Ata da trigésima nona (39ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos 9 (nove) dias do mês de
dezembro de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 n.º 1.090/2014/3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras, informando o
arquivamento da Notícia de Fato n.º MPMG 0382.14.000947-5, da qual a Câmara Municipal é representante. Ofício nº 57 do
CONSEPI solicitando parceria para realização da “Rua do Lazer” a realizar-se dia 13 de dezembro. Convites: Cerimônia de
formatura dos alunos do 5º ano da Escola Municipal Pe. Emílio Luiz Lunks que estava sendo realizada neste dia. Solenidade de
formatura dos alunos do 3º período de Educação Infantil da Escola Municipal Pe. Emílio Lunks a realizar-se dia 10 de dezembro
às 18 horas. Formatura dos alunos do 5º ano da Escola Municipal Maria Luiza da Paixão a realizar-se dia 11 de dezembro às 18
horas. Cerimônia de encerramento do 9º e 3º anos da Escola Estadual Maurício Zákhia que serão realizados nos dias 12 e 13 de
dezembro, todos no Centro de Integração Educacional do Município. Encerramento da 1ª turma dos agentes mirins e reunião do
CODEMA a realizar-se no dia 18 de dezembro no salão de reuniões da Câmara no horário compreendido entre às 13 e 17
horas. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimentos nº 54 e 55 e Indicações nº 82 e 83 do Vereador Márcio Borges.
TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes do Projeto de Lei Ordinária nº 39 que “Dispõe
sobre a distribuição gratuita de fraldas descartáveis e dá outras providências” e Projetos de Leis Complementares nº 26 que
“Altera as redações do § 1º e do § 4º da Lei Complementar 1.124/2012 alterada pela Lei Complementar 1.183/2013 e dá outras
providências” e nº 27 que “Altera a Lei Complementar 1.230 de 2 de julho de 2014, que dispõe sobre o auxílio alimentação, para
incluir como beneficiários os membros do Conselho Tutelar Municipal”. Ofício nº 504 do Gabinete do Prefeito solicitando que o
Projeto de Lei Ordinária nº 35 que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico fosse deliberado ainda no presente
exercício, tendo em vista que o prazo assinalado pela Secretaria de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades expira-se
em 31 de dezembro de 2014. Menção ao Projeto de Lei Complementar nº 24, cujo parecer exarado pelo Assessor Jurídico da
Câmara opina, salvo melhor juízo, pela impossibilidade de tramitação da proposição em comento, vez que impossível ser
concedida revisão geral anual em data base e índice diversos aos servidores vinculados à mesma Administração. Em pauta para
2ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 33 e 36 e Projeto de Lei Complementar nº 46 de 2013. COMUNICADOS DA
PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou os convites para formaturas nas escolas municipais e do Estado, pedindo aos
Vereadores que tiverem disponibilidade, que compareçam nas solenidades. Mencionou também os projetos de leis em pauta.
Ocupou a Tribuna para agradecer e se desculpar com os Vereadores, Servidores e Visitantes, afirmando que procurou fazer seu
trabalho como Presidente da melhor forma possível e sempre procurou defender os Vereadores, embora muitas vezes deu a
entender o contrário. Falou das características de trabalho de cada Vereador e traçou elogios e agradecimentos aos servidores
da Câmara, tanto os efetivos, quanto ao comissionado e por fim enumerou alguns atos que conquistou no exercício da
presidência da Câmara. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2015 E 2016. Inicialmente, o Sr. Presidente disse que
o rito da eleição seria o disposto no Regimento Interno e a ordem seria para Presidente, Vice-Presidente e Secretário. Disse que
tomou a liberdade de confeccionar cédulas contendo o nome de todos os Vereadores e o quadro correspondente para que fosse
assinalado, o que foi da concordância de todos os Vereadores. Nomeou os Vereadores Carlos Barbosa e Nelson Galvino para
atuarem como escrutinadores. Disse que conforme o artigo 178 do Regimento Interno, a votação seria secreta e se algum
Vereador manifestasse o voto, o mesmo seria considerado nulo, o que também foi da concordância de todos os Vereadores. Em
seguida os Vereadores foram convidados a votarem, segundo a ordem de assinatura no livro de presenças. Em primeiro
escrutínio, o Vereador Luiz Rogério Vilas Boas foi eleito Presidente, após obter 6 (seis) votos favoráveis, sendo apurados 3 (três)
votos nulos. Em primeiro escrutínio, o Vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas foi eleito Vice-Presidente, após obter 6 (seis) votos
favoráveis, sendo apurados 3 (três) votos nulos. Em primeiro escrutínio, o Vereador Sebastião Leonardo de Mesquita foi eleito
Secretário, após obter 6 (seis) votos favoráveis, sendo apurados 3 (três) votos nulos. Nos termos do Inciso VII do artigo 18 do
Regimento Interno, diante do resultado da votação, o Sr. Presidente proclamou eleitos os Vereadores Luiz Rogério Vilas Boas
para o cargo de Presidente, Rodrigo Douglas Vilas Boas para o cargo de Vice-Presidente e Sebastião Leonardo de Mesquita
para o cargo de Secretário, cujos mandatos iniciam-se automaticamente no primeiro dia da Sessão Legislativa de 2015,
conforme disposto no § 4º do artigo 18 do Regimento Interno. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Fizeram uso da
palavra os Srs. Vereadores Nelson Galvino com participação do Sr. Presidente. Carlos Barbosa. Lino dos Santos Filho. Luiz
Rogério Vilas Boas, com aparte do Vereador Carlos Barbosa. Vereador Rodrigo Douglas. Vereador Márcio Borges com aparte
do Vereador Rodrigo. Vereador Sebastião Leonardo com aparte dos Vereadores Nelson, Rodrigo, Carlos e o Sr. Presidente.
Vereador Arnaldo Campos. O Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para que os Srs. Vereadores analisassem a possibilidade
de exarar parecer e votar o Projeto de Lei Ordinária nº 35, tendo em vista o prazo informado por meio do ofício nº 504 do
Gabinete. No reinício, as Comissões emitiram parecer favorável ao referido Projeto. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas
foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei nº 33 que “Altera denominação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil COMDEC - de que trata a Lei Municipal nº 1.161 de 2 de maio de 2013” foi aprovado à unanimidade em 2ª votação e sua
redação final, considerada a Emenda Modificativa nº 1, apresentada pelo Vereador Arnaldo. O Projeto de Lei Ordinária nº 35 que
“Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento da política municipal de saneamento básico e dá outras
providências” foi aprovado à unanimidade em uma votação valendo pelas duas e redação final, conforme urgência solicitada
pelo Vereador Arnaldo. O Projeto de Lei Ordinária nº 36 que “Aprova o Plano Decenal Municipal de Educação para o decênio de
2015 a 2025 e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade em 2ª votação e redação final. O Projeto de Lei
Complementar nº 46 de 2013 que “Concede isenção de tributos, que especifica, à empresa prestadora dos serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário por ocasião da outorga destes serviços” foi aprovado em 2ª votação e redação
final, após obter 5 (cinco) votos favoráveis e 3 (três) votos contrários, vencidos os Vereadores Arnaldo, Márcio e Nelson.
TERCEIRA PARTE: O Sr. Presidente declarou encerrada a Sessão Legislativa Ordinária de 2014, informando que a primeira

reunião ordinária da Sessão Legislativa de 2015 será realizada no dia 3 de fevereiro. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da trigésima oitava (38ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Ao 1º (primeiro) dia do mês
de dezembro de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 496 do Gabinete encaminhando balancete da receita e despesa da Prefeitura
Municipal referente ao mês de outubro de 2014. Ofício nº 51 subscrito pelo 3º Sargento da Polícia Militar , Wagner Adriano do
Nascimento, comunicando que a partir do dia 21 de novembro, o mesmo assumiu interinamente o Comando do Destacamento
da Polícia Militar em Ijaci. Ofício n.º 1068/2014/3ªPJ informando o arquivamento da Noticia de Fato nº MPMG 0382.14.000840-2
cujo objeto é a regulamentação da atividade de moto-frete no âmbito deste Município. No conteúdo do ofício consta a
recomendação para regulamentação da referida atividade, seja por meio de Lei ou Decreto do Executivo. Ofício nº
1064/2014/3ªPJ informando instauração de inquérito civil nº 0382.14.000835-2 para tratar da implantação ou regularização de
página no Portal da Transparência do Governo do Estado de Minas Gerais, requisitando ainda que sejam cientificados e
notificados os demais Vereadores a comparecerem na reunião aprazada para o dia 18 de dezembro de 2014, às 9h30 na sede
da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicação nº 81 do Vereador Rodrigo Douglas.
TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes do Projeto de Lei Ordinária nº 38 de 2014
que “Dispõe sobre o Programa de Proteção aos Animais Domésticos e dá outras providências”, de autoria do Vereador Nelson
Mesquita Galvino. Ofício nº 490 do Gabinete solicitando a retirada do Projeto de Lei Ordinária nº 25 de 2014 que "Estabelece
gratificação para os profissionais de saúde da atenção básica e dá outras providências". Em pauta para 1ª votação: Projetos de
Leis Ordinárias nº 33 e 36. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou os projetos que serão levados à
votação, com aparte do Vereador Arnaldo Campos. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: A palavra foi liberada ao Sr. Alcindo
Raimundo das Graças que reclamou da falta de medicamentos na farmácia do Posto de Saúde, com advertência do Sr.
Presidente para não ofender os Vereadores. O Vereador Arnaldo fez comentários acerca das palavras do visitante.
PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: fizeram uso da palavra, o Vereador Arnaldo Campos. Vereador Márcio Borges.
Vereador Sebastião Leonardo de Mesquita com aparte do Vereador Rodrigo. Ao final, houve um debate acerca da contratação
de um um assessor para ajudar na fiscalização da documentação que é enviada pela Prefeitura, cuja quantidade de papéis é
enorme, bem como outros assuntos, dentre estes, a construção do anel viário e tratamento de água com a participação dos
Vereadores Márcio, Arnaldo, Sebastião Leonardo e Luiz Rogério. SEGUNDA PARTE: A Proposição Escrita foi aprovada após
obter 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido o Vereador Sebastião Leonardo. A emenda Aditiva nº 1 proposta
ao Projeto de Lei Ordinária nº 33 de autoria do Vereador Arnaldo foi aprovado em discussão única, conforme dispõe o § 3º do
Art. 135 do Regimento Interno - Resolução nº 542 de 18 de junho de 2014, após obter 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto
contrário, vencido o Vereador Sebastião Leonardo. O Projeto de Lei nº 33 que “Altera denominação da Coordenadoria Municipal
de Defesa Civil - COMDEC - de que trata a Lei Municipal nº 1.161 de 2 de maio de 2013” foi aprovado em 1ª votação após obter
7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido o Vereador Sebastião Leonardo. O Projeto de Lei Ordinária nº 36 que
“Aprova o Plano Decenal Municipal de Educação para o decênio de 2015 a 2025 e dá outras providências” foi aparvado à
unanimidade em 1ª votação. O Projeto de Lei Complementar nº 46 de 2013, cuja votação foi aditada no decorrer da reunião foi
aprovado em 1ª votação após obter 5 (cinco) votos favoráveis e 3 (três) votos contrários, vencidos os Vereadores Arnaldo,
Márcio e Nelson. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que será
realizada na terça-feira, dia 9 de dezembro a partir das 19 horas, sendo esta a última reunião ordinária da Sessão Legislativa de
2014. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Srs.
Vereadores.
Ata da trigésima sétima (37ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos vinte e quatro (24) dias
do mês de novembro de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 n.º 478/2014 do Gabinete do Prefeito em resposta a Ofícios da Câmara
enviados a partir de Requerimentos do Vereador Márcio Borges. Requerimento subscrito pela ex Prefeita Maria Horaci de
Oliveira solicitando a anulação ou revogação do processo de julgamento das contas do executivo municipal do exercício de 2006
e realização de novo processo de julgamento, oportunizando à requerente o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Convite subscrito pelo Sr. Flávio Miguel Fonseca, Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer para participação num evento
que acontecerá no dia 30 de novembro a partir das 9 horas na Praça da Matriz. Convite para participação no 1º Concerto da
Banda de Música Santa Cecília, a realizar-se dia 5 de dezembro às 20 horas no Anfiteatro Municipal. PROPOSIÇÕES
ESCRITAS: Requerimentos nº 52 do Vereador Márcio Borges e 53 do Vereador Presidente José Marcelo e Indicação nº 79 do
Vereador Lino dos Santos. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes do Projeto de Lei
Ordinária nº 37 que “Dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do Município de Ijaci, nos termos do art. 100, §§ 3º e
4º da Constituição Federal, decorrentes de decisões judiciais, consideradas de pequeno valor (RPV)”. Projeto de Lei

Complementar nº 24 que “Aplica aos Conselheiros Tutelares a revisão geral de que trata o art. 1º da Lei Complementar nº
1.200/2014 e altera redação do art. 1º da Lei Complementar nº 1.198 de 22 de janeiro de 2014 e dá outras providências e
Projeto de Lei Complementar nº 25 que “Estabelece gratificação para os profissionais de saúde da atenção básica e dá outras
providências” que doravante passa a tramitar em substituição ao Projeto de Lei Complementar nº 22 que tinha a mesma ementa,
conforme solicitado pelo Sr. Prefeito através do Ofício do Gabinete nº 490/2014. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr.
Presidente mencionou os Projetos em pauta com aparte do Vereador Luiz Rogério. Em relação ao Projeto de Lei Complementar
nº 25 que substituiu o de nº 22, o Sr. Presidente disse que iria suspender os trabalhos da reunião para possível parecer das
Comissões e votação em regime de urgência na reunião seguinte. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: A palavra foi liberada
ao Sr. Sebastião dos Santos Neto, ex Vereador ao Município que solicitou a união das instituições públicas para buscar a
instalação de uma agência bancária em nossa cidade. O Sr. Presidente solicitou a leitura do ofício desta Câmara nº 102 de 12
de junho de 2012, endereçada à gerência executiva do Banco Bradesco em São Paulo, reivindicando a instalação de uma
agência na cidade, bem como a resposta da gerência de relações institucionais do referido banco, dando conta da inviabilidade
da instalação da agência. O Sr. Presidente sugeriu que os empresários e cidadãos que se sentirem prejudicados, que façam um
Boletim de Ocorrência em desfavor do Banco. Na discussão participou o Vereador Arnaldo Campos. O Vereador Rodrigo
informou ao Sr. Presidente que todas as Comissões emitiram parecer ao Projeto de Resolução nº 4 e assim está à disposição
para votação. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Fizeram uso da palavra o Vereador Lino dos Santos Filho. Vereador
Nelson Mesquita Galvino com comentário do Sr. Presidente e aparte dos Vereadores Carlos e Rodrigo. Vereador Sebastião
Leonardo de Mesquita. Vereador Arnaldo de Abreu Campos. Vereador Márcio Luiz Borges com aparte do Vereador Arnaldo.
Vereador Luiz Rogério Vilas Boas com aparte dos Vereadores Rodrigo, Nelson, Carlos e Arnaldo. Por fim o Sr. Presidente traçou
alguns comentários sobre a agência bancária e fez alguns questionamentos aos profissionais da área de saúde e comparou os
Projetos de Leis Complementares nº 25 e 22, a partir de uma ata do Conselho Municipal de Saúde apresentado pelo Vereador
Arnaldo, com comentário do Vereador Rodrigo. Os trabalhos foram suspensos por dez minutos para possível parecer em alguns
projetos, afirmando que não iria atropelar o Regimento Interno, com aparte dos Vereadores Carlos, Sebastião, Arnaldo e
questionamento do Vereador Rodrigo ao Vereador Sebastião que se manifestou, bem como o Vereador Nelson que fez um
comentário. No reinício o Sr. Presidente informou que não se chegou a um consenso sobre o percentual constante no Projeto de
Lei Complementar nº 25, concedendo o prazo de até sexta-feira, dia 28 de novembro para apresentação das emendas. O
vereador Nelson pediu a palavra para manifestar seu protesto acerca de um fato ocorrido na reunião das Comissões. SEGUNDA
PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Complementar nº 20 que “Extingue um cargo
de Assessor Jurídico e um cargo de Assessor Administrativo, cria um cargo de Assessor para Licitações e Contratos e um cargo
de Chefe de Seção, altera redação dos artigos 28 e 29 da Lei Complementar 1.196/2013 e dá outras providências” foi aprovado
em uma votação valendo pelas demais, conforme pedido de regime de urgência solicitado pelo Vereador Rodrigo. A votação em
regime de urgência e o Projeto de Lei Complementar nº 20 recebeu 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido o
Vereador Arnaldo. O Projeto de Resolução nº 4 que “Altera a redação do Artigo 140 da Resolução Nº 542/2014 que Estabelece o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Ijaci e dá outras providências” subscrita pelos Vereadores componentes da Mesa
Diretora da Câmara, foi aprovado à unanimidade do Plenário em votação única, conforme disposto no inciso V do Art. 158 do
Regimento Interno. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que será
realizada na segunda-feira, dia 1º de dezembro a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da trigésima sexta (36ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos dezessete (17) dias do
mês de novembro de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 e Sebastião Leonardo de Mesquita.
Ausente o Vereador Nelson Mesquita Galvino que enviou atestado. A reunião contou em seu início com a presença do Vereador
ao Município de Lavras, Exmo. Sr. João Paulo Felizardo, acompanhado de assessoras. COMUNICADOS: Leitura do Edital de
Convocação para a Assembleia de fundação da União dos Vereadores e Suplentes do Sul e Centro Oeste Mineiro a realizar-se
dia 2 de dezembro em Lavras. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicações: Nº 77 e 78 subscritas pelo Vereador Lino dos Santos
Filho. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes dos Projetos de Leis Ordinárias: Nº 34
que “Revoga a Lei 1.117 de 10 de julho de 2012 que modificou a destinação de parte de via pública e dá outras providências”. Nº
35 que “Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento da política municipal de saneamento básico e dá outras
providências”. Nº 36 que “Aprova o Plano Decenal Municipal de Educação para o decênio de 2015 a 2025 e dá outras
providências”, todos enviados pelo Executivo. Projeto de Resolução nº 4 que “Altera a redação do Artigo 140 da Resolução Nº
542 de 2014 que Estabelece o Regimento Interno da Câmara Municipal de Ijaci e dá outras providências” subscrita pelos
Vereadores componentes da Mesa Diretora da Câmara. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: O Sr. Presidente liberou o uso da
palavra ao Exmo. Sr. João Paulo Felizardo, Vereador ao Município de Lavras que explanou sobre a fundação da União de
Vereadores e Suplentes do Sul e Centro Oeste Mineiro, solicitando a indicação de três Vereadores desta Câmara para compor a
Comissão Fundadora da Associação e convidou os demais Vereadores a se filiarem. O Vereador João Paulo respondeu
questionamento do Sr. Presidente José Marcelo e dos Vereadores Márcio Borges e Arnaldo Campos. PRONUNCIAMENTO DOS
VEREADORES: Fizeram uso da palavra, os Vereadores Sebastião Leonardo, Arnaldo Campos, Márcio Borges, Luiz Rogério e
ao final, o Sr. Presidente traçou alguns comentários com apartes dos Vereadores Arnaldo, Luiz Rogério e Rodrigo. SEGUNDA
PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. Votação de Projetos, sem expediente. TERCEIRA PARTE:
Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que será realizada na segunda-feira, dia 24 de

