra e dá outras providências" e em sua substituição, que fosse incluído na pauta o Projeto de Lei Ordinária nº 5 que foi
enviado pelo Executivo com a mesma ementa, porém com valor inferior. Leitura e envio às Comissões Permanentes dos
Projetos de Leis Ordinárias: Nº 4 que "Autoriza assinatura de convênio com a Banda de Música Santa Cecília e dá outras
providencias"; nº 7 que "Autoriza assinatura de convênio com o Esquadrão da Vida de Lavras e da outras providencias e nº 8
que Autoriza assinatura de convênio com o CEMSO – Consórcio para Execução das Medidas sócio Educativas em Meio Aberto
e da outras providencias". Projetos de Leis Complementares: Nº 3 que "Altera redação dos arts. 67 da Lei 872/2006 (Estatuto
dos Servidores Públicos da Educação) e 52 da Lei 883/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e autoriza
pagamento de multas de transito aplicadas em veículos de propriedade do Município de Ijaci e da outras providencias" e nº 4
que "Cria a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e autoriza abertura de credito especial e da outras providencias".
Proposta de Emenda a Lei Orgânica Municipal que altera seu art. 111. Em pauta aguardando parecer das Comissões
Permanentes: Projetos de Leis Ordinárias nº 01/2013 que "Autoriza assinatura de Convênio com a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) de Ijaci" e nº 3 que "Concede revisão geral na remuneração dos servidores públicos municipais e da
outras providências". Projetos de Leis Complementares: Nº 1 que "Altera o valor do plantão a ser pago ao médico plantonista
nos termos da Lei Complementar 822/2005, alterada pela Lei Complementar 1086/2011 e da outras providencias" e nº 2 que
"Concede revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal para o exercício de 2013". COMUNICADOS DA
PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente José Marcelo comunicou aos Vereadores que até o dia seguinte irá resolver a nomeação do
Assessor Jurídico da Câmara. Discorreu sobre a questão do tratamento de água e esgoto que precisa ser resolvida, vez que isto
causa grande parte das doenças e não sabe se vão terceirizar ou se vão criar um Departamento, porém pode haver aumento de
custo, mas a qualidade de vida com certeza vai melhorar. Falou da falta de energia elétrica que constantemente está afetando
nossa cidade prejudicando a população, o comércio e a indústria e assim é preciso tomar atitudes junto à CEMIG. Citou também
a morte de animais no terreno da Camargo Corrêa, onde estão correndo muitos boatos, inclusive envenenamento e isto precisa
de providências, pois é uma questão muito séria, já que muitas pessoas usam água que passam na Camargo Corrêa. Disse que
em visita à comunidade do Barreiro, lhe reclamaram que javalis estão danificando as plantações de milho e isto demanda
providencias junto aos órgãos ambientais, pois os produtores não podem ser prejudicados. Apresentou o Delegado de Polícia
Civil, Dr. Ailton Pereira e falou das consequências do tráfego de caminhões pesados na cidade que, além do transtorno que
causa à infraestrutura e à população, tem ainda a contribuído para a prostituição e tráfego de drogas. Ocupando a Tribuna, o Dr.