novembro a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme,
vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da trigésima quinta (35ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos dez (10) dias do mês
de novembro de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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. Após a oração inicial, o Vereador Vice-Presidente, Sr. Márcio Borges pediu licença para que fosse
respeitado um minuto de silencio como homenagem Póstuma à Sra. Mariquita, tia do Sr. Presidente José Marcelo, ao mesmo
tempo que apresentou condolências, em nome dos demais Vereadores, ao Sr. José Marcelo e a seus familiares.
COMUNICADOS: Ofício nº 202 subscrito pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo,
Sra. Adriene Alvarenga em resposta ao Ofício nº 23 do Vereador Márcio Borges. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicações nº 73,
74, 75 e 76 subscritas pelo Vereador Márcio Borges. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei
Complementar nº 22. Apresentação e envio às Comissões Permanentes do Projeto de Lei Complementar nº 23 que “Dispõe
sobre o trabalho em regime de plantão no Pronto Atendimento Municipal e dá outras providências” que doravante tramitará em
substituição ao Projeto de Lei Complementar nº 19, cuja ementa é a mesma, porém com nova redação conforme descrito no
Ofício nº 452 do Gabinete do Prefeito. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou os projetos em pauta,
tendo o Vereador Sebastião Leonardo pedido vistas no Projeto de Lei Complementar nº 22, sendo-lhe concedido nos termos
regimentais. O Vereador Arnaldo traçou comentários acerca do Projeto de Lei Complementar nº 23 que substituiu o de nº 19.
PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Fizeram uso da palavra os Vereadores Nelson Galvino; Sebastião Leonardo;
Arnaldo Campos; Márcio Borges com aparte dos Vereadores Arnaldo e Nelson; Luiz Rogério com aparte do Vereador Lino e
comentário do Vereador Arnaldo. No final houve discussão em torno dos plantões dos profissionais da Secretaria de Saúde com
a participação dos Vereadores Luiz Rogério, Arnaldo, Nelson, Lino e do Sr. Presidente. SEGUNDA PARTE: As Proposições
Escritas foram aprovadas à unanimidade. Votação de Projetos: Sem expediente. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram
convocados para a Reunião Ordinária seguinte que será realizada na segunda-feira, dia 17 de novembro a partir das 19 horas.
Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Srs.
Vereadores.
Ata da trigésima quarta (34ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos três (3) dias do mês de
novembro de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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. O início da reunião contou com a honrosa visita do Reverendíssimo Padre Admilson Heitor de Paiva,
Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, que trouxe consigo a imagem de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira do
Município de Ijaci. Também se fizeram presentes, cantores pertencentes ao movimento do “Terço Masculino”, Ministras
Extraordinárias da Comunhão Eucarística, Acólito e visitantes. O Sr. Presidente José Marcelo saudou o Padre Admilson e
agradeceu sua presença, bem como dos agentes de pastoral que o acompanhava, afirmando que era um momento especial e
inédito na Câmara. O Padre Admilson promoveu um ato religioso, como preparação ao dia da Padroeira. Ao final os Srs.
Vereadores Rodrigo agradeceu a presença do Pároco. O Vereador Sebastião Leonardo se desculpou com o Padre Admilson por
um incidente ocorrido anteriormente, o mesmo acontecendo com o Padre Admilson que também se desculpou, afirmando que
tudo precisa ser colocado às claras, ao que o Vereador Sebastião agradeceu ao Padre por sua visita, o mesmo acontecendo
com os Srs. Vereadores Lino, Luiz Rogério, Nelson, Márcio e Arnaldo, tendo o agradecimento se estendido ainda aos
componentes do coral do Terço Masculino. O Sr. Presidente fez seu agradecimento final, tendo o Padre Admilson também
deixado sua mensagem. Os trabalhos foram suspensos pra que os Vereadores e visitantes acompanhassem o Padre Admilson
com a imagem da Padroeira até o carro. Reiniciados os trabalhos, passou-se para a leitura dos COMUNICADOS, constante de:
Ofício nº 445 do Gabinete do Prefeito encaminhando balancete da receita e despesa da Prefeitura Municipal referente ao mês de
setembro de 2014. Ofício nº CE/IJC/096/14 da Unidade Industrial de Ijaci da InterCement S.A. em resposta ao ofício n.º 22/2014
do Vereador Márcio Borges. Alusão ao curso “Mesa Diretora” a ser realizado em Elói Mendes/MG nos dias 12 e 13 de novembro.
PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Sem expediente. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Em pauta para 2ª votação: Projeto de Lei
Ordinária nº 32. Apresentação e envio às Comissões Permanentes do Projeto de Lei Ordinária nº 33 que “Altera denominação da
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC - de que trata a Lei Municipal nº 1.161 de 2 de maio de 2013”, bem como
do Projeto de Lei Complementar nº 22 que “Estabelece gratificação para os profissionais de saúde da atenção básica e dá outras
providências” que tramitará em substituição ao Projeto de Lei Complementar nº 21, cuja ementa é a mesma e que foi retirado de
pauta. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Fizeram uso da palavra, os Srs. Vereadores Sebastião Leonardo e Nelson
Galvino. O Sr. Presidente fez alguns comentários a respeito do tratamento de água no Município com participação dos
Vereadores Lino e Arnaldo. SEGUNDA PARTE: O Projeto de Lei Ordinária nº 32 que “Altera redação dos artigos 3º e 4º da Lei
1.225/2014 que dispõe sobre o programa de formação da Patrulha Ambiental Mirim - PAMIRIM e dá outras providências” foi
aprovada à unanimidade em 2ª votação e Redação Final. O Sr. Presidente pediu aos Vereadores que examinassem os Projetos
de Leis em pauta, em especial o de nº 22 para possível votação na reunião seguinte. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores

foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que será realizada na segunda-feira, dia 10 de novembro a partir das 19
horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Srs.
Vereadores.
Ata da trigésima terceira (33ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos vinte e sete (27) dias
do mês de outubro de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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. O
Vereador Arnaldo de Abreu Campos chegou no decorrer da reunião e justificou seu atraso. COMUNICADOS: Sem expediente.
PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimento nº 51 e Indicação nº 71 subscritas pelo Vereador Márcio Borges e Indicação nº 72
subscrita pelos Vereadores Márcio Borges, Carlos Barbosa e Lino dos Santos. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Em pauta para 1ª
votação: Projeto de Lei Ordinária nº 32. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente falou sobre a situação do
Concurso Público nº 1 de 2011, afirmando que a questão é muito complexa, existem muitas interpretações e sugeriu às pessoas
que interessarem, que entrem com ação na justiça, havendo questionamentos e sugestões de pessoas assistentes da reunião
com a participação dos Vereadores Lino, Rogério, Nelson, Carlos e Rodrigo. O Assessor Jurídico, Dr. Adelson também
participou do debate prestando alguns esclarecimentos. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pronunciaram-se os Srs.
Vereadores Márcio Borges; Lino dos Santos; Nelson Galvino com aparte do Vereador Lino; Sebastião Leonardo com aparte dos
Vereadores Carlos, Lino e comentários do Sr. Presidente e por fim, Arnaldo Campos. O Sr. Presidente ocupou a tribuna para
fazer seu pronunciamento com aparte dos Vereadores Nelson e Rodrigo. Ainda voltaram a fazer uso da palavra, os Vereadores
Márcio, Sebastião e Nelson, bem como informação prestada pelo Vereador Rodrigo. SEGUNDA PARTE: As Proposições
Escritas foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 32 que “Altera redação dos artigos 3º e 4º da Lei
1.225/2014 que dispõe sobre o programa de formação da Patrulha Ambiental Mirim - PAMIRIM e dá outras providências” foi
aprovada à unanimidade em 1ª votação. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária
seguinte que será realizada na segunda-feira, dia 03 de novembro a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da trigésima segunda (32ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos vinte (20) dias do
mês de outubro de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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. Na reunião se fez presente o Procurador Geral do Município, Dr. Edmilson Fraiz Silva que foi convocado
para a presente reunião para discorrer acerca do concurso público nº 1 de 2011 e a decisão judicial que determinou a nomeação
para mais dois cargos na Prefeitura e se esta decisão alcança, ou não, os demais aprovados. Também se fez presente grande
número de assistentes, na maioria pessoas aprovadas no referido concurso. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicações nº 69 do
Vereador Lino dos Santos e nº 70 do Vereador Márcio Borges. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Em pauta para 2ª votação:
Projetos de Leis Ordinárias nº 19 e 21 e Projeto de Lei Complementar nº 18. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr.
Presidente mencionou a participação do Dr. Edmilson na reunião e o convite feito via rádio para participação dos interessados e
que a iniciativa da Câmara tem como finalidade, esclarecer questões em relação ao Concurso Púbico nº 1 de 2011 na tentativa
de nortear os procedimentos dos classificados para buscarem seus direitos e que, através do Procurador Geral, Dr. Edmilson, as
questões inerentes ao Concurso fossem esclarecidas para que não hajam versões diferentes sobre a real situação do
andamento do concurso e nomeações que estão sendo determinadas pelo Judiciário. Disse que iria abrir uma exceção
regimental, pedindo licença ao Plenário para tal, sendo que desta forma, os interessados poderiam fazer perguntas ao Dr.
Edmilson e ao Assessor Jurídico da Câmara, Dr. Adelson, desde que observada a ordem para que os trabalhos não fossem
tumultuados. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: O Procurador Geral do Município, Dr. Edmilson Fraiz Silva fez um histórico
dos procedimentos adotados após a publicação do resultado e as diversas fases pelas quais o concurso foi objeto de ações e
decisões no Poder Judiciário e Ministério Público, a partir de denuncias. Disse que foram nomeadas pessoas para cinco cargos
por determinação judicial e que a Prefeitura somente nomeará aprovados no Concurso para os demais cargos por determinação
judicial, para cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta assinado junto ao Ministério Público da Comarca de Lavras,
onde o Promotor também fez algumas recomendações ao Chefe do Executivo. Após a explanação, alguns assistentes fizeram
perguntas, seguido de comentários, sugestões e questionamentos de todos Vereadores. A partir de questionamento do Vereador
Nelson, alguns assistentes responderam que o Sr. Prefeito disse que irá nomear todos os aprovados no concurso até o final do
ano. Após muita discussão e debates, não foi possível esclarecer de maneira definitiva se o concurso ainda está em vigor, em
decorrência do fato do mesmo estar tramitando “sub judice”. O Sr. Presidente disse que através da Assessoria Jurídica da
Câmara, tentará ver a real situação do trâmite do concurso e na próxima reunião, talvez tenha uma posição para passar para os
aprovados. O Sr. Presidente agradeceu a presença do Dr. Edmilson e dos assistentes, tendo o Dr. Edmilson dito que está à
disposição dos Srs. Vereadores e dos aprovados no concurso para os esclarecimentos possíveis. PRONUNCIAMENTO DOS
VEREADORES: Prosseguindo a reunião, pronunciaram-se os Vereadores Nelson Galvino; Arnaldo Campos; Márcio Borges;
Sebastião Leonardo; Rodrigo Douglas com comentários do Vareador Arnaldo e por fim, Vereador Luiz Rogério. SEGUNDA
PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 29 que “Estima a receita e fixa a

despesa do Município de Ijaci para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências” considerada a Emenda Modificativa
nº 1 subscrita pelos Vereadores José Marcelo, Márcio Borges e Arnaldo Campos foi aprovado à unanimidade em 2ª votação e
Redação Final. O Projeto de Lei Ordinária nº 31 que “Autoriza o Município de Ijaci a instituir a disciplina opcional de introdução
ao ensino de xadrez” de autoria do Vereador Márcio Luiz Borges foi aprovado à unanimidade em 2ª votação e Redação Final. O
Projeto de Lei Complementar nº 18 que “Altera redação dos parágrafos únicos dos Arts. 72 da Lei Complementar 872/2006 e do
art. 58 da Lei Complementar 883/2006 para alterar a data-base para revisão dos vencimentos dos servidores públicos municipais
e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade em 2ª votação e Redação Final. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores
foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que será realizada na segunda-feira, dia 27 de outubro a partir das 19
horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Srs.
Vereadores.
Ata da trigésima primeira (31ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos treze (13) dias do
mês de outubro de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 e Sebastião Leonardo de Mesquita.
Ausente o Vereador Nelson Mesquita Galvino. COMUNICADOS: Do Gabinete do Prefeito: Ofício nº 430 de 2014, subscrito
juntamente com a Secretária Municipal de Educação, encaminhando resultados e metas do IDEB da rede municipal de ensino.
Ofício nº 191 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Turismo em resposta ao ofício nº 134 da
Câmara Municipal, Indicação nº 65 do Vereador Márcio Borges. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimentos nº 47 e nº 48 e
Indicação nº 68 subscritas pelo Vereador Márcio Borges. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões
Permanentes: Projeto de Lei Complementar nº 21 que "Estabelece gratificação para os profissionais de saúde da atenção básica
e dá outras providências". Em pauta para 1ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 29 e 31 e Projeto de Lei Complementar nº
18. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou os projetos em pauta, traçou comentários sobre o
concurso público e a decisão judicial que determinou a nomeação para dois cargos e assim sugeriu que os demais aprovados
busquem seus direitos na justiça e mencionou as festividades do dia da criança promovida pela Prefeitura e no Bairro da Serra.
PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Pronunciaram-se os Srs. Vereadores: Sebastião Leonardo de Mesquita; Márcio Luiz
Borges com apartes dos Vereadores Luiz Rogério e Arnaldo; Luiz Rogério Vilas Boas e Arnaldo Campos, com aparte do
Vereador Luiz Rogério. Por fim, o Sr. Presidente traçou alguns comentários e foi decidido pela expedição de um ofício para a
Prefeitura, a partir de pedido verbal do Vereador Luiz Rogério, para convocar o Procurador Geral do Município para comparecer
na próxima reunião da Câmara para discorrer acerca do concurso público e a decisão judicial que determinou a nomeação para
dois cargos e se esta decisão alcança, ou não, os demais aprovados. O Sr. Presidente pediu que fosse divulgado aos aprovados
no referido concurso para comparecerem na reunião para que dúvidas sejam dirimidas. SEGUNDA PARTE: As Proposições
Escritas foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 29 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município
de Ijaci para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências" considerada a Emenda Modificativa nº 1 subscrita pelos
Vereadores José Marcelo, Márcio Borges e Arnaldo Campos foi aprovado à unanimidade dos Vereadores presentes em 1ª
votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 31 que "Autoriza o Município de Ijaci a instituir a disciplina opcional de introdução ao
ensino de xadrez" de autoria do Vereador Márcio Luiz Borges foi aprovado à unanimidade dos Vereadores presentes em 1ª
votação. O Projeto de Lei Complementar nº 18 que "Altera redação dos parágrafos únicos dos Arts. 72 da Lei Complementar
872/2006 e do art. 58 da Lei Complementar 883/2006 para alterar a data-base para revisão dos vencimentos dos servidores
públicos municipais e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade dos Vereadores presentes em 1ª votação. TERCEIRA
PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que será realizada na segunda-feira, dia 20
de outubro a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme,
vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da trigésima (30ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos seis (06) dias do mês de
outubro de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 424 encaminhando balancete da receita e despesa
da Prefeitura referente ao mês de Agosto de 2014. Ofício nº 429 atendendo o Ofício nº 99, Requerimento nº 42 do Vereador
Arnaldo Campos e Ofício nº 131 desta Câmara. PROPOSIÇÃO ESCRITA: Indicação nº 67 subscrita pelo Vereador Lino dos
Santos. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes: Projeto de Lei Complementar nº 19
que "Dispõe sobre o trabalho em regime de plantão no Pronto Atendimento Municipal e dá outras providências" que substitui o
Projeto de Lei Complementar nº 16 que "Altera redação do art. 4º da Lei Complementar 822/2005 de 10 de agosto de 2005 e da
outras providências", retirado de pauta a pedido do Sr. Prefeito, através do Ofício do Gabinete nº 421. Projeto de Lei
Complementar nº 20 que "Extingue um cargo de Assessor Jurídico e um cargo de Assessor Administrativo, cria uma cargo de
Assessor para Licitações e Contratos e um cargo de Chefe de Seção, altera redação dos artigos 28 e 29 da Lei Complementar
1.196/2013 e dá outras providências". Apresentação da Emenda Modificativa nº 1 ao Projeto de Lei Ordinária nº 19 subscrita
pelos Vereadores José Marcelo, Márcio Borges e Arnaldo Campos, conforme decido nas audiências públicas para análise e

discussão da Lei Orçamentária Anual realizadas nesta Câmara. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente reiterou
pedido para que os Vereadores analisem e se possível exarem os respectivos pareceres das Comissões nos projetos em pauta
para possível votação na próxima reunião e assim evitar o acúmulo de trabalhos, já que estão sendo enviados novos projetos.
Em relação ao Projeto de Lei Complementar nº 19 que substituiu ao de nº 16, disse que aguardará o parecer conclusivo da
Comissão nomeada para verificar os gastos da Secretaria de Saúde. Traçou comentários acerca das eleições realizadas no
domingo, elogiando a população e os cabos eleitorais pela participação nas eleições, que em nosso Município transcorreu com
muita ordem e assim quem ganha é a democracia. Abriu espaço para os Vereadores que desejassem, manifestassem sobre as
eleições, tendo traçado comentários, os Vereadores Sebastião, Nelson e Luiz Rogério. PRONUNCIAMENTO DOS
VEREADORES: Da tribuna pronunciou-se o Vereador Márcio Borges com aparte dos Vereadores Sebastião, Arnaldo e Luiz
Rogério. De sua cadeira, pronunciou-se o Vereador Lino dos Santos. Da tribuna, pronunciou-se o Vereador Sebastião Leonardo
com aparte do Vereador Lino e comentário do Sr. Presidente. De sua cadeira, pronunciou-se o Vereador Nelson. De sua cadeira,
pronunciou-se o Vereador Arnaldo Campos. Não havendo outros pronunciamentos, o Sr. Presidente traçou alguns comentários
com participação dos Vereadores Arnaldo, Lino e Sebastião, havendo debate entre os Vereadores Sebastião e Arnaldo, tendo o
Sr. Presidente interrompido a discussão. SEGUNDA PARTE: A Proposição Escrita foi aprovada à unanimidade. TERCEIRA
PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que será realizada na segunda-feira, dia 13
de outubro a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme,
vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da vigésima nona (29ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos vinte e nove (29) dias do
mês de setembro de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 414 em resposta ao Ofício nº 128 desta Câmara,
Indicação nº 61 do Vereador Lino dos Santos. Ofício nº 418 em alusão ao Ofício nº 127 da presidência acerca do pedido de
informações sobre a veracidade, ou não, da utilização do campo de futebol da Praça de Esportes do Município por atletas de
outras cidades. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicação nº 62 subscrita pelo Vereador Rodrigo Douglas e Indicações nº 63 a 66
subscritas pelo Vereador Márcio Borges. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei
Complementar nº 17. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou os projetos em pauta e pediu a análise
e possível parecer das Comissões em alguns projetos para deliberação do Plenário. Disse que faz o possível para defender a
Câmara e todos os Vereadores, porém pediu mais respeito entre os mesmos, afirmando que tem saído muitas conversas
distorcidas na rua sobre palavras e atuação dos Vereadores, sendo que as eleições municipais somente acontecerão daqui a
dois anos e que os Vereadores devem apresentar seus trabalhos e não se projetarem em cima das palavras dos colegas,
havendo comentário do Vereador Carlos. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciou-se o Vereador
Rodrigo Douglas que pediu votação em regime de urgência no Projeto de Lei Complementar nº 17, com apoio do Vereador
Nelson. De sua cadeira, pronunciou-se o Vereador Arnaldo Campos. Da tribuna pronunciou-se o Vereador Sebastião Leonardo.
De sua cadeira, pronunciou-se o Vereador Carlos Barbosa. Da tribuna pronunciou-se o Vereador Luiz Rogério com aparte do
Vereador Sebastião. Da tribuna pronunciou-se o Vereador Nelson Galvino, com aparte do Vereador Lino e questionamento do
Vereador Arnaldo. Da tribuna pronunciou-se o Vereador Márcio Borges com comentários do Sr. Presidente. O Vereador Nelson
fez uma complementação em sua palavra e o Sr. Presidente fez algumas considerações finais com aparte dos Vereadores Luiz
Rogério, Sebastião, Rodrigo, Nelson, Arnaldo e Lino. O Vereador Nelson pediu uma réplica para explicar sobre a festa que
promoverá no dia das crianças, havendo debate envolvendo os Vereadores Luiz Rogério, Arnaldo, Sebastião e o Sr. Presidente.
SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Complementar nº 17 que
"Extingue e cria cargos de provimento efetivo, e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em uma votação valendo
pelas duas, bem como sua Redação Final, conforme urgência solicitadas pelos Vereadores Rodrigo e Nelson. TERCEIRA
PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que será realizada na segunda-feira, dia 06
de outubro a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme,
vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da vigésima oitava (28ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos vinte e dois (22) dias do
mês de setembro de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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: Expediente subscrito pelo Diretor Clínico da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Luiz
Sepini Neto, justificando o valor dos honorários dos plantões médicos na Unidade Básica de Saúde do Município, conforme
tratado na última reunião do Conselho Municipal de Saúde. Convite do Grupo de Oração Comunitária para participação da
oração ecumênica a realizar-se dia 28 de setembro no Bairro Pedra Negra. Convite da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Meio Ambiente e Turismo para o fechamento da Gincana Socioambiental a realizar-se dia 27 de setembro em frente
à Igreja Assembleia de Deus na Vila Aparecida. Para este evento a Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública
de Ijaci – CONSEPI, enviou o Ofício nº 49/2014 solicitando parceria para a realização da Rua do Lazer. Leitura dos Ofícios nº

126 e 127 da presidência desta Casa enviados ao Sr. Secretário de Cultura, Esporte e Lazer e ao Sr. Prefeito respectivamente,
contendo pedido de informações sobre a veracidade, ou não, da utilização do campo de futebol da Praça de Esportes do
Município por atletas de outras cidades e, em caso afirmativo, solicitando o nome dos responsáveis pela autorização, bem como
a adoção das medidas para coibir esta prática. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicação nº 61 subscrita pelo Vereador Lino dos
Santos Filho. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Complementar nº 17 que foi devolvido à
pauta de votação pelo Vereador Carlos. Em pauta para 2ª votação: Projeto de Ordinária nº 30. COMUNICADOS DA
PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente traçou alguns comentários acerca do expediente do Diretor Clínico, Dr. Luiz Sepini, com
participação do Vereador Arnaldo, Luiz Rogério, Rodrigo e Carlos. O Sr. Presidente aludiu ainda aos ofícios por ele
encaminhados à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e ao Sr. Prefeito acerca da denúncia do uso do campo de futebol da
Praça de Esportes do Município por pessoas de outras cidades, com questionamento do Vereador Carlos. PRONUNCIAMENTO
DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciou-se o Vereador Márcio Borges, com aparte do Vereador Arnaldo. De suas cadeiras
pronunciaram-se o Vereador Lino dos Santos, Arnaldo Campos, Nelson Galvino que pediu votação em regime de urgência no
Projeto de Lei Complementar nº 17. Da tribuna, pronunciou-se o Vereador Sebastião Leonardo com informações do Sr.
Presidente e apartes dos Vereadores Lino, Arnaldo, Nelson, Márcio e Rogério. Da tribuna, pronunciou-se o Vereador Luiz
Rogério, com aparte dos Vereadores Arnaldo, Rodrigo e Nelson. De sua cadeira pronunciou-se o Vereador Carlos com aparte do
Vereador Arnaldo. O Sr. Presidente disse que irá sustar o Projeto de Lei Complementar nº 17 e solicitou ao Vereador Rogério
que peça na Prefeitura que altere a redação do referido Projeto, para que prevaleça apenas os cargos de Agentes Comunitários
de Saúde. SEGUNDA PARTE: A Proposição Escrita foi aprovada à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 30 que "Abre
Créditos Suplementares ao Orçamento Municipal do exercício de 2014 nas dotações que especifica e dá outras providências" foi
aprovado em 2ª votação e Redação Final, após obter 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido o Vereador
Arnaldo Campos. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que será
realizada na segunda-feira, dia 29 de setembro a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da vigésima sétima (27ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Segislativa de 2014. Aos quinze (15) dias do
mês de setembro de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 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.
Ausente o Vereador Márcio Luiz Borges, que por telefone informou estar doente. COMUNICADOS: Expediente subscrito pelo
Diretor Clínico da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Luiz Sepini Neto, informando sobre a redução do valor pago por plantões
médicos na Unidade Básica de Saúde - UBS do Município e as consequências que poderão sobrevir. PROPOSIÇÕES
ESCRITAS: Sem expediente. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes: Projeto de Lei
Ordinária nº 32 que "Altera redação dos artigos 3º e 4º da Lei 1.225/2014 que dispõe sobre o programa de formação da Patrulha
Ambiental Mirim- PAMIRIM e dá outras providências" e Projeto de Lei Complementar nº 18 que "Altera redação dos parágrafos
únicos dos Arts. 72 da Lei Complementar 872/2006 e do art. 58 da Lei Complementar 883/2006 para alterar a data-base para
revisão dos vencimentos dos servidores públicos municipais e dá outras providências". Leitura do Ofício nº 397 do Gabinete do
Prefeito em resposta ao Requerimento nº 45 do Vereador Márcio Borges contendo a Exposição Justificativa para o Projeto de Lei
Ordinária nº 30. Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Complementar nº 17. Em pauta para 2ª votação: Projeto de Ordinária
nº 28. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou os projetos em pauta, tendo o Vereador Sebastião
Leonardo pedido votação em regime de urgência no Projeto de Lei Complementar nº 17, ao que o Vereador Carlos Barbosa
pediu vista no mesmo, sendo-lhe concedido nos termos regimentais. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: De suas
cadeiras, pronunciaram-se os Vereadores Nelson Galvino, Luiz Rogério, Lino dos Santos com aparte dos Vereadores Nelson e
Carlos. Da Tribuna pronunciou-se o Vereador Sebastião Leonardo. O Vereador Rodrigo Douglas pronunciou-se de sua cadeira,
o mesmo acontecendo com o Vereador Arnaldo Campos. Ao final, o Sr. Presidente fez algumas considerações com aparte dos
Vereadores Arnaldo, Nelson, Luiz Rogério e Rodrigo. O Sr. Presidente suspendeu os trabalhos por dez minutos para que as
Comissões analisassem e se fossem de acordo, exarassem seus respectivos pareceres ao Projeto de Lei Ordinária nº 30 que
trata de suplementação e anulação de dotações no Orçamento de 2014, para possível primeira votação do mesmo na presente
reunião. Reiniciados os trabalhos, passou-se para a Segunda Parte, onde o Projeto de Lei Ordinária nº 28 que "Altera valores da
receita estimada e da despesa prevista no Plano Plurianual (Lei 1.190/2013) e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 (Lei
1.220/2014) e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade dos Vereadores presentes em 2ª votação e redação final. O
Projeto de Lei Ordinária nº 30 que "Abre Créditos Suplementares ao Orçamento Municipal do exercício de 2014 nas dotações
que especifica e dá outras providências" foi aprovado em 1ª votação, após obter 6 (seis) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário,
vencido o Vereador Arnaldo Campos. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados inicialmente para as
audiências públicas para análise do Projeto de Lei Orçamentária Anual que serão realizadas na terça-feira, dia 16 e quinta-feira,
dia 18 de setembro a partir das 19 horas. Por fim, foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que será realizada na
segunda-feira, dia 22 de setembro a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida
e achada conforme, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da vigésima sexta (26ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos oito (8) dias do mês de
setembro de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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: Sem expediente. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimentos nº 43, 44 e Indicação nº
60 subscritas pelo Vereador Márcio Borges. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes:
Projeto de Lei Ordinária nº 30 que “Abre Créditos Suplementares ao Orçamento Municipal do exercício de 2014 nas dotações
que especifica e dá outras providências” e Projeto de Lei Ordinária nº 31 que “Autoriza o Município de Ijaci a instituir a disciplina
opcional de introdução ao ensino de xadrez” de autoria do Vereador Márcio Borges. Leitura do Ofício nº 391 do Gabinete do
Prefeito solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei Ordinária nº 21 que “Altera redação do art. 6º da Lei nº 1.192 de 10
dezembro de 2013 e dá outras providências”. Leitura do Requerimento nº 45 subscrito pelo Vereador Márcio Borges; na
qualidade de Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; requisitando Exposição Justificativa para
análise do Projeto de Lei Ordinária nº 30 de 2014. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: O Sr. Presidente liberou espaço para
pronunciamento do Sr. Jovane Ernesto Constantini, Supervisor Administrativo e Gerente de Logística do CISSUL – SAMU que
compareceu na reunião para dirimir dúvidas a respeito dos serviços a serem prestados pelo Consórcio. O Sr. Jovane
inicialmente fez uma síntese do funcionamento do Consórcio e do SAMU, citando dentre outros, os quatro tipos de traumas que
o SAMU atende, os tipos de ambulâncias, dentre outros e se colocou à disposição dos Srs. Vereadores e Secretária Municipal
de Saúde, Sra. Rósula Maria Elias que estava presente na reunião. O visitante respondeu questionamentos do Sr. Presidente,
dos Srs. Vereadores Arnaldo, Rodrigo, Lino, Carlos, Rogério, Nelson e Márcio. O Vereador Rodrigo fez um questionamento à
Secretária de Saúde, sendo a resposta complementada pelo visitante. Concluída a participação do visitante, o Sr. Presidente
comunicou à Secretária de Saúde que o Projeto de Lei Complementar nº 16 que trata dos valores a serem pagos pelos plantões
dos profissionais de saúde será votado quando forem concluídos os trabalhos da Comissão nomeada pela Portaria nº 7 de 2014
com a finalidade de analisar os gastos da Secretaria de Saúde referente ao exercício de 2013. PRONUNCIAMENTO DOS
VEREADORES: De suas respectivas cadeiras pronunciaram-se os Vereadores: Nelson; Sebastião; Lino, com aparte do
Vereador Sebastião; Luiz Rogério e Rodrigo. O Sr. Presidente disse que iria suspender os trabalhos por dez minutos para que as
Comissões analisassem e se fossem de acordo, exarassem parecer ao Projeto de Lei Ordinária nº 28 que altera valores do PPA
e LDO de 2015, para votação do mesmo e posterior agendamento das audiências para análise do Projeto de Lei Orçamentária
Anual, tendo o Vereador Arnaldo feito alguns questionamentos, com esclarecimentos do Vereador Márcio. SEGUNDA PARTE:
As Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 28 que “Altera valores da receita
estimada e da despesa prevista no Plano Plurianual (Lei 1190/2013) e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 (Lei
1220/2014) e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade em 1ª votação. O Sr. Presidente agendou as audiências para
análise do Projeto de Lei Orçamentária Anual para os dias 16 e 18 de setembro, comentando acerca das subvenções que estão
sendo repassadas às entidades não governamentais, havendo comentários dos Vereadores Sebastião e Arnaldo. TERCEIRA
PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que será realizada na segunda-feira, dia 15
de setembro a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme,
vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da vigésima quinta (25ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Ao primeiro (1º) dias do
mês de setembro de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 385 do Gabinete do Prefeito encaminhando balancete da receita e despesa
referente ao mês de julho de 2014. Prestação de contas AMOPEN referente ao mês de julho de 2014. Ofício nº 56 subscrito pela
Secretária Municipal de Saúde, Sra. Rósula Maria Elias, em resposta ao Ofício 102 desta Câmara, comunicando que entrou em
contato com a direção do CISSUL e eles se disponibilizaram a comparecer na Câmara para esclarecer as dúvidas inerentes às
atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Sem expediente.
TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes: Projetos de Leis Ordinárias nº 28 que "Altera
valores da receita estimada e da despesa prevista no Plano Plurianual (Lei 1190/2013) e Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2015 (Lei 1220/2014) e dá outras providências" e nº 29 que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ijaci para o
exercício financeiro de 2015 e dá outras providências". Leitura do Ofício nº 378 do Gabinete do Prefeito solicitando a retirada do
Projeto de Lei Ordinária nº 27 que "Estabelece mão única de direção nas Ruas João Francisco Lopes e Aristides Botelho Serra,
permite estacionamento em ângulo de 45º na Rua Aristides Botelho Serra e dá outras providências". COMUNICADOS DA
PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou o Projeto de Lei Ordinária nº 28 com intervenções dos Vereadores Arnaldo, Márcio
e Luiz Rogério. Reiterou pedido aos Vereadores para analisarem e emitirem parecer nos Projetos, em especial o de nº 21 para
possível votação na reunião seguinte. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador Sebastião Leonardo pronunciouse da Tribuna. O Vereador Arnaldo Campos pronunciou-se de sua cadeira com comentários do Sr. Presidente. SEGUNDA
PARTE: sem expediente. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que
será realizada na segunda-feira, dia 8 de setembro a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da vigésima quarta (24ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos vinte e cinco (25) dias