Ailton mencionou a questão do tráfico de drogas, bem como o tráfego de caminhões pesados na cidade. Na questão do tráfego
de carretas, disse que em princípio, deveria ser contactado um engenheiro de trânsito para realizar um estudo e apresentá-lo às
autoridade do Município para ver a viabilidade de aplicação e evitar este problema. Disse que a guarda municipal é viável, mas
iria se informar se para a criação desta guarda é necessário um número mínimo de habitantes. Questionado se existe um
mapeamento de pontos de drogas e dos traficantes, disse que possui um estudo junto à Polícia Militar para combater o tráfico,
sendo que há dois anos prendeu quase vinte pessoas, o principal traficante está preso, só que o número de traficantes sempre
aumenta, mas estão em alerta e trabalhando para coibir esta prática. Voltando à questão do tráfego de carretas, disse que é
preciso regulamentar, através de leis e outras normas e fiscalizar, propondo ainda verificar como funciona em Lavras, onde
tiraram o tráfego pesado do centro da cidade e se colocou à disposição para ajudar juntamente com a Polícia Militar na busca de
soluções para que este problema seja resolvido. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pela ordem, os Srs. Vereadores
Luiz Rogério Vilas Boas, Márcio Luiz Borges e Sebastião Leonardo de Mesquita pronunciaram-se. Apresentaram Indicações
Verbais os Vereadores Luiz Rogério e Sebastião Leonardo. O Sr. Presidente registrou o 19º aniversário de ordenação sacerdotal
do Padre Nélio José dos Santos e informou que em nome da Câmara, enviará ofício parabenizando-o por esta data. SEGUNDA
PARTE: Os Projetos de Leis Ordinárias nº 01/2013 que "Autoriza assinatura de Convênio com a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) de Ijaci" e nº 3 que "Concede revisão geral na remuneração dos servidores públicos municipais e da
outras providências" bem como o Projeto de Lei Complementar nº 2 que "Concede revisão geral na remuneração dos servidores
da Câmara Municipal para o exercício de 2013" foram aprovados à unanimidade em 1ª votação. Em relação ao Projeto de Lei
Complementar nº 1, decidiu-se pela convocação da Secretaria Municipal de Saúde para comparecer na Câmara na próxima
segunda-feira, dia 28 de janeiro às 18 horas e prestar mais informações aos Vereadores, conforme proposto pelo Vereador
Sebastião Leonardo. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se
dia 28 de janeiro de 2013 a partir das 19 horas. Os trabalhos foram interrompidos por 10 (dez) minutos para lavratura da ata da

presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se aprovada,
vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Aos 14 (quatorze) dias do mês de janeiro de 2013 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 2ª Reunião
Ordinária da Câmara Municipal de Ijaci na Sessão Legislativa de 2013. Presentes os Vereadores José Marcelo de Andrade
Botelho, Presidente; Márcio Luiz Borges, Vice-Presidente, Luiz Rogério Vilas Boas, Secretário; Carlos Antônio Aparecido
Barbosa, 2º Secretário; Arnaldo de Abreu Campos; Lino dos Santos Filho; Nelson Mesquita Galvino; Rodrigo Douglas Vilas Boas
e Sebastião Leonardo de Mesquita. O Sr. Presidente solicitou que registrasse na presente ata a determinação feita na reunião
anterior aos Vereadores Sebastião Leonardo e Luiz Rogério para que entrassem em contato com a Secretária Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo para verificarem uma denúncia que lhe foi feita via telefone no intervalo
daquela reunião, dando conta da morte de peixes no Ribeirão Piampum, sendo que isto precisaria ser averiguado, pois às vezes
jogaram algum produto tóxico nas águas do ribeirão. Disse ainda que os Vereadores que estivessem disponíveis poderiam
acompanhar os trabalhos. COMUNICADOS: Ofício nº 002/2013 subscrito pela Secretária Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Meio Ambiente e Turismo, Sra. Adriene Alvarenga informando a respeito dos procedimentos adotados para verificar
a veracidade da denúncia acerca da mortandade de peixes no Ribeirão Piampum, solicitando o prazo de 20 dias para o envio do
relatório dos motivos de tal acontecimento, baseado nos parâmetros das análises. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura do
ofício nº 03 de 2013 do Gabinete do Sr. Prefeito solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei Ordinária nº 29/2012 que
“Autoriza a Concessão de Direito Real de uso dos bens que menciona e da outras providencias”. Leitura e envio às Comissões
Permanentes dos Projetos de Leis Ordinárias: Nº 01/2013 que “Autoriza assinatura de Convênio com a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) de Ijaci”, nº 02/2013 que “Autoriza assinatura de Convênio com a Associação dos Moradores
do Bairro Pedra Negra e dá outras providências” e nº 3 que “Concede revisão geral na remuneração dos servidores públicos
municipais e da outras providências”. Projetos de Leis Complementares: Nº 1 que “Altera o valor do plantão a ser pago ao
médico plantonista nos termos da Lei Complementar 822/2005, alterada pela Lei Complementar 1086/2011 e da outras
providencias” e nº 2 que “Concede revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal para o exercício de 2013”.
COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente agradeceu aos Vereadores que participaram da diligência no Ribeirão
Piampum. Traçou comentários sobre o Projeto de Lei Ordinária nº 2, afirmando que o valor da subvenção para a a AMOPEM
será diminuído, pois o valor destinado à Banda Santa Cecília, deverá ser repassado em separado, conforme lhe foi informado via
telefone pelo Secretário de Planejamento e Gestão, considerando ainda pedido da diretoria da citada entidade. Disse que a
pedido de alguns Vereadores, o Sr. Prefeito irá recebê-los na quarta-feira dia 16, às 10h30 onde os Secretários serão
apresentados e nesta reunião, os Vereadores poderão fazer suas reivindicações. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES:
Pela ordem, os Srs. Vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Márcio Luiz Borges, Sebastião Leonardo de Mesquita e Rodrigo
Douglas Vilas Boas se pronunciaram na Tribuna da Câmara. SEGUNDA PARTE: Sem expediente. TERCEIRA PARTE: Os Srs.
Vereadores foram convocados para a reunião ordinária seguinte a realizar-se dia 21de janeiro de 2013 a partir das 19 horas. Os
trabalhos foram interrompidos por 10 (dez) minutos para lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o Sr. Presidente
declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Aos 7 (sete) dias do mês de janeiro de 2013 às 19h no salão de reuniões da sede regimental realizou-se a 1ª Reunião Ordinária
da Câmara Municipal de Ijaci na Sessão Legislativa de 2013. Presentes os Vereadores José Marcelo de Andrade Botelho,
Presidente; Márcio Luiz Borges, Vice-Presidente, Luiz Rogério Vilas Boas, Secretário; Carlos Antônio Aparecido Barbosa, 2º
Secretário; Arnaldo de Abreu Campos; Lino dos Santos Filho; Nelson Mesquita Galvino; Rodrigo Douglas Vilas Boas e Sebastião
Leonardo de Mesquita. O Sr. Presidente convidou o Vice-Prefeito, Sr. Fabiano da Silva Moreti para tomar assento junto ao
Plenário. COMUNICADOS: Foram lidas as Portarias de nº 1 a 5 de 2013 que respectivamente tratam da nomeação do
Tesoureiro da Câmara, nomeia membros para a Comissão de Licitação, nomeia membros para Comissão de Controle Interno,
nomeia os membros para compor as Comissões Permanentes da Câmara e determina o horário ordinário do expediente da
Câmara. Alusão ao Termo de Ajustamento de Conduta nº 0382.11.000092-6 firmado entre a 3ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Lavras e esta Câmara Municipal datada de 14 de agosto de 2012, onde uma das cláusulas prevê que os
Vereadores da Legislatura seguinte tomassem ciência do Termo. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Para o Projeto de Lei Ordinária
nº 29/2012 que “Autoriza a Concessão de Direito Real de uso dos bens que menciona e da outras providencias” foram
distribuídos avulsos aos novos Vereadores para conhecimento e avaliação e desta forma a segunda votação foi adiada.
COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente nomeou os Vereadores Rodrigo Douglas Vilas Boas e Nelson Mesquita
Galvino e a Servidora Magali de Fátima Santos para compor uma Comissão Especial para junto ao Departamento Municipal de
Cultura adotar procedimentos para preparar os festejos relativos ao cinquentenário de emancipação político-administrativa do
Município de Ijaci. Mencionou o art. 40 do Regimento Interno que se refere à conduta dos assistentes e conclamou os
Vereadores a se respeitarem mutuamente, mesmo nas divergências. Traçou outros procedimentos que adotará como Presidente
da Casa como meio de manter a ordem nos trabalhos da Câmara, enfatizando que não aceitará a leitura de denúncias anônimas
na Câmara e que punirá, caso algum Vereador ler tais denúncias, discorreu sobre a liberação de diárias de viagens para não ter
abuso e propôs abrir um espaço informal para que os assistentes possam se manifestar nas reuniões, desde que não traga
tumulto. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pela ordem, os Srs. Vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Sebastião
Leonardo de Mesquita, Márcio Luiz Borges, Nelson Mesquita Galvino se pronunciaram na Tribuna da Câmara. SEGUNDA
PARTE: A Proposição do Sr. Presidente para nomeação de uma Comissão para adotar procedimentos visando preparar os
festejos relativos ao cinquentenário de emancipação político-Administrativa do Município foi aprovado pela unanimidade do
Plenário. Os trabalhos foram interrompidos por 10 (dez) minutos para lavratura da ata da presente reunião, nos termos da
Resolução nº 536 de 28 de novembro de 2012. No reinício, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a

leitura da ata que, se aprovada, vai assinada pelos Srs. Vereadores.