do mês de agosto de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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: Sem expediente. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Sem expediente. TRAMITAÇÃO DE
PROJETOS: Leitura do Ofício nº 367 do Gabinete do Prefeito encaminhando o Ofício nº 55 da Secretaria Municipal de Saúde em
resposta ao Ofício nº 100 desta Câmara, que apontou questionamentos apresentados por escrito na última reunião pelo
Vereador Arnaldo Campos, referentes ao funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel – SAMU, objeto do Projeto de Lei nº
25 de 2014. Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Complementar nº 17 de 2014. Em pauta para 2ª votação: Projeto de Lei
Ordinária nº 25 de 2014. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou a homenagem que a Câmara
Municipal, na pessoa do Presidente e dos Vereadores, recebeu da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões, por ocasião
da inauguração do novo templo, ocorrida no dia anterior e determinou o envio de ofício da Câmara agradecendo ao Pastor
Émerson Vicentino. Mencionou campanha eleitoral, onde os muros estão sendo pintados e no momento causam um aspecto
negativo no visual da cidade, tendo o Vereador Nelson citado Projeto de Lei de sua autoria que proibia esta prática, que foi
vetado pelo Sr. Prefeito. PRONUNCIAMENTO DOS SRS. VEREADORES: O Vereador Nelson Galvino pronunciou-se de sua
cadeira. O Vereador Sebastião Leonardo pronunciou-se da Tribuna com aparte do Vereador Nelson. O Vereador Arnaldo
Campos pronunciou-se de sua cadeira. O Vereador Rodrigo Douglas pronunciou-se de sua cadeira com aparte do Vereador
Arnaldo e comentários do Sr. Presidente acerca de algumas irregularidades na Administração com intervenções dos Vereadores
Sebastião e Arnaldo. SEGUNDA PARTE: O Sr. Presidente abriu espaço para debate sobre os Projetos de Leis Ordinárias nº 21,
25 e 27 de 2014 e os Projetos de Leis Complementares nº 46 de 2013, 16 e 17 de 2014, em trâmite nesta Casa, tendo sido
feitas várias considerações aos referidos Projetos. Diante das dúvidas levantadas em relação ao Projeto de Lei Complementar nº
25 de 2014, em princípio foi decidido que antes de sua 2ª votação, fosse convocada a Secretária Municipal de Saúde, que a seu
critério, poderá se fazer acompanhar de outro Secretário ou Servidor para prestar mais esclarecimentos sobre o funcionamento
do SAMU, tendo o Vereador Sebastião Leonardo sido contrário a esta decisão e pediu que constasse em ata que ele era a favor
da 2ª votação do Projeto na presente reunião. O Sr. Presidente consultou o Regimento Interno e disse que a votação teria que
ser realizada na presente reunião. Desta forma, O Projeto de Lei Ordinária nº 25 que “Dispõe sobre autorização para adesão do
Município de Ijaci/MG ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL e dá outras
providências” foi aprovado em 2ª votação e sua redação final após obter 6 (seis) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário do
Vereador Arnaldo e 1 (uma) abstenção do Vereador Nelson. Também foi mantida a decisão pela convocação da Secretária. O
Vereador Sebastião Leonardo pediu votação em regime de urgência no Projeto de Lei Complementar nº 17 de 2014, tendo o
Vereador Arnaldo Campos pedido vista ao mesmo, sendo-lhe concedida nos termos regimentais. TERCEIRA PARTE: Os Srs.
Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que será realizada na segunda-feira, dia 1ª de setembro a
partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme, vai assinada
pelos Srs. Vereadores.
Ata da vigésima terceira (23ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos dezoito (18) dias do
mês de agosto de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 350 em resposta ao Ofício nº 94, Requerimento nº
51 do Vereador Márcio Borges e parcialmente às indicações nº 52 e 57 do Vereador Rodrigo Douglas, nº 53 do Vereador Márcio
Borges, nº 54 e 55 do Vereador Lino dos Santos e ao Ofício nº 97. Ofício nº 145 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Meio Ambiente e Turismo em resposta ao Ofício 89, Indicação nº 49 do Vereador Márcio Borges. Ofício nº 216 da
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer contendo solicitação. Convite da Igreja Evangélica Assembleia de Deus
Missões para a solenidade de inauguração do novo templo a realizar-se no dia 24 de agosto. PROPOSIÇÕES ESCRITAS:
Requerimento nº 42 do Vereador Arnaldo Campos na qualidade de Presidente da Comissão Especial nomeada pela Portaria nº
7 de 3 de junho de 2014. Indicação nº 59 do Vereador Lino dos Santos. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio
às Comissões Permanentes: Projeto de Lei nº 27 que “Estabelece mão única de direção nas Ruas João Francisco Lopes e
Aristides Botelho Serra, permite estacionamento em ângulo de 45º na Rua Aristides Botelho Serra e dá outras providências”. Em
pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Complementar nº 46 de 2013 e Projeto de Lei Ordinária nº 25 de 2014. COMUNICADOS
DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou os projetos em pauta, abrindo espaço para discussão dos mesmos, havendo
questionamentos e comentários do Vereador Arnaldo sobre o Projeto de Lei Ordinária nº 25, com informações do Sr. Presidente
sobre o Projeto mencionado, conforme repassado pelos membros da Administração, tendo os demais Vereadores participado da
discussão, sendo levantadas diversas dúvidas acerca da matéria. O Sr. Presidente fez a leitura de uma reportagem publicada no
G1 Sul de Minas sobre a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Sul de Minas, objeto do projeto
em questão. O Vereador Arnaldo repassou ao Sr. Presidente um questionário sobre o funcionamento do SAMU para envio à
Prefeitura para que a Administração preste os devidos esclarecimentos. O Sr. Presidente reiterou pedido aos Srs. Vereadores
para analisarem e emitirem seus pareceres nos projetos em tramitação na Casa para votação, citando que o Projeto de Lei
Ordinária nº 27 é matéria privativa do Prefeito através de Decreto, conforme seu entendimento, como também o parecer do
Assessor Jurídico da Câmara. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciaram: Vereador Márcio Borges,
com aparte do Vereador Lino. Vereador Sebastião Leonardo com questionamento do Sr. Presidente. De sua cadeira pronunciouse o Vereador Arnaldo Campos que solicitou que seu pronunciamento, por escrito, referente ao Projeto de Lei Complementar nº

46 de 2013, fosse anexado à presente ata. Após aconteceu um debate a respeito dos serviços de água com a participação do
Sr. Presidente e dos Vereadores Arnaldo, Rogério, Lino e Márcio. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas
à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 25 que “Dispõe sobre autorização para adesão do Município de Ijaci/MG ao
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL e dá outras providências” foi aprovado à
unanimidade em 1ª votação. O Sr. Presidente disse que encaminhará os questionamentos do Vereador Arnaldo ao Chefe do
Executivo para que seja respondido até a reunião seguinte, antes da 2ª votação do mesmo e se possível que envie algum
representante do Executivo para mais esclarecimentos, tendo o Vereador Márcio pedido que incluísse mais algumas perguntas.
Sobre o Projeto de Lei Complementar nº 46 de 2013, o Sr. Presidente disse que iria retirá-lo da pauta até obter mais
esclarecimentos, ou mesmo acrescentar algumas sugestões dos Srs. Vereadores em sua redação. TERCEIRA PARTE: Os Srs.
Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que será realizada na segunda-feira, dia 25 de agosto a partir
das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme, vai assinada
pelos Srs. Vereadores.
Ata da vigésima segunda (22ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão LSegislativa de 2014. Aos onze (11) dias do
mês de agosto de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 340 em resposta ao Requerimento nº 40 do
Vereador Márcio Borges, constante do Ofício nº 92 desta Câmara. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Meio Ambiente e Turismo: Convite para participação na 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Rio
Grade GD-1 a realizar-se no prédio desta Câmara no dia 12 de agosto das 9 às 17 horas. Edital nº 2/2014 para o Processo
Seletivo Simplificado da Patrulha Ambiental Mirim – PAMIRIM. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimento nº 41 do Vereador
Márcio Borges. Indicações: Nº 52 e 57 do Vereador Rodrigo Douglas, nº 53 do Vereador Márcio Borges, nº 54, 55 e 56 do
Vereador Lino dos Santos e nº 58 do Vereador Luiz Rogério. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura do Ofício nº 339 do
Gabinete do Prefeito encaminhando cópia do Decreto do Executivo nº 1.287 de 1º de junho do corrente que "Estabelece o valor
para pagamento do trabalho em regime de plantão no Pronto Atendimento Municipal" em resposta ao Ofício nº 93 desta Câmara
que fez solicitação neste sentido para instruir a tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 16, conforme decidido na reunião
anterior. Ofício nº 350 do Gabinete do Prefeito encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº 17 que "Extingue e cria cargos
de provimento efetivo e dá outras providências", pedindo que este seja deliberado em substituição ao Projeto de Lei
Complementar nº 13 de 2014 que, por conseguinte, foi retirado de pauta. Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº
24. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou o ofício nº 339 do Gabinete, citando que o Decreto nº
1287, constante no Diário Oficial Eletrônico do Município, trata de outra matéria, citando ainda Requerimento do Vereador Márcio
requisitando informações neste sentido. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador Nelson Galvino pronunciou-se
de sua cadeira com aparte do Vereador Arnaldo e Vereador Sebastião. De sua cadeira também se pronunciou o Vereador
Arnaldo Campos. Da Tribuna pronunciou-se o Vereador Sebastião Leonardo com aparte do Vereador Rogério e comentário do
Vereador Arnaldo, resposta do pronunciante e pequeno debate. Da tribuna pronunciou-se o Vereador Luiz Rogério com aparte
do Vereador Arnaldo e esclarecimento do Sr. Presidente. O pronunciante pediu votação em regime de urgência no Projeto de Lei
Ordinária nº 24 de 2014. O Vereador Márcio Borges pronunciou-se da Tribuna com apartes do Vereador Arnaldo e comentário
dos Vereadores Carlos e Rodrigo. O Vereador Rodrigo Douglas pronunciou-se da tribuna, com aparte do Vereador Rogério. Por
fim, o Sr. Presidente traçou alguns comentários sobre os fatos abordados nas palavras dos Srs. Vereadores com apartes dos
Vereadores Arnaldo, Sebastião, Rodrigo e Rogério. O Vereador Nelson pediu novamente a palavra para complementar assunto
por ele abordado com comentários do Sr. Presidente. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à
unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 24 que "Dispõe sobre a autorização para a participação do Município de Ijaci no
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região do Alto Rio Grande" foi aprovado à unanimidade em 1ª e 2ª votação em sua
redação final, conforme urgência solicitada pelo Vereador Luiz Rogério com aprovação do Plenário. TERCEIRA PARTE: Os Srs.
Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que será realizada na segunda-feira, dia 18 de agosto a partir
das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme, vai assinada
pelos Srs. Vereadores.
Ata da vigésima primeira (21ª) Reunião Ordinária da Câmara Municipal e 1ª (primeira) do segundo (2º) período na Sessão
Legislativa de 2014. Aos quatro (04) dias do mês de agosto de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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: Ofícios nº 284 e nº 388
encaminhando, respectivamente, os balancetes da receita e despesa referentes ao meses de maio e junho de 2014. Ofício nº
321 em Resposta ao ofício nº 67 desta Câmara enviado a partir do Requerimento nº 36 do Vereador Márcio. Ofício nº 109 da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo em resposta ofício n.º 89 desta Câmara enviado
a partir de indicação 49/2014 do Vereador Márcio. Ofício nº 563/14 da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras/MG
comunicando a instauração do Inquérito Civil nº MPMG 0382.13.000285-2. Prestação de Contas da Associação dos Moradores

do Bairro Pedra Negra referente ao mês de junho de 2014. Ofício nº CE/IJC/056/14 da InterCement em resposta ao ofício nº 88
desta Câmara enviado a partir de Indicação do Vereador Márcio. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimento nº 40 e Indicação
nº 51 de autoria do Vereador Márcio Borges. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes:
Projetos de Leis Ordinárias nº 24 que “Dispõe sobre a autorização para a participação do Município de Ijaci no Consórcio
Intermunicipal Multifinalitário da Região do Alto Rio Grande” e nº 25 que “Dispõe sobre autorização para adesão do Município de
Ijaci/MG ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL e dá outras providências”.
COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou o reinício da Sessão Legislativa Ordinária e citou o Projetos
de Leis Ordinárias nº 21, 24 e 25 e Projetos de Leis Complementares nº 46 de 2013, 13 e 16 de 2014, constantes na pauta e
pediu aos Vereadores que se possível emitam o parecer sobre os mesmos para votação. Em relação ao Projeto de Lei
Complementar nº 25, foi decidido o envio de ofício ao Executivo para esclarecer a questão do pagamento dos plantonistas por
meio de Decreto do Executivo. O Sr. Presidente mencionou ainda a realização de audiências públicas na zona rural para
elaboração da Lei Orçamentária Anual com questionamento do Vereador Arnaldo. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O
Vereador Sebastião Leonardo pronunciou-se da Tribuna. O Vereador Márcio Borges pronunciou-se da tribuna, com apartes dos
Vereadores Arnaldo, Sebastião, Rogério e comentários do Presidente José Marcelo, havendo um debate acerca do
Requerimento apresentado pelo pronunciante que versa sobre algumas nomeações a partir do concurso público que está sub
judice. Os Vereadores Sebastião e Arnaldo também se manifestaram em relação à Indicação do pronunciante. Em relação à
uma marquise que ameaça desmoronar, abordada pelo pronunciante, houve aparte dos Vereadores Arnaldo e Lino. Da Tribuna
também se pronunciou o Vereador Luiz Rogério com aparte dos Vereadores Arnaldo e Márcio. O Vereador Rodrigo Douglas
pronunciou-se de sua cadeira com aparte dos Vereadores Arnaldo, Márcio, Sebastião e Nelson. SEGUNDA PARTE: As
Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. Votação de Projetos: Sem expediente. TERCEIRA PARTE: Os Srs.
Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que será realizada na segunda-feira, dia 11 de agosto a partir
das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme, vai assinada
pelos Srs. Vereadores.
Ata da 4ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos vinte e nove (29) dias do mês de julho
de dois mil e catorze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, compareceram o Vereador Carlos Antonio
Aparecido Barbosa e o Vereador Lino dos Santos Filho para a 4ª Reunião Extraordinária da Sessão Legislativa de 2014,
conforme Edital de Convocação previamente editado e entregue a todos os Vereadores. Não havendo número regimental para
abertura dos trabalhos nos termos do Art. 145 do Regimento Interno, a reunião não foi realizada. Para constar, o Vereador
Carlos Antonio Aparecido Barbosa assumiu a função de Presidente por ser o Vereador mais idoso presente e determinou a
lavratura da presente ata que vai assinada pelos Vereadores presentes e servidores da Casa.
Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos dezessete (17) dias do mês de julho
de dois mil e quatorze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se em caráter extraordinário 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 Rodrigo Douglas Vilas Boas, Carlos Antônio Aparecido Barbosa, Arnaldo de Abreu Campos,
Luiz Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. COMUNICADOS: Ofício nº 295 do
Gabinete do Prefeito solicitando inclusão de projeto à pauta da presente reunião; Convite do Centro Espírita Casa Caminho da
Luz; Expediente da AMOPEN encaminhando prestação de contas referente a junho de 2014. ORDEM DO DIA: Deliberação dos
Projetos de Leis Complementares nº 13/2014 que "Extingue cargos de provimento efetivo e dá outras providências", n.º 14/2014
que "altera o anexo único da lei complementar 1199/2014, a classe salarial do agente de vigilância em saúde e dá outras
providências”; n.º 44/2013 que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais,
para o fim de estabelecer uma colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos
municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e dá outras providências”; n.º 46/2013 que “Concede isenção
de tributos, que especifica, à empresa prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário por
ocasião da outorga destes serviços”. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente fez comentários acerca dos projetos
em pauta e suspendeu a reunião por 10 minutos para que os Vereadores que não apresentaram o parecer das comissões
permanentes aos projetos em pauta pudessem fazê-lo. No reinício o Sr. Presidente mencionou que os Vereadores deram
parecer ao Projeto de Lei Complementar n.º 14/2014. Foi solicitado pedido de votação em regime de urgência pela Mesa ao
Projeto de Lei Complementar 14/2014. O Vereador Arnaldo pediu vistas aos projetos de lei complementar n.º 46/2013 e 13/2014.
O Vereador Nelson solicitou votação em regime de urgência ao Projeto de Lei Complementar n.º 44/2013. O Vereador Luiz
Rogério solicitou vista ao Projeto de Lei Complementar n.º 44/2013, sendo que, após discussão acerca do início da anunciação
ou não da votação, o mesmo retirou este pedido de vista. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: De sua cadeira
pronunciou-se o Vereador Luiz Rogério que esclareceu o motivo de sua emenda ao Projeto de Lei Complementar n.º 13/2014,
solicitando ao Vereador Arnaldo que, caso fosse de sua vontade, retirasse o pedido de vista ao mesmo, sendo que o Vereador
Arnaldo manteve vista ao referido projeto. SEGUNDA PARTE: O Projeto de Lei Complementar n.º 14/2014 que "Altera o anexo
único da lei complementar 1199/2014, a classe salarial do agente de vigilância em saúde e dá outras providências” foi aprovado
em votação única conforme pedido de urgência feito pela Mesa Diretora. O Projeto de Lei Complementar n.º 44/2013 que
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais, para o fim de estabelecer uma
colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário e dá outras providências” foi aprovado em votação única conforme pedido de urgência feito
pelo Vereador Nelson. TERCEIRA PARTE: Os Senhores Vereadores foram convocados para Reunião Ordinária seguinte que

será realizada na segunda-feira, dia 04 de agosto a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 20ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos trinta (30) dias do mês de junho de dois
mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 282 do Gabinete respondendo aos ofícios nº 72, Indicação nº 37 do Vereador Lino; Ofício nº 70,
reclamação do Sr. José Márcio Gomes; Ofício nº 3 do Vereador Rodrigo; Ofício nº 74, Indicações nº 38 e 39 do Vereador
Rodrigo e Indicações 40 e 41 do Vereador Márcio e Ofício nº 81, Indicações nº 42 e 43 e Requerimento nº 37 do Vereador
Sebastião Leonardo e Indicação nº 44 do Vereador Márcio. Convite subscrito pelo Secretário Municipal de Cultura, Esporte e
Lazer, Sr. Flávio Miguel Fonseca para a 3ª apresentação de dupla sertaneja no coreto da Praça da Matriz e Festa de Música
Raiz que estão acontecendo nos meses de junho e julho. Leitura do relatório final da Comissão Especial para análise das
prestações de contas dos convênios celebrados entre as entidades assistenciais e o Município de Ijaci, nos termos da Portaria nº
05 de 2014. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimento nº 39 subscrito pelo Vereador Márcio, Indicação nº 45 do Vereador Lino
e Indicações nº 46, 47, 48, 49 e 50 subscritas pelo Vereador Márcio. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às
Comissões Permanentes dos Projetos de Leis Complementares: Nº 13 que "Extingue cargos de provimento efetivo e dá outras
providências" e nº 14 que "Altera o Anexo Único da Lei Complementar 1.199/2014, a classe salarial do Agente de Vigilância em
Saúde e da outras providências". Em pauta para 2ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 22 e 23 e Projetos de Leis
Complementares nº 8, 9 e 11. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente determinou o envio do Relatório da
Comissão Especial nomeada pela Portaria nº 05 de 2014 ao Chefe do Executivo e ao Controle Interno da Prefeitura solicitando
que determinem às entidades assistenciais para se enquadrarem no Decreto que regulamenta as suas respectivas prestações
de contas. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: A palavra foi liberada para o Sr. Alcino Raimundo das Graças que reclamou do
vandalismo que acontece em nossa cidade e cobrou ação dos Vereadores e do Prefeito para se reunirem com o chefe do
Destacamento de Polícia Militar para adotar medidas visando coibir esta prática, não precisando usar de violência, mas aplicar
multas, havendo esclarecimentos do Sr. Presidente e aparte do Vereador Arnaldo em relação às reivindicações do visitante.
PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador Luiz Rogério pronunciou-se da tribuna. O Vereador Sebastião Leonardo
pronunciou de sua cadeira com aparte do Vereador Nelson. O pronunciante pediu que fosse lida a declaração firmada pelo
Secretário de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Santana da Vargem em relação aos serviços
prestados pela COPASA naquele Município, sendo o pedido deferido e a leitura feita pelo Sr. Presidente. O Vereador Márcio
Borges pronunciou-se da tribuna com aparte dos Vereadores Luiz Rogério e Arnaldo. O Vereador Rodrigo pronunciou-se de sua
cadeira. O Vereador Arnaldo pronunciou-se de sua cadeira. Por último, o Sr. Presidente traçou alguns comentários, com aparte
dos Vereadores Arnaldo, Rodrigo e Sebastião. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade.
Nos termos do art. 135 da Resolução nº 542 de 18 de junho de 2014, novo Regimento Interno da Câmara Municipal, os Projetos
de Leis Ordinárias nº 22 que "Abre Crédito Especial e dá outras providências" e nº 23 que "Autoriza o Município de Ijaci a
participar do Consórcio para Execução de Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto - CEMSO, ratificando o protocolo de
intenções que entre si celebraram, os municípios de Lavras, Luminárias, Ijaci e Ribeirão Vermelho e dá outras providências"
foram aprovados à unanimidade em 2ª votação e redação final. Os Projetos de Leis Complementares nº 8 de 2014 que "Extingue
cargo de provimento efetivo de Procurador Geral do Município e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em 2ª
votação e redação final, nº 9 que "Altera redação do art. 34 e a denominação do anexo II da Lei Complementar 1.196/2013 que
dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal e dá outras providências" e nº 11 que "Dispõe sobre o auxílio
alimentação aos servidores públicos municipais e dá outras providências" foram aprovados a unanimidade em 2ª votação e
redação final obedecida à norma do novo Regimento Interno retro mencionada. Em relação aos Projetos de Leis
Complementares nº 44 e 46 de 2013, o Sr. Presidente consultou os Vereadores sobre sua votação na reunião, tendo a maioria
dos Vereadores se manifestado contrários a fim de obterem mais informações, à exceção do Vereador Sebastião Leonardo que
se manifestou a favor e o Vereador Carlos que não opinou a respeito. TERCEIRA PARTE: Sendo a última reunião ordinária do
primeiro período da Sessão Legislativa de 2014, os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte que
será realizada na segunda-feira, dia 04 de agosto a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 19ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos vinte e quatro (24) dias do mês de junho
de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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: Sem expediente. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimento nº 37 e Indicações nº 42 e 43 de autoria do
Vereador Sebastião Leonardo. Requerimento nº 38 e Indicação nº 44 de autoria do Vereador Márcio Borges. TRAMITAÇÃO DE
PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes do Projeto de Lei Complementar nº 12 que "Altera redação do
art. 4º da Lei Complementar nº 822 de 10 de agosto de 2005 e dá outras providências", tendo sido feita a leitura integral do
parecer da Assessoria Jurídica desta Câmara acerca deste projeto, cuja conclusão opina, ante a inconstitucionalidade e

incompatibilidade do projeto em questão com a Lei Orgânica Municipal, pela impossibilidade de discussão da proposição em
questão. Também foi lido o inteiro teor do parecer que a Assessoria Jurídica exarou acerca do Projeto de Lei Ordinária nº 21 que
"Altera redação do art. 6º da Lei nº 1.192 de 10 dezembro de 2013 e dá outras providências", cuja conclusão opina pela não
tramitação e discussão da proposição em questão, vez que esta se aparenta um tanto quanto contraditória, devendo o
Executivo, primeiramente, definir sob qual forma irá disponibilizar o benefício. Em pauta para 1ª votação: Projetos de Leis
Ordinárias nº 22 e 23 e Projetos de Leis Complementares nº 8, 9 e 11. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: O Sr. Presidente
abriu espaço para uma audiência sobre a prestação de serviços de tratamento e abastecimento de água e de esgotamento
sanitário na cidade com a participação do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Sr. Fábio Mesquita de Almeida que
foi convidado através do ofício nº 75 de 17 de junho do corrente, a partir de requerimento do Vereador Márcio Borges aprovado
pelo Plenário. Inicialmente, o Secretário fez uma explanação, afirmando, dentre outras colocações, que a intenção do Executivo
é o tratamento de água e esgoto, mas ainda não tem uma empresa definida para esta finalidade. Em seguida, o Sr. Presidente
abriu espaço aos Vereadores para se manifestarem, seguindo a ordem de assinatura no livro de presenças, tendo ao final da
participação dos Vereadores, o Sr. Presidente proposto a mudança na redação de um artigo do Projeto de Lei Ordinária nº 44 de
2013, vez que da maneira que atualmente se encontra, dá a entender direcionamento à Copasa, o que aparece explicitamente
na mensagem de encaminhamento do referido projeto. Após abriu espaço para participação dos assistentes, havendo
comentários do Sr. Joel Vitor da Silva, Coordenador dos Serviços de Saúde do Município. Questionamento do Sr. Marcos
Antônio de Souza, auxiliar de viagem de passageiros. Comentários do Sr. Tarcísio Pereira Alvarenga, empresário, com
participação dos Vereadores Arnaldo e Lino. Não havendo outros pronunciamentos dentre os assistentes, os Vereadores Luiz
Rogério e Arnaldo fizeram algumas considerações. O Sr. Secretário Fábio traçou suas considerações finais agradecendo o
convite e se colocando à disposição. O Sr. Presidente encerrou o debate traçando alguns comentários sobre o tratamento e
abastecimento de água e esgotamento sanitário, agradecendo a participação do Secretário Fábio e dos assistentes, convidandoos a participarem e se manifestarem sempre. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Sr. Presidente disse que iria reduzir
o tempo de pronunciamento dos Vereadores para cinco minutos, tendo o Vereador Nelson Galvino se pronunciado de sua
cadeira com comentários do Sr. Presidente. O Vereador Arnaldo Campos também se pronunciou de sua cadeira. O Vereador
Márcio Borges falou da tribuna. O Vereador Rodrigo Douglas pronunciou-se de sua cadeira e por último, o Vereador Sebastião
Leonardo pronunciou-se da tribuna com comentários do Vereador Arnaldo e réplica do pronunciante, bem como palavras do Sr.
Presidente. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. O Sr. Presidente determinou que
fosse enviada cópias dos pareceres da Assessoria Juridica da Câmara em relação aos projetos de leis ordinária 21/2014 e
complementar 11/2014 ao Executivo para análise e manifestação, ficando paralisado seus trâmites. Os Projetos de Leis
Ordinárias nº 22 que "Abre Crédito Especial e dá outras providências" e nº 23 que "Autoriza o Município de Ijaci a participar do
Consórcio para Execução de Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto - CEMSO, ratificando o protocolo de intenções que
entre si celebraram, os municípios de Lavras, Luminárias, Ijaci e Ribeirão Vermelho e dá outras providências" foram aprovados à
unanimidade em 1ª votação. O Projeto de Lei Complementar nº 8 de 2014 que "Extingue cargo de provimento efetivo de
Procurador Geral do Município e dá outras providências" foi aprovado em 1ª votação, após obter 6 (seis) votos favoráveis e 2
(dois) votos contrários dos Vereadores Arnaldo e Márcio. Os Projetos de Leis Complementares nº 9 que "Altera redação do art.
34 e a denominação do anexo II da Lei Complementar 1.196/2013 que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal e dá outras providências" e nº 11 que "Dispõe sobre o auxílio alimentação aos servidores públicos municipais e dá
outras providências" foram aprovados a unanimidade em 1ª votação. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados
para a Reunião Ordinária seguinte, a ser realizada segunda-feira, dia 30 de junho a partir das 19 horas, sendo esta a última
reunião ordinária do primeiro período da Sessão Legislativa de 2014. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 18ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos dezesseis (16) dias do mês de junho de
dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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: Prestação de Contas da AMOPEM – Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra referente ao mês de
maio de 2014. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicações nº 38 e 39 subscritas pelo Vereador Rodrigo e Indicações 40 e 41
subscrita pelo Vereador Márcio. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes dos Projetos
de Lei Ordinárias: Nº 21 que “Altera redação do art. 6º da Lei nº 1.192 de 10 dezembro de 2013 e dá outras providências”. Nº 22
que “Abre Crédito Especial e dá outras providências” e nº 23 que “Autoriza o Município de Ijaci a participar do Consórcio para
Execução de Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto - CEMSO, ratificando o protocolo de intenções que entre si celebraram,
os municípios de Lavras, Luminárias, Ijaci e Ribeirão Vermelho e dá outras providências”. Em pauta para votação única nos
termos do parágrafo único do art. 137 do Regimento Interno: Projeto de Resolução nº 2 de 2013 que foi devolvido pelo Vereador
Nelson Galvino que para o mesmo havia pedido vista na reunião anterior. Em pauta para 2ª votação: Projetos de Leis Ordinárias
nº 17, 19 e 20 e Projeto de Lei Complementar nº10 de 2014. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou
os projetos em pauta. Após suspendeu os trabalhos para que os Vereadores, à exceção do Sr. Arnaldo Campos e Sr. Sebastião
Leonardo, ouvissem o áudio da 16ª Reunião Ordinária, no pronunciamento do Vereador Sebastião, no qual o Vereador Arnaldo
impetrou um requerimento solicitando providências necessárias para abertura de processo por falta de ética e decoro
parlamentar em relação às palavras do Vereador Sebastião Leonardo proferidas na referida Reunião. Reiniciados os trabalhos, o
Sr. Presidente informou que por decisão dos Vereadores, o requerimento do Vereador Arnaldo será arquivado, pois os
Vereadores entenderam que as palavras do Vereador Sebastião não contêm os termos ofensivos contantes no requerimento. O

Vereador Arnaldo questionou e discordou da decisão e disse que irá tomar outras providências cabíveis. PRONUNCIAMENTO
DOS VEREADORES: da Tribuna pronunciaram-se os Vereadores Nelson Galvino. Márcio Borges com aparte dos Vereadores
Sebastião e Rodrigo. Luiz Rogério e Sebastião Leonardo. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à
unanimidade. O Sr. Presidente determinou a convocação do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Sr. Fábio Mesquita
de Almeida, para comparecer na reunião seguinte com o objetivo de discutir acerca dos Projetos de leis que tratam da
celebração de convênio com a COPASA, conforme solicitado pelo Vereador Márcio Borges. Os Projetos de Leis Ordinárias nº 17
que “Dispõe sobre o Programa de Educação Ambiental e Mobilização Social para o saneamento básico e dá outras
providências”, nº 19 que “Altera redação e renumera artigos da Lei 834 de 13 de setembro de 2005 que dispõe sobre a Politica
Municipal de Atendimento ao Idoso e dá outras providências” e nº 20 que “Dispõe sobre o Programa de Formação da Patrulha
Ambiental Mirim - PAMIRIM e dá outras providências” foram aprovados à unanimidade em 2ª e 3ª votações, conforme urgência
solicitada pelo Vereador Luiz Rogério. O Projeto de Lei Complementar nº 10 que “Altera redação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 822
de 10 de agosto de 2005 que dispõe sobre o regime de plantão no Pronto Atendimento Municipal e dá outras providências” foi
aprovado à unanimidade em 2ª e 3ª votações, conforme urgência solicitada pelo Vereador Sebastião Leonardo. O Projeto de
Resolução nº 2 de 2013 que “Estabelece o Regimento Interno da Câmara Municipal de Ijaci” foi aprovado à unanimidade em
votação única, se transformando na Resolução nº 542 de 2014. O Sr. Presidente determinou a leitura do ofício nº 53 subscrito
pelo Promotor de Justiça, Dr. Aécio Rabelo, no qual solicita a adequação do CEMSO, objeto do Projeto de Lei Ordinária nº 23 de
2014 às normas referentes aos Consórcios públicos. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião
Ordinária seguinte, que em decorrência do jogo da seleção brasileira pela copa do mundo FIFA 2014, será realizada na terçafeira, dia 24 de junho a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada
conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 17ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos nove (9) dias do mês de junho de dois
mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 foram recebidos os seguintes ofícios: Nº 255 em resposta ao Ofício nº 65 desta
Câmara enviado a partir do Requerimento nº 32 do Vereador Márcio. Ofício nº 258 do Gabinete do Prefeito, subscrito pelo
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Exmo. Sr Fábio Mesquita de Almeida, enviando documentação a respeito de
contratações do Município realizadas com a CEMIG, solicitada verbalmente pelo Vereador Carlos. Expediente subscrito pelo Sr.
José Márcio Gomes, servidor público do Município, cujo assunto versa sobre uso indevido de veículos da municipalidade. Leitura
da Resolução da Mesa Diretora nº 1 de 2014 que dispõe sobre o funcionamento do expediente desta Câmara durante os jogos
da seleção brasileira na Copa do Mundo FIFA 2014, sendo que a Reunião Ordinária a realizar-se dia 23 de junho, será
transferida para a terça-feira, dia 24 de junho. Convite enviado pela Escola Municipal Pe. Emílio Luiz Lunks de Educação Infantil
a realizar-se dia 11/06/2014 às 8 horas. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicação nº 37 subscrita pelo Vereador Lino.
TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes do Projeto de Lei Complementar nº 11 que
"Dispõe sobre o auxílio alimentação aos servidores públicos municipais e dá outras providências". O Projeto de Lei Ordinária nº
18 que "Dispõe sobre o Programa de Formação da Patrulha Ambiental Mirim - PAMIRIM e dá outras providências" foi retirado a
pedido do autor, através do ofício nº 262 do Gabinete do Prefeito e substituído pelo Projeto de Lei Ordinária nº 20 que possui a
mesma ementa. Leitura da emenda supressiva nº 1 ao Projeto de Lei Complementar nº 10 de 2014 subscrita pelo Vereador Luiz
Rogério. Em pauta para votação única nos termos do parágrafo único do art. 13 do Regimento Interno: Projeto de Resolução nº
2 de 2013. Em pauta para 1ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 17, 19 e 20. Projetos de Leis Complementares nº 7 e 10.
COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente falou dos projetos em pauta. Sobre o expediente enviado pelo servidor
municipal, Sr. José Márcio Gomes, afirmou que o enviará ao Sr. Prefeito e ao Secretário Municipal de Transporte e Trânsito, pois
está ocorrendo abusos na utilização de alguns veículos, porém algumas exceções devem ser toleradas, citando como exemplo
das ambulâncias, havendo aparte do Vereador Arnaldo no assunto. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: De sua cadeira,
pronunciou-se o Vereador Carlos que pediu votação em regime de urgência no projeto de Lei Complementar nº 7 de 2014, com
aparte do Vereador Arnaldo e réplica do pronunciante. Da tribuna, pronunciou-se o Vereador Nelson Galvino e Márcio Borges.
De sua cadeira pronunciou-se o Vereador Arnaldo Campos. Da Tribuna pronunciou-se o Vereador Luiz Rogério. De sua cadeira
pronunciou-se o Vereador Lino dos Santos. Da Tribuna se pronunciou-se o Vereador Sebastião Leonardo, com aparte do
Vereador Rodrigo. A palavra foi concedida novamente ao Vereador Nelson Galvino pelo prazo de dois minutos, tendo o mesmo
se pronunciado da Tribuna com aparte do Vereador Sebastião. Tendo o Vereador Nelson pedido a palavra, o Sr. Presidente
indeferiu e disse que iria esclarecer a questão da doação de lotes da Lagoinha, cujo assunto estava em pauta, com aparte do
Vereador Arnaldo, do Vereador Nelson e Vereador Sebastião. O Sr. Presidente continuou seu pronunciamento desde sua
cadeira com apartes dos Vereadores Arnaldo e Sebastião. SEGUNDA PARTE: A Proposição Escrita foi aprovada à unanimidade
em votação única. Os Projetos de Leis Ordinárias nº 17 que "Dispõe sobre o Programa de Educação Ambiental e Mobilização
Social para o saneamento básico e dá outras providências", nº 19 que "Altera redação e renumera artigos da Lei 834 de 13 de
setembro de 2005 que dispõe sobre a Politica Municipal de Atendimento ao Idoso e dá outras providências" e nº 20 que "Dispõe
sobre o Programa de Formação da Patrulha Ambiental Mirim - PAMIRIM e dá outras providências" foram aprovados à
unanimidade em 1ª votação. Consultado o Plenário sobre o pedido de votação em regime de urgência do Projeto de Lei
Complementar nº 7 de 2014, feito pelo Vereador Carlos, o mesmo foi aprovado por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto
contrário do Vereador Arnaldo. Feita a votação do predito projeto que "Cria três cargos de Técnico em Enfermagem do PSF, de
provimento efetivo e dá outras providências" o mesmo foi aprovado em 1 (uma) votação valendo pelas 3 (três), após obter 6

(seis) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário do Vereador Arnaldo e 1 (uma) abstenção do Vereador Márcio que em sua
justificativa disse que de acordo com a resposta da Secretária Municipal de Saúde, a necessidade da nomeação se dá pelo
funcionamento do laboratório, raio X e outros procedimentos que ainda não estão em andamento. O Projeto de Lei
Complementar nº 10 que "Altera redação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 822 de 10 de agosto de 2005 que dispõe sobre o regime de
plantão no Pronto Atendimento Municipal e dá outras providências" foi aprovado à unanimidade em 1ª votação, considerada a
Emenda Supressiva nº 1 do Vereador Luiz Rogério. O Vereador Nelson Galvino pediu vistas ao Projeto de Resolução n.º 2/2013
que Estabelece o Regimento Interno da Câmara Municipal de Ijaci/MG. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram
convocados para a Reunião Ordinária seguinte a realizar-se segunda-feira, dia 16 de junho a partir das 19 horas. Os trabalhos
foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 16ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos dois (02) dias do mês de junho de dois
mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 foram recebidos os seguintes ofícios: Nº 231 encaminhando prestações de contas
das entidades AMOPEM, meses de março e abril; ALECI do mês de abril; CONSEPI do mês de março; Banda de Música Santa
Cecília do mês de abril; APAE do mês de abril e projeto Equoterapia e Esquadrão da Vida do mês de abril, todos de 2014. Nº
237 em reposta ao ofício nº 1 do Vereador Sebastião Leonardo. Nº 245 encaminhando Balancete da Receita e despesa da
Prefeitura Municipal referente ao mês de abril de 2014. Da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer: Convite para a
Reunião Ordinária do Conselho do Patrimônio Cultural a realizar-se dia 03 de junho e convite para a Reunião da Escolinha de
Futebol do Município a realizar-se dia 05 de junho. Ofício nº 23 do CONSEPI solicitando parceria na Rua do Lazer a realizar-se
dia 07 de junho. Expediente subscrito pela equipe da Biblioteca Monteiro Lobato da Escola Estadual Maurício Zákhia solicitando
ajuda financeira dos Srs. Vereadores para aquisição de móveis, equipamentos e um bom acervo para a supracitada Biblioteca.
PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicação nº 36 subscrita pelo Vereador Lino e Requerimento nº 36 subscrito pelo Vereador
Márcio. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões Permanentes do Projeto de Lei Ordinária nº 19 que
“Altera redação e renumera artigos da Lei 834 de 13 de setembro de 2005 que dispõe sobre a Politica Municipal de Atendimento
ao Idoso e dá outras providências” e Projeto de Lei Complementar nº 10 que “Altera redação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 822 de
10 de agosto de 2005 que “Dispõe sobre o regime de plantão no Pronto Atendimento Municipal e dá outras providências”. Em
pauta para 3ª votação em sua redação final: Projeto de Lei Ordinária nº 15 de 2014. Leitura do ofício nº 247 subscrito pela
Secretária Municipal de Saúde, Exma. Sra. Rósula Maria Elias se manifestando acerca do Projeto de Lei Complementar nº 7 de
2014 que cria cargos de técnico de enfermagem. Leitura do parecer exarado pelo Assessor Jurídico da Câmara, Dr. Adelson
Barbosa Damasceno sobre o Projeto de Lei Ordinária nº 18 de 2014, onde opina pela necessidade de adequação do projeto de
modo a estabelecer critérios objetivos para a escolha dos agentes e monitores mirins vinculados ao projeto em questão.
COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente nomeou os Vereadores Arnaldo Campos, Carlos Barbosa e Márcio
Borges para compor a Comissão Especial para analisar a aplicação de recursos na Saúde no Município de Ijaci, referente ao
exercício de 2013, conforme requerimento nº 33 subscrita pelo Vereador Márcio Borges na reunião anterior. Mencionou os
projetos em pauta e pediu que os Vereadores reunissem em suas respectivas comissões e dessem os pareceres para votação
dos mesmos ainda neste mês, antes do recesso parlamentar, afirmando que iria colocar o projeto de Lei Complementar nº 7 de
2014 em 1ª votação, pois a Secretária Municipal de Saúde havia se manifestado a respeito e as Comissões Permanentes já
haviam emitido seus respectivos pareceres, tendo o Vereador Arnaldo pedido vista no referido Projeto, sendo lhe concedida nos
termos regimentais. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciou-se o Vereador Sebastião Leonardo.
Desde sua cadeira, pronunciou-se o Vereador Arnaldo Campos. Ao final o Sr. Presidente pronunciou-se desde sua cadeira onde
foi abordada a questão do tratamento de água na cidade com a participação dos Vereadores Arnaldo, Rogério e Sebastião. Após
foi debatida a questão do pedido de vista do Vereador Arnaldo acerca do projeto de Lei Complementar nº 7 de 2014, vez que
este pedido foi efetuado pelo Vereador na reunião realizada em 15 de abril, com posterior sugestão do Vereador Lino em
convocar a Secretária para manifestar-se a respeito. Diante do impasse, o Sr. Presidente disse que irá averiguar a questão
durante a semana e na reunião seguinte decidirá se colocará, ou não, o projeto em votação. SEGUNDA PARTE: As Proposições
Escritas foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 15 que “Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da
Lei Orçamentária de 2015 e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade em 3ª votação em sua redação final.
TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte a realizar-se segunda-feira, dia
09 de junho a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme
vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 15ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos vinte e seis (26) dias do mês de maio de
dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 foram recebidos os seguintes ofícios: Nº 228 em resposta ao ofício nº 58 da Câmara
e nº 230 respondendo parcialmente ao ofício nº 57 desta Câmara, Indicação nº 35 do Vereador Márcio. Convite enviado pela

CEMIG para participar do evento “Programa Proximidade UHE Camargos/Itutinga” a realizar-se dia 29 de maio em Itutinga.
Convite enviado pelo Comandante do Destacamento de Polícia Militar de Ijaci, Sargento Francisco Assis de Oliveira para o
evento a ser realizado no dia 30 de maio no Anfiteatro da cidade com o objetivo de desenvolver ações de cunho preventivo,
visando a segurança objetiva e subjetiva de funcionários, gerentes, proprietários e usuários de estabelecimentos comerciais da
cidade. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimentos nº 32 e 33 subscritos pelo Vereador Márcio Borges e Requerimentos nº 34
e 35 subscritos pelo Vereador Nelson Galvino. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às Comissões
Permanentes dos Projetos de Leis Ordinárias nº 17 que “Dispõe sobre Programa de Educação Ambiental e Mobilização Social
para o saneamento básico e dá outras providências” de autoria do Chefe do Executivo em substituição ao Projeto de Lei
Ordinária nº 16, que foi retirado conforme solicitado através do ofício nº 224 do Gabinete do Prefeito e nº 18 que “Dispõe sobre o
Programa de Formação da Patrulha Ambiental Mirim - PAMIRIM e dá outras providências” também de autoria do Chefe do
Executivo. Projeto de Lei Complementar nº 9 que “Altera redação do art. 34 e a denominação do anexo II da Lei Complementar
1.196/2013 que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal e dá outras providências” de autoria do Chefe do
Executivo para tramitar juntamente ao Projeto de Lei Complementar nº 8 de 2014. Em pauta para 2ª votação: Projeto de Lei
Ordinária nº 15 de 2014. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente deu boas vindas aos assistentes e um
representante da imprensa e pediu que todos venham nas demais reuniões da Câmara e não somente quando existe algum
assunto que envolve interesses, citando normas inerentes ao andamento das reuniões e em seguida liberou o uso da palavra
para o Sr. José Marcílio Dias Carvalho, Gerente do Distrito do Alto Rio Grande da COPASA, com sede em Lavras, assessorado
pelo funcionário, Sr. Alisson Fabiano Faria Machado, que utilizando-se de slides no data show, traçou comentários da situação
do abastecimento de água na cidade e a proposta da empresa em fazer o tratamento da água e do sistema de esgotamento
sanitário na cidade, de acordo com as normas técnicas estabelecidas pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento
de Água e de Esgoto Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE/MG, bem como das tarifas cobradas e fluxograma de
implantação. Colocando-se à disposição para perguntas, foram feitos comentários e questionamentos pelo Vereador Presidente
Marcelo e pelos demais Vereadores, além de duas perguntas escritas feitas por assistentes. O Sr. Presidente agradeceu pela
presença do Sr. José Marcílio e disse que serão promovidas audiências e pediu aos assistentes para comparecerem, pois a
decisão pela implantação da COPASA depende da participação da população, tendo o gerente regional da COPASA se
colocado à disposição no escritório em Lavras ou em visita à Câmara. PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: A palavra foi
liberada para o Sr. Leandro do Nascimento Júlio, devidamente inscrito, que em nome de diversas pessoas, falou sobre a
necessidade da transmissão das reuniões através da rádio, citando que muitas pessoas não têm condições de participarem das
reuniões no prédio da Câmara, tais como moradores da zona rural e idosos e citou trechos da Lei de Acesso às Informações nos
órgãos públicos, pedindo aos Vereadores que revejam e aprovem o projeto para transmissão das reuniões. O Sr. Presidente
disse que foi um dos que assinou como autor do projeto e mencionou alguns aspectos do projeto que merecem um certo
cuidado, pois foi censurado por um Promotor a respeito de um informativo da Câmara em mandato passado e sugeriu ao
visitante que fosse elaborado um projeto de iniciativa popular assinado por cinco por cento dos cidadãos. Abrindo espaço para
os Vereadores fazer uma pergunta ou comentário, se manifestaram os Vereadores Rogério, Márcio, Nelson, Carlos, Arnaldo,
Sebastião e Lino, ocasião em que vários pontos inerentes foram abordados. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da
tribuna, pronunciou-se o Vereador Rodrigo Douglas. Nos termos regimentais, os trabalhos foram prorrogados por mais uma
hora. Prosseguindo, da tribuna pronunciou-se o Vereador Nelson Galvino com questionamento do Presidente Marcelo e aparte
do Vereador Arnaldo. Vereador Luiz Rogério com aparte do Vereador Carlos, Arnaldo e Rodrigo, bem como questionamento do
Vereador Nelson que foi respondido pelo pronunciante. Vereador Sebastião Leonardo e por fim o Presidente José Marcelo, com
aparte do Vereador Nelson. De sua cadeira, pronunciou-se o Vereador Arnaldo Campos com esclarecimentos do Sr. Presidente
e debate sobre o Projeto de Resolução para transmissão das reuniões através da rádio. SEGUNDA PARTE: As Proposições
Escritas foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 15 que “Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da
Lei Orçamentária de 2015 e dá outras providências”, consideradas as emendas nº 1 e 2 do Vereador Presidente, foi aprovado à
unanimidade em 2ª votação. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte a
realizar-se segunda-feira, dia 02 de junho a partir das 19 horas e determinou a leitura da ata que depois de lida e achada
conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 14ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos dezenove (19) dias do mês de maio de
dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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. Foi
observado um minuto de silêncio como homenagem póstuma ao Sr. Agenor Pereira de Alvarenga, funcionário aposentado da
Prefeitura, falecido no dia anterior. COMUNICADOS: Leitura do relatório da Comissão Especial nomeada através da Portaria nº
6 de 1º de abril de 2014, cujo objeto é averiguar suposto tráfico de influência por parte de membros da Administração, bem como
suposto uso de veículos da municipalidade para fins particulares, cuja conclusão foi que as denúncias apresentadas não ficaram
comprovadas e assim, o relatório foi submetido à Presidência e ao Plenário para que sejam adotadas as providências que
entenderem necessárias. Ofício nº 6 subscrito pelo Vereador Márcio Borges solicitando mais 30 (trinta) dias de prazo para
realização dos trabalhos da Comissão nomeada através da Portaria nº 5 de 2014, cujo objeto é a análise dos documentos
inerentes às prestações de contas das entidades que recebem subvenção do Município. PROPOSIÇÃO ESCRITA: Indicação nº
35 subscrita pelo Vereador Márcio Borges. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Ordinária
nº 15 de 2014. Em pauta para votação única nos termos do parágrafo único do art. 137 do Regimento Interno: Projeto de
Resolução nº 2 de 2014. Em pauta para 2º turno de votação: Proposta de Emenda à Lei Ogânica Municipal nº 1. Em relação ao
projeto de Lei Ordinária nº 16 e Projeto de Lei Complementar nº 8, foi decidido envio de ofício ao Executivo solicitando,

respectivamente, estimativas de gastos e fontes de recursos, bem como apresentação de projeto de lei alterando a redação do
artigo 34 da Lei Complementar nº 1.196 de 2013, o qual poderá tramitar concomitantemente ao projeto de Lei Complementar nº
8, conforme sugerido pela Assessoria Jurídica da Câmara. Quanto ao Projeto de Lei Ordinária nº 11 de 2014, o Sr. Presidente
procedeu à uma votação nominal sobre sua devolução ao Executivo por se tratar de matéria de competência do mesmo,
conforme dispõe o Plano Diretor, bem como casos precedentes noutros condomínios em que a área institucional fora dos limites
condominiais não foi enviada para deliberação da Câmara. Feita a consulta, os Srs. Vereadores, à unanimidade votaram pela
devolução do referido Projeto, por não vislumbrar competência da Câmara na matéria. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O
Sr. Presidente fez alguns questionamentos acerca do parecer da Comissão Especial nomeada pela portaria nº 6. O Vereador
Luiz Rogério disse que quando levantou a questão do tráfico de influência, não mencionou o nome do Vice-Prefeito, Sr. Fabiano.
O Sr. Presidente citou a votação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica em segundo turno e que na semana seguinte, colocará
o novo Regimento Interno em votação e o Vereador que quiser apresentar emendas deverá fazê-lo até quinta-feira, dia 21 de
maio. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: De sua cadeira, pronunciou-se o Vereador Rodrigo. Da tribuna da Câmara,
pronunciou-se o Vereador Sebastião Leonardo que dentre outros assuntos, abordou a questão da intenção de alguns médicos
em deixar seus cargos no Município, havendo alongado debate sobre a situação dos serviços de saúde no Município,
envolvendo a maioria dos Vereadores que por suas vezes, apresentaram algumas sugestões, prevalecendo o convite ao Sr.
Prefeito e à Sra. Secretária de Saúde para comparecerem na próxima reunião para discutirem a matéria, bem como a instalação
de uma Comissão Especial para apurar os gastos com a saúde no Município. SEGUNDA PARTE: A Proposição Escrita foi
aprovada à unanimidade. O Sr. Presidente disse que irá arquivar o parecer da Comissão nomeada nos termos da Portaria nº 6
de 2014. O Projeto de Lei Ordinária nº 15 que “Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2015 e dá
outras providências”, consideradas as emendas nº 1 e 2 do Vereador Presidente foi aprovado à unanimidade em 1ª votação. A
Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 1 de 2014 que “Altera dispositivos que especifica na Lei Orgânica Municipal e
dá outras providências” foi aprovada à unanimidade em 2º turno de votação, se tornando a Emenda nº 10 desta data. O Projeto
de Resolução nº 2 de 2014 que “Autoriza a transmissão das reuniões da Câmara municipal na Rádio Ijaci FM e dá outras
providências” foi rejeitado em votação única, após obter 03 (três) votos favoráveis, sendo dos Vereadores Márcio, Nelson e
Arnaldo e 05 (cinco) votos contrários, sendo dos Vereadores Rogério, Carlos, Sebastião Leonardo, Rodrigo e Lino. O Vereador
Nelson questionou se não era necessária a justificativa do voto pelo Vereador, sendo respondido pelo Sr. Presidente que não. O
Vereador Márcio falou sobre o resultado da votação, lamentando a rejeição e mencionando a Câmara Municipal de Santana do
Jacaré, onde a reunião é transmitida e os trabalhos dos Vereadores são divulgados e que ele fará seu informativo, tendo o
Vereador Arnaldo dito que também fará o mesmo. O Vereador Nelson traçou mais comentários sobre o resultado da votação. O
Vereador Lino disse que para ele tanto faz, mas a cidade é pequena e a população poderia vir na Câmara. Os Vereadores
Rogério e Rodrigo apoiaram. O Vereador Rogério citou exemplo na Legislatura passada, onde um assunto repercutiu mal. O
Vereador Sebastião Leonardo disse que o voto é inviolável e e em muitos eventos fora da Câmara, nem todos os Vereadores
participam. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte a realizar-se
segunda-feira, dia 26 de maio a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida
e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 13ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos doze (12) dias do mês de maio de dois
mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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: Ofícios do Gabinete do Prefeito: Nº 208 em resposta ao Requerimento nº 20 do Vereador Márcio, Ofício nº 30
desta Câmara. Nº 209 em resposta ao ofício nº 54 desta Câmara, alusão à Indicação nº 34 do Vereador Nelson e Requerimentos
nº 29 e 30 do Vereador Márcio. Nº 211 respondendo parcialmente o Ofício nº 42 da Presidência da Câmara e nº 214
respondendo parcialmente o ofício nº 39 desta Câmara, mencionando o Requerimento nº 25 do Vereador Márcio, Indicação nº
32 do Vereador Sebastião Leonardo e Indicação nº 33 do Vereador Lino. Prestações de Contas do convênio entre a AMOPEM a
a Prefeitura Municipal referente aos meses de março e abril de 2014. Agradecimento encaminhado pela AMOPEM acerca da
participação dos Vereadores na Festa do Trabalhador e 4º aniversário da Rádio Ijaci FM. Ofício nº 47, subscrito pelo Prefeito
Municipal de Itumirim/MG, Dr. Gilson de Oliveira Garcia em resposta ao Ofício nº 41 desta Câmara, onde o Presidente solicitou,
em nome dos moradores adjacentes, reparos na estrada entre a ponte do Rio Capivari e a balsa de travessia da represa do Funil
naquele Município. PROPOSIÇÃO ESCRITA: Sem expediente. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação e envio às
Comissões Permanentes do Projeto de Lei Ordinária nº 16 de 2014 que “Dispõe sobre o Programa de Educação Ambiental e
Mobilização Social para o Saneamento Básico e dá outras providências” e Projeto de Lei Complementar nº 8 de 2014 que
“Extingue cargo de provimento efetivo de Procurador Geral do Município e dá outras providências”. Leitura do parecer da
Comissão nomeada através da Portaria nº 4 de 1º/4/2014, composta pelos Vereadores Carlos, Sebastião e Arnaldo, para
averiguar a legalidade, viabilidade, razoabilidade e interesse público do terreno a ser adquirido pela Amigrande para cumprir a
legislação no tocante à área institucional em decorrência do condomínio a ser construído pela mesma em nosso Município,
objeto do Projeto de Lei Ordinária nº 11 de 2014, cuja conclusão, à unanimidade, os Vereadores opinaram favoravelmente ao
Projeto em questão. Apresentação das emendas Modificativas nº 1 e 2 ao Projeto de Lei Ordinária nº 15 de 2014, subscritas pelo
Sr. Presidente José Marcelo, conforme decidido na Audiência Pública para a análise da LDO realizada no dia 7 de maio do
corrente. Em pauta para votação única nos termos do parágrafo único do art. 137 do Regimento Interno: Projeto de Resolução nº
3 de 2014, vez que o mesmo foi devolvido pelo Vereador Nelson que havia pedido vista no Projeto na reunião anterior.
PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: O uso da palavra foi liberado para a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico,

Meio Ambiente e Turismo, Sra. Adriene Alvarenga que fez uma explanação sobre o Projeto de Lei Ordinária nº 16 que trata do
Programa de Educação Ambiental e Mobilização Social para o Saneamento Básico no Município, afirmando que é uma
exigência legal contida na Lei Federal nº 12.305 de 2 de agosto de 2010 que instituiu a política nacional de resíduos sólidos e
como precisa do respaldo de lei municipal, o projeto foi enviado para a Câmara, já que é uma atividade continuada e todo ano
será reavaliada, sendo que ações e programas poderão ser adicionadas. Respondeu questionamentos do Presidente José
Marcelo e dos Vereadores Arnaldo Campos que também traçou alguns comentários, Nelson Galvino, Luiz Rogério, Lino dos
Santos e Márcio Borges. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna pronunciaram-se os Vereadores Sebastião
Leonardo e Márcio Borges. De sua cadeira pronunciou-se o Vereador Arnaldo Campos que solicitou votação em regime aberto
para o Projeto de Resolução nº 3 de 2014, afirmando de antemão que seu voto e o voto do Vereador Nelson Galvino seriam
contrários ao Projeto de Resolução, pedindo que o anexo contendo suas justificativas constasse em ata, havendo aparte do
Vereador Rogério que questionou ao Sr. Presidente sobre a legalidade do voto em regime aberto, afirmando que seu voto seria
manifesto. SEGUNDA PARTE: As Emendas Modificativas nº 1 e 2 subscritas pelo Sr. Presidente ao projeto de Lei Ordinária nº
15 que trata da LDO foram aprovados à unanimidade do Plenário, passando a integrar o projeto. Em relação ao Projeto de
Resolução nº3 de 2014, após debate sobre o regime de votação, prevaleceu o regime de votação nominal. Desta foma, o Projeto
de Resolução nº 3 de 2014 que “Aprova as contas do Município de Ijaci/MG, exercício de 2012” foi aprovado, após obter 5
(cinco) votos favoráveis, sendo dos Vereadores Rodrigo, Carlos, Rogério, Lino e Sebastião e 3 (três) votos contrários, sendo dos
Vereadores Arnaldo, Márcio e Nelson. O Vereador Márcio manifestou o fato da votação das contas de 2006 ter sido secreta e se
fosse aberta, o resultado poderia ser outro. O Vereador Arnaldo disse que os Vereadores pecaram em não ter o devido
conhecimento do Regimento Interno na época, ao que o Vereador Márcio disse que se no Regimento não consta votação
secreta para as prestações de contas do Município, irá pedir para reabrir o processo de votação das contas de 2006. O Sr.
Presidente disse que irá pedir a reabertura do processo de prestação de contas de 2006 junto ao Tribunal de Contas.
TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte a realizar-se segunda-feira, dia
19 de maio a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme
vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 12ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos cinco (05) dias do mês de maio de dois
mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 205 do Gabinete do Prefeito encaminhando o Balancete de receitas e despesas da Prefeitura
Municipal referente ao mês de março de 2014. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimentos nº 29 e 30 subscritos pelo Vereador
Márcio. Indicação nº 34 subscrita pelo Vereador Nelson. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação do relatório conclusivo
em separado, subscrito pelo Vereador Márcio Luiz Borges, Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, acerca da Prestação de Contas do Exercício de 2012, no qual o Vereador diverge do Relator e do Membro da referida
Comissão e propõe a aprovação das contas com ressalvas. Vale ressaltar que em decorrência de problema de saúde
devidamente justificado, o Vereador Márcio não compareceu na reunião anterior e desta forma não assinou conjuntamente o
parecer exarado pelo Relator e Membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, bem como o Projeto de
Resolução nº 3, sendo voto vencido na Comissão. Tal Projeto de Resolução, o de nº 3, foi incluído na pauta da presente reunião
para discussão única, nos termos do parágrafo único do art. 137 do Regimento Interno. Também foi incluído na pauta para
votação única, o Projeto de Resolução nº 2 de 2014. Em Pauta para votação em 1º Turno: Proposta de Emenda à Lei Orgânica
Municipal nº 1 de 2014. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente reafirmou que os Vereadores devem estar
atentos aos respectivos prazos estabelecidos para realização dos trabalhos e apresentação dos relatórios conclusivos.
PRONUNCIAMENTO DE VISITANTE: A Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal, Sra. Izabella de
Lourdes Gattini Ribeiro, convidada para participar da reunião, através do ofício nº 40 da Câmara, Requerimento nº 26 do
Vereador Márcio, fez uma explanação sobre a situação preocupante da dengue na cidade e pediu apoio da Câmara na questão
da legislação para regulamentação, sobretudo de lotes e terrenos baldios, bem como da comunidade para a contenção da
proliferação do agente transmissor das doenças provenientes, pois tem enfrentado muitas dificuldades neste sentido, sobretudo
quanto ao lixo, terrenos baldios, dentre outros. Apresentou números de casos, bem como ações que estão sendo desenvolvidas,
dedicação da equipe que está trabalhando, citando Secretarias que estão colaborando para combater o problema e respondeu
questionamentos e participou de comentários do Presidente Marcelo, dos Vereadores Rogério, Sebastião, Arnaldo e Márcio.
Como o tempo estava se alongando, o Sr. Presidente concedeu um minuto para cada Vereador fazer sua respectiva
consideração, havendo sugestões do Vereador Lino, complementação do comentário do Vereador Arnaldo, questionamentos do
Vereador Nelson, sugestão e questionamento do Vereador Márcio, questionamento do Vereador Rodrigo, elogio do Vereador
Sebastião, questionamentos do Vereador Carlos e elogio do Vereador Rogério. O Sr. Presidente pediu relação do número das
leis federal e estadual, citada pela Coordenadora, além de relação contendo repasses de recursos para o combate à dengue.
Apresentou sugestões do Professor Luiz Antônio de Lima e questionamento do mesmo, o que foi comentado pela Sra. Isabella.
PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: De sua cadeira, pronunciou-se o Vereador Carlos que, dentre outros assuntos, disse
que a Comissão nomeada para analisar o Projeto de Lei nº 11, apresentou parecer favorável. Da tribuna da Câmara
pronunciaram-se: Vereador Rogério, Vereador Sebastião, que dentre outros, reforçou palavras do Vereador Carlos sobre o
terreno, objeto do Projeto de Lei nº 11 e Vereador Nelson. De suas cadeiras pronunciaram-se o Vereador Rodrigo e Vereador
Arnaldo que também mencionou parecer favorável pela viabilidade do aceite do terreno, objeto do Projeto de Lei Ordinária nº 11
de 2014. O Vereador Sebastião pediu e lhe foi cedido mais um espaço para complementar sua palavra, conforme abordado pelo

Vereador Arnaldo, havendo réplica do mesmo. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. O
Vereador Sebastião pediu vista no Projeto de Resolução nº 2 de 2014 e o Vereador Nelson pediu vista no Projeto de Resolução
nº 3 de 2014, tendo o Sr. Presidente concedido até a próxima reunião por questões de prazo para envio ao Tribunal de Contas.
A Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 1 de 2014 que “Altera dispositivos que especifica na Lei Orgânica Municipal
e dá outras providências” foi aprovada à unanimidade em 1º turno de votação. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram
convocados inicialmente para a Audiência Pública para Análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias que será realizada na
próxima quarta-feira, dia 07 de maio a partir das 19 horas. Após foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte a realizarse segunda-feira, dia 12 de maio a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida
e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 11ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos vinte e oito (28) dias do mês de abril de
dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 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. Ausente o Vereador Márcio
Luiz Borges. COMUNICADOS: Do Gabinete do Prefeito: Ofício nº 201 respondendo parcialmente ao Ofício nº 35 desta Câmara,
Requerimento nº 24 subscrito pelos Vereadores Rodrigo e Márcio. Nº 204 encaminhando a prestação de contas da Prefeitura
Municipal, exercício de 2013. Ofício nº 69 subscrito pela Secretária de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo,
Sra. Adriene Alvarenga contendo convite para o IV dia de campo – bananicultura do Sul de Minas a realizar-se dia 15 de maio na
Fazenda Lagoinha, Comunidade de Contendas em nosso Município. Convite para a “Festa do Trabalhador” e “4º aniversário da
Rádio Ijaci FM” a realizar-se dia 1º de maio no Bairro Pedra Negra. Convite para o “Curso de Adequação de Estradas Rurais a
ser realizado pela Prefeitura em parceria com a Emater/MG, dentre os dias 5 e 9 de maio no centro de Integração Educacional.
PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimentos nº 25 e 26 do Vereador Márcio. Indicação nº 32 do Vereador Sebastião e Indicação
nº 33 do Vereador Lino. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação do Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas acerca da Prestação de Contas do Município de Ijaci, exercício de 2012, acompanhado do Projeto de
Resolução nº 3 de 2014 que “Aprova as contas do Município de Ijaci/MG, exercício de 2012”. COMUNICADOS DA
PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou a tramitação dos projetos em pauta e pediu aos Vereadores que fiquem atentos
aos prazos para realização dos trabalhos e apresentação do parecer conclusivo das Comissões às quais pertencem.
PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna da Câmara pronunciaram-se: Vereador Sebastião, Rodrigo, Nelson, com
aparte do Vereador Arnaldo e por fim o presidente Marcelo com questionamento do Vereador Rodrigo que no momento presidia
a reunião e aparte do Vereador Sebastião. De sua cadeira pronunciou-se o Vereador Arnaldo com aparte do Presidente Marcelo
e comentário do Vereador Rodrigo. O Vereador Sebastião acrescentou mais um assunto à sua palavra com pedido de
esclarecimento do Vereador Arnaldo. O Vereador Nelson também acrescentou assunto à sua palavra e cometário do presidente
Marcelo e aparte dos Vereadores Sebastião e Rogério. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à
unanimidade. Não houve votação de projetos. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião
Ordinária seguinte a realizar-se no dia 05 de maio a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos quinze (15) dias do mês de abril de dois
mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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, Arnaldo de Abreu Campos, Lino dos Santos Filho, Luiz
Rogério Vilas Boas, Nelson Mesquita Galvino e Sebastião Leonardo de Mesquita. Ausente o Vereador Carlos Antônio Aparecido
Barbosa. Foi observado um minuto de silêncio como homenagem póstuma à Sra. Maria Olímpia Magalhães, mãe do Vereador
Carlos Barbosa, falecida na noite do último domingo. COMUNICADOS: Do Gabinete do Prefeito: Ofício nº 184 respondendo o
ofício nº 26 da Câmara, Requerimentos 15 e 16 do Vereador Márcio. Ofício nº 194 retificando o ofício nº 170 acerca do horário
da audiência publica para elaboração do Plano de Educação Ambiental e Mobilização Social do Plano Municipal de Saneamento
Básico a realizar-se dia 16 de abril nesta Câmara. Ofício nº 189 respondendo o Ofício nº 3 do Vereador Arnaldo. Ofício nº
RC/PP-02161/2014 subscrito pelo Presidente da Cemig Distribuição S.A., Djalma Bastos de Morais acerca do ofício nº 24 desta
Câmara. PROPOSIÇÃO ESCRITA: Requerimento nº 24 subscrito pelos Vereadores Rodrigo e Márcio. TRAMITAÇÃO DE
PROJETOS: Apresentação do Projeto de Lei Ordinária nº 15 que “Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2015 e dá outras providências”. Em pauta para 3ª votação em suas redações finais: Projetos de Leis Ordinárias
nº 12, 13 e 14. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente agendou a primeira audiência para análise do Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o dia 7 de maio e à medida que forem necessárias, serão realizadas outras audiências,
cujas datas serão divulgadas oportunamente. Pediu que os Vereadores analisassem e dessem andamento no trâmite da
Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal para ser votada em breve. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna
da Câmara pronunciaram-se: Vereador Sebastião Leonardo. Vereador Márcio Borges, com aparte do Vereador Arnaldo.
Vereador Rodrigo Douglas com aparte dos Vereadores Márcio, Nelson e Sebastião. De suas cadeiras, pronunciaram-se o
Vereador Arnaldo Campos com aparte dos Vereadores Márcio e Rodrigo. Concluindo, o Sr. Presidente fez algumas
considerações sobre a situação da dengue em nossa cidade com comentários dos Vereadores Arnaldo, Márcio, Rodrigo e
Sebastião, bem como outros assuntos citados pelos Vereadores em suas respectivas palavras a respeito de atos da

Administração. SEGUNDA PARTE: A Proposição Escrita foi aprovada à unanimidade. Os Projetos de Leis Ordinárias: Nº 12 que
“Denomina logradouros que especifica no Bairro da Serra” de autoria do Vereador Márcio Borges. Nº 13 que “Denomina de Rua
João Firmino Salgado, o logradouro que especifica de autoria Vereador Sebastião Leonardo e nº 14 que “Declara de utilidade
pública a Associação de Reabilitação e Educação em Equoterapia de autoria do Vereador Presidente José Marcelo foram
aprovados à unanimidade em suas redações finais. O Vereador Márcio pediu que fizesse um requerimento para viabilizar a
reunião entre o Executivo, Legislativo e a Copasa. O Vereador Sebastião pediu que o Projeto de Lei Complementar nº 7 fosse
votado, tendo o Vereador Arnaldo pedido vista no mesmo. O Vereador Lino propôs convidar a Secretária de Saúde para explicar
a real necessidade deste projeto, tendo o Sr. Presidente acatado esta sugestão. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram
convocados para a Reunião Ordinária seguinte, que em decorrência do feriado alusivo ao Dia de Tiradentes, será realizada no
dia 28 de abril a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada
conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos sete (07) dias do mês de abril de dois mil
e quatorze (2014) às dezenove (19) 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: Do Gabinete do Prefeito: Ofício nº 155 respondendo parcialmente ao ofício nº 30 da Câmara,
Requerimento nº 21 do Vereador Márcio. Ofício nº 170 acerca da realização de consulta pública para elaboração do Plano de
Educação Ambiental e Mobilização Social do Plano Municipal de Saneamento Básico a realizar-se dia 16 de abril. Em relação a
esta audiência, foi encaminhado uma proposta de projeto de lei através do Ofício nº 182. Ofício nº 173 encaminhando cópia das
prestações de contas da AMOPEM, referente ao mês de fevereiro; ALECI, Banda de Música Santa Cecília, APAE e Esquadrão
da Vida, referentes ao mês de março de 2014. Ofício nº 174 em reposta ao Ofício nº 26 da Câmara, Requerimento nº 17 do
Vereador Márcio. Ofício nº 175 em resposta ao Ofício nº 31 da Câmara enviado pela presidência, conforme deliberado na 7ª
Reunião Ordinária. Ofício nº 176 em reposta ao Ofício nº 32 da Câmara, Requerimento nº 22 do Vereador Márcio. Ofício nº 177
em reposta ao Ofício nº 21 da Câmara, Requerimento nº 14 do Vereador Márcio. Ofício nº 178 em resposta ao Ofício nº 30 da
Câmara, Requerimento nº 19 do Vereador Márcio. Convite do CONSEPI para uma reunião a realizar-se dia 9 de abril. Ofício nº
939 subscrito pelo 1º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais comunicando que foi consignado nos
anais daquela Casa, voto de congratulações com o nosso Município por ocasião de seu 51º aniversário de emancipação políticoadministrativa, conforme Requerimento nº 7.2015/2014 do Deputado Estadual Fábio Cherem. Ofício nº 16438/2014/CT/Oi/CGOU
da Telemar Norte Leste S.A. comunicando acerca da instalação de telefones de uso público – orelhão, conforme metas
estabelecidas pelo Decreto nº 7.512/2011. Portarias nº 4, 5 e 6 da presidência da Câmara que nomeiam Comissões Especiais.
PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimento nº 23 subscrito pelo Vereador Márcio. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Em pauta
para 2ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 12, 13 e 14 de 2014. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente
mencionou adiamento do início das obras de revitalização da Praça Prefeito Elias Antônio Filho, conforme lhe foi informado pelo
Sr. Prefeito que pediu que repassasse aos demais Vereadores. Pediu aos Vereadores que foram nomeados para atuar nas
Comissões que se empenhem nos trabalhos. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: Da tribuna da Câmara pronunciaramse: Vereador Rodrigo Douglas. Vereador Sebastião Leonardo com aparte do Vereador Nelson e intervenção do Sr. Presidente
num debate que estava se iniciando. Vereador Márcio Borges com aparte do Vereador Rodrigo e por último, o Vereador Luiz
Rogério. De suas cadeiras pronunciaram-se o Vereador Nelson Galvino com informações do Vereador Rodrigo, conforme
solicitado pelo pronunciante e Vereador Lino dos Santos. O Vereador Nelson pediu ao Sr. Presidente que não interrompa os
debates a não ser que haja ofensas, sendo respondido pelo Sr. Presidente que é preciso obedecer o Regimento Interno e evitar
que os debates se transformem em tumultos, havendo ainda justificativas alternadas dos Vereadores Nelson e Sebastião.
Concluindo, o Sr. Presidente fez algumas considerações sobre os debates, bem como sobre o andamento da Administração.
SEGUNDA PARTE: A Proposição Escrita foi aprovada à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária nº 12 que “Denomina
logradouros que especifica no Bairro da Serra” de autoria do Vereador Márcio Borges foi aprovado à unanimidade em 2ª
votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 13 que “Denomina de Rua João Firmino Salgado, o logradouro que especifica de autoria
Vereador Sebastião Leonardo foi aprovado à unanimidade em 2ª votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 14 que “Declara de
utilidade pública a Associação de Reabilitação e Educação em Equoterapia de autoria do Vereador Presidente José Marcelo foi
aprovado à unanimidade em 2ª votação. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária
seguinte, a realizar-se dia 14 de abril a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de
lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 8ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos trinta e um (31) dias do mês de março de
dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 160 do Gabinete do Prefeito encaminhando balancete da receita e despesa da Prefeitura referente
ao mês de fevereiro de 2014. Ofício nº 90 da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer em resposta à Indicação nº 28 do
Vereador Rodrigo. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Requerimento nº 22 subscrita pelo Vereador Márcio Borges, Indicações nº 30

do Presidente José Marcelo e nº 31 do Vereador Nelson Gavino. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação da Proposta de
Emenda à Lei Orgânica nº 1 de 2014 que “Altera dispositivos que especifica na Lei Orgânica Municipal e dá outras providências”
e Projeto de Resolução nº 2 de 2014 que “Autoriza a transmissão, via áudio, das reuniões da Câmara municipal na Rádio Ijaci
FM e dá outras providências”. Em pauta para 1ª votação: Projetos de Leis Ordinárias nº 12, 13 e 14 de 2014. COMUNICADOS
DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente comentou sobre os Projetos em pauta e pediu aos Srs. Vereadores para verificarem
atentamente a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES:
Da tribuna da Câmara pronunciaram-se: Vereador Luiz Rogério com aparte do Vereador Arnaldo. Vereador Sebastião Leonardo
com aparte do Vereador Nelson. Vereador Márcio Borges e o Presidente José Marcelo com aparte do Vereador Sebastião e
Vereador Lino. De suas respectivas cadeiras pronunciaram-se: Vereador Nelson Galvino. Vereador Arnaldo Campos, com aparte
do Vereador Márcio e Vereador Sebastião. Em seguida, foram abordados assuntos referentes à liberação de recursos da União
e do Estado, bem como a execução das obras e suas utilidades para o Município. O Presidente José Marcelo mencionou em seu
pronunciamento, dentre outros assuntos, o quinquagésimo aniversário do golpe militar de 1964 e suas consequências, bem
como a realidade atual do país, havendo aparte do Vereador Sebastião. O Vereador Rogério solicitou a instauração de uma
comissão especial para averiguar o tráfico de influência por parte de membros da Administração, bem como o uso de veículos
da municipalidade para fins particulares. Ainda sobre o golpe militar de 1964, pronunciou-se o Vereador Arnaldo. SEGUNDA
PARTE: As Proposições Escritas e verbais foram aprovadas à unanimidade. O Sr. Presidente disse que na reunião seguinte vai
nomear a Comissão solicitada pelo Vereador Luiz Rogério. O Projeto de Lei Ordinária nº 12 que “Denomina logradouros que
especifica no Bairro da Serra” de autoria do Vereador Márcio Borges foi aprovado à unanimidade em 1ª votação. O Projeto de
Lei Ordinária nº 13 que “Denomina de Rua João Firmino Salgado, o logradouro que especifica de autoria Vereador Sebastião
Leonardo foi aprovado à unanimidade em 1ª votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 14 que “Declara de utilidade pública a
Associação de Reabilitação e Educação em Equoterapia de autoria do Vereador Presidente José Marcelo foi aprovado à
unanimidade em 1ª votação. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária seguinte, a
realizar-se dia 7 de abril a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada
conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 7ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos vinte e quatro (24) dias do mês de março
de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 139 do Gabinete do Prefeito encaminhando Prestações de Contas da AMOPEM dos meses de
novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014; ALECI dos meses novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014;
CONSEPI dos meses de dezembro de 2013, janeiro e fevereiro de 2014; Banda de Música Santa Cecília dos meses de
dezembro de 2013 e janeiro de 2014; APAE dos meses de dezembro de 2013, janeiro e fevereiro de 2014 e Esquadrão da Vida
dos meses de janeiro a março de 2014. Ofício nº 83 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL em resposta os ofícios nº
248 de 2013 e 4 de 2014 no tocante às interrupções de energia elétrica em nossa cidade. Ofício nº 67 de 2014 do Gabinete do
Deputado Estadual Fábio Cherem comunicando liberação de recursos do Programa de Transporte Escolar do exercício de 2014
para este Município. Prestação de Contas da AMOPEM referente ao mês de fevereiro de 2014. PROPOSIÇÕES ESCRITAS:
Requerimentos: nº 18 a 21 e Indicações nº 25 a 27 subscritas pelo Vereador Márcio, Indicação nº 28 do Vereador Rodrigo e
Indicação nº 29 do Vereador Lino. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Apresentação de documentos enviados pela AMIGRANDE
para juntar ao Projeto de Lei Ordinária nº 11 de 2014. Leitura e envio às Comissões Permanentes dos Projetos de Leis
Ordinárias nº 13 que "Denomina de Rua João Firmino Salgado, o logradouro que especifica" de autoria do Vereador Sebastião
Leonardo e nº 14 que "Declara de utilidade Pública a Associação de Reabilitação e Educação em Equoterapia" de autoria do
Vereador Presidente José Marcelo. O Sr. Presidente abriu espaço para o representante da EMATER/MG, Sr. Giovanni de Paula
Ferreira para apresentar o relatório anual das atividades da entidade em 2013. Inicialmente foi exibido um vídeo institucional
produzido pela EMATER/MG com pronunciamento do Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Deputado
Federal Zé Silva e do Presidente da EMATER/MG, José Ricardo Ramos Roseno, além de um resumo dos 65 anos de atuação da
EMATER no Estado. Após o Sr. Giovanni fez a explanação utilizando-se de slides apresentados no data-show e ao final colocouse à disposição dos Vereadores e demais interessados no escritório localizado na Prefeitura. Mencionou por último que no ano
passado fez um curso de manutenção de estradas rurais e espera colaborar com o Município nesta parte. Respondeu
questionamentos dos Vereadores Márcio, Arnaldo e Rogério, havendo ainda comentários do Vereador Lino e do Presidente José
Marcelo. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente comentou a resposta da ANEEL em relação aos ofícios da
Câmara na questão das interrupções de energia elétrica na cidade. Falou sobre a questão da dengue que está tomando
proporções perigosas em nossa cidade, com aparte dos Vereadores Rogério e Arnaldo. Mencionou prestações de contas das
Associações onde a Prefeitura está aceitando algumas notas de balcão que não servem para nada, falta contra-cheques e assim
vai nomear uma comissão de Vereadores para averiguar estas questões de documentos apresentados, citando Decreto editado
pela Prefeitura a respeito das prestações de contas. Nomeou os Vereadores Márcio, Rodrigo e Nelson para compor a referida
Comissão, estipulando-se o prazo de sessenta dias para execução dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo.
Nomeou ainda outra Comissão composta pelos Vereadores Arnaldo, Sebastião e Carlos para averiguar a questão do terreno a
ser adquirido pela Amigrande para cumprir a legislação no tocante à área institucional em decorrência do condomínio a ser
construído pela mesma, objeto do Projeto de Lei Ordinária nº 11 de 2014, estipulando-se o prazo de quarenta e cinco dias para
execução dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. Sobre o pedido do Vereador Márcio para transparência nos
trabalhos do Legislativo, disse que a Comissão nomeada anteriormente apenas apresentou propostas, mas não decisão

concreta e concedeu mais prazo para a Comissão negociar com a rádio comunitária sobre os meios de transmitir a reunião, seja
ao vivo ou gravada, bem como o informativo mensal, havendo aparte do Vereador Rogério. Falou também sobre os projetos em
pauta, com aparte do Vereador Rogério e os que estão dando entrada e espera que os Vereadores apoiem o Projeto de Lei
Ordinária nº 14. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador Nelson Galvino pronunciou-se da Tribuna. O Vereador
Arnaldo Campos pronunciou-se de sua cadeira com aparte do Vereador Nelson. O Vereador Márcio Borges pronunciou-se da
Tribuna. O Vereador Sebastião Leonardo pronunciou-se da Tribuna com aparte do Vereador Arnaldo. O Vereador Luiz Rogério
pronunciou-se da Tribuna com aparte dos Vereadores Carlos, Sebastião, Arnaldo e Nelson. Ao final dos pronunciamentos, o Sr.
Presidente traçou alguns comentários, ficando decidido que será expedido um ofício para o Executivo requisitando cópias dos
convênios para construção de mais duas Unidades Básicas de Saúde no Município. SEGUNDA PARTE: As Proposições
Escritas foram aprovadas à unanimidade. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária
seguinte, a realizar-se dia 31 de março a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois
de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 6ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos dezessete (17) dias do mês de março de
dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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. Após
chamada dos Srs. Vereadores, o Sr. Presidente abriu espaço para o Grupo de Oração Caminhos da Luz para que fizessem um
momento de oração durante a reunião ordinária do Legislativo. Ao final, o Sr. Presidente agradeceu aos componentes do grupo
e disse que esta Casa está à disposição dos mesmos. COMUNICADOS: Ofício nº 122 do Gabinete do Prefeito em resposta ao
Ofício nº 2 do Vereador Arnaldo Campos. Ofício nº 73 da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer em resposta à
Indicação nº 23 do Vereador Márcio Borges. Expediente encaminhado pelo Sr. Giovanni de Paula Ferreira, representante do
escritório da Emater no Município solicitando permissão de tempo na reunião da Câmara para apresentar o relatório anual de
atividades da entidade no Município em 2013. Ofício subscrito pela Presidente da Banda de Música Santa Cecília em
agradecimento à aprovação unânime do reajuste da subvenção para a referida entidade neste ano de 2014. PROPOSIÇÕES
ESCRITAS: Requerimentos: nº 15, 16 e 17 do Vereador Márcio Borges. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Leitura e envio às
Comissões Permanentes do Projeto de Lei Ordinária nº 11 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber área institucional
de loteamento em condomínio e dá outras providências” de iniciativa do Chefe do Executivo. O Projeto de Lei Ordinária nº 10
que “Denomina logradouro que especifica no Bairro São Sebastião, no Loteamento Portal do Lago e Loteamento Residencial
Vilas Boas” de autoria do Vereador Rodrigo Douglas, foi sustado a seu pedido para proceder alguns acertos junto à Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano e possibilidade de acrescentar denominações a mais logradouros. Menção ao Projeto de
Resolução nº 2 de 2013 que “Estabelece o Regimento Interno da Câmara Municipal de Ijaci”. COMUNICADOS DA
PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente comentou sobre o Projeto de Lei Ordinária nº 11, havendo uma discussão para o mesmo com
a participação dos Vereadores Rodrigo, Arnaldo e Rogério. Falou também da revisão do Regimento Interno e da Lei Orgânica
Municipal, cujo texto está à disposição dos Srs. Vereadores e espera que no mês de abril, estes projetos sejam votados.
PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador Arnaldo Campos pronunciou-se de sua cadeira, com aparte do
Vereador Márcio, comentário do Vereador Nelson e do Presidente José Marcelo. O Vereador Sebastião Leonardo pronunciou-se
da Tribuna e apresentou Indicação Verbal, com aparte do Vereador Arnaldo e comentário do Presidente José Marcelo e réplica
do pronunciante, havendo ainda debate sobre diversos assuntos com a participação dos Vereadores Arnaldo e Márcio, sendo
sugerida a proposta de convidar o Secretário de Planejamento e Gestão para comparecer na Câmara e esclarecer alguns pontos
da Administração. O Vereador Luiz Rogério pronunciou-se da Tribuna, com aparte do Vereador Sebastião, Arnaldo, Lino,
Rodrigo e Márcio. O Vereador Nelson Mesquita pronunciou-se da Tribuna e apresentou Indicação verbal, com aparte do
Vereador Arnaldo e réplica do pronunciante. O Vereador Carlos Barbosa pronunciou-se de sua cadeira e apresentou Indicação
verbal, com aparte dos Vereadores Rodrigo, Sebastião e Arnaldo. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas
à unanimidade. Votação de projeto: Sem expediente. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a
Reunião Ordinária seguinte, a realizar-se dia 24 de março a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 5ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos dez (10) dias do mês de março de dois mil
e quatorze (2014) às dezenove (19) 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: Ofícios do Gabinete do Prefeito: Nº 98 em resposta aos Ofícios nº 15 e 17 desta Câmara. Nº 99
encaminhando balancete da receita e despesa da Prefeitura referente ao mês de janeiro de 2014. Nº 103 respondendo
parcialmente ao Ofício nº 1 do Vereador Arnaldo Campos. Nº 104 em resposta ao Ofícios nº 6 e 8 que enviaram os
Requerimentos nº 5 e nº 7 do Vereador Márcio Borges. Nº 105 em resposta ao Ofício nº 6, Requerimento nº 6 do Vereador
Márcio Borges. Nº 113 em resposta ao Ofício nº 1 do Vereador Luiz Rogério e nº 18 da Presidência da Câmara. Nº 117 em
resposta ao Ofício nº nº 11 da Presidência da Câmara. Ofício nº 19/2014 subscrito por Izabella de Lourdes Gattini Ribeiro,
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Ijaci em resposta à Indicação nº 13 do Vereador Márcio Borges, ofício este que
foi posteriormente reforçado através do ofício nº 119 do Gabinete. Ofício nº 16/13 da empresa InterCement Brasil S.A. em

resposta ao ofício nº 198/2013 desta Câmara enviado a partir do pedido feito pelo Sr. José Márcio Gomes. PROPOSIÇÕES
ESCRITAS: Indicações nº 22, 23 e 24 e Requerimentos nº 12, 13 e 14 subscritos pelo Vereador Márcio Borges. TRAMITAÇÃO
DE PROJETOS: Leitura e envio às Comissões Permanentes dos Projetos de Leis Ordinárias nº 10 que “Denomina logradouro
que especifica no Bairro São Sebastião, no Loteamento Portal do Lago e Loteamento Residencial Vilas Boas” de autoria do
Vereador Rodrigo Douglas e nº 12 que “Denomina logradouros que especifica no Bairro da Serra” de autoria do Vereador Márcio
Borges. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou ofício da InterCement e disse que enviará ofício
agradecendo pela explicação sobre a intenção da empresa em instalar um aparelho na residência do Sr. José Márcio para
proceder medições sismográficas no local, porém ele quer que a Câmara autorize esta instalação e assim ele dá o caso como
encerrado, pois a Câmara atuou somente como intermediária na questão apresentada pelo predito cidadão e esta Câmara não
tem esta competência, pois a casa é dele e somente ele é quem tem poder para conceder esta autorização. Explanou sobre as
Associações que recebem subvenções do Município, inclusive houve aumento nos valores e muitas pessoas, até mesmo
componentes da Administração, estão reclamando da atuação de algumas destas Associações que não estão prestando os
devidos serviços, com demissões de profissionais, havendo intervenções dos Vereadores Arnaldo e Márcio e desta forma o Sr.
Presidente disse que a Câmara precisa fiscalizar as prestações de contas, tendo o Vereador Luiz Rogério proposto chamar os
Presidentes das Associações para prestarem esclarecimentos, tendo o Sr. Presidente dito que antes deve-se analisar as
prestações de contas. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: O Vereador Nelson Galvino pronunciou-se da Tribuna, com
aparte do Vereador Arnaldo. O Vereador Sebastião Leonardo pronunciou-se da Tribuna com aparte do Vereador Nelson e
debate entre o mesmo e o pronunciante com intervenção do Sr. Presidente. O Vereador Luiz Rogério pronunciou-se da tribuna,
com aparte do Vereador Arnaldo. Ao final dos pronunciamentos, o Sr. Presidente fez algumas considerações sobre o carnaval
com participação dos Vereadores Arnaldo e Nelson. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à
unanimidade. Votação de projetos, sem expediente. O Sr. Presidente pediu aos Vereadores proponentes de projetos para
denominação de logradouros, que procurem moradores destas ruas para ver se já não tem nomes, pois se já tiverem, ocasiona
muitos problemas, inclusive no Cartório de Registro de Imóveis. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para
a Reunião Ordinária seguinte, a realizar-se dia 17 de março a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 4ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos vinte e quatro (24) dias do mês de
fevereiro de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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: Ofícios do Gabinete do Prefeito: Nº 79 em resposta às Indicações de nº 1 a 3 do
Vereador Lino, 4 a 7 do Presidente José Marcelo, 8 do Vereador Rodrigo e 9 a 12 do Vereador Márcio; Requerimento nº 2 do
Presidente José Marcelo; Ofício nº 1 do Vereador Arnaldo, resposta esta de maneira parcial; Requerimento nº 4 e Ofício nº 3 do
Vereador Márcio. Nº 81 atendendo ao ofício nº 12 de 2013, complemento, e Ofício nº 1 de 2014 de maneira parcial, ambas
proposições enviadas ao Executivo pelo Vereador Arnaldo. Nº 86 encaminhando expediente da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano a respeito das Indicações enumeradas de 1 a 10 e 12, cujos autores são indicados acima, enviadas
através do ofício nº 6 desta Câmara, bem como do Requerimento nº 1 do Presidente José Marcelo. Ofícios nº 102 e 103 da 3ª
Promotoria de Justiça comunicando, respectivamente, a instauração do Inquérito Civil que recebeu o nº MPMG 0382.14.0000656, no tocante aos contratos e aditivos celebrados entre o Município e a empresa Qualy Engenharia Ltda. e Inquérito Civil nº
MPMG 0382.14.000066-4, no tocante à empresa Rutney César de Resende, ambos a partir de representação encaminhada
através do ofício nº 205 de 23 de outubro de 2013 desta Câmara, trabalhos da Comissão Especial nomeada pela Portaria nº 11
de 2013. Convite para um Culto Ecumênico a realizar-se no Estádio da Praça de Esportes Municipal, na quinta-feira, dia 27 de
fevereiro. Agradecimento subscrito por Kelson Ribeiro dos Santos, em nome da Diretoria do Bloco do Coringa pela aprovação
unânime dos Vereadores no Projeto que concede auxílio a blocos carnavalescos através da ALECI. PROPOSIÇÕES
ESCRITAS: Indicações de nº 18 a 21 e Requerimento nº 11 subscritos pelo Vereador Márcio. TRAMITAÇÃO DE PROJETOS:
Apresentação da Emenda Modificativa nº 1 ao Projeto de Lei Ordinária nº 9 de 2014, que foi devolvido ao trâmite regimental pelo
Vereador Sebastião Leonardo que na reunião anterior pediu vista para apresentar a referida emenda, ficando este em pauta
para 1ª votação, assim como o Projeto de Lei Complementar nº 45 de 2013. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr.
Presidente solicitou aos Servidores da Casa para colocar os pedidos dos Vereadores enviados ao Executivo ou a qualquer órgão
em suas respectivas mesas, quando vierem as respostas para que os próprios Vereadores tenham o controle daquilo que foi
pedido ou requisitado. Disse que na semana seguinte não haverá reunião, devido ao carnaval e que na próxima reunião
apresentará o novo Regimento Interno para discussão. Mencionou os projetos em pauta. PRONUNCIAMENTO DOS
VEREADORES: Da tribuna, pronunciou-se o Vereador Nelson Galvino, com comentários do Presidente José Marcelo e Vereador
Arnaldo, tendo o Sr. Presidente dito que enviará ofício ao DER para reivindicar a construção de acostamento ao longo da rodovia
Ijaci a Macaia. Pronunciou-se o Vereador Sebastião Leonardo que apresentou pedidos verbais e pronunciou-se o Vereador Luiz
Rogério que solicitou votação em regime de urgência no Projeto de Lei Complementar nº 45 de 2013, havendo aparte do
Vereador Arnaldo. De sua cadeira pronunciou-se o Vereador Arnaldo Campos, com comentário do Sr. Presidente, pronunciou-se
o Vereador Rodrigo Douglas que apresentou pedidos verbais e ainda pediu votação em regime de urgência no Projeto de Lei
Ordinária nº 9 de 2014. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas foram aprovadas à unanimidade. O Projeto de Lei Ordinária
nº 9 que “Altera redação do § 1º do inciso VI do art. 8º da Lei 1192/2013 que define os benefícios eventuais e dá outras
providências” considerada a Emenda Modificativa nº 1 apresentada pelo Vereador Sebastião Leonardo, foi aprovado à
unanimidade do Plenário em votação única, valendo pelas três, conforme urgência solicitada pelo Vereador Rodrigo. O Projeto

de Lei Complementar nº 45 que “Cria cargo em comissão de Chefe Coordenador dos Serviços de Limpeza Pública e coleta de
lixo e dá outras providências” foi aprovado à unanimidade do Plenário em votação única, valendo pelas três, conforme urgência
solicitada pelo Vereador Luiz Rogério. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a Reunião Ordinária
seguinte, que em decorrência do carnaval será realizada dia 10 de março a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos
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 depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos dezessete (17) dias do mês de fevereiro
de dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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: Prestação de Contas da AMOPEM referente ao mês de janeiro de 2014. Convite enviado pela Secretaria
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer para participação no Show Gospel a realizar-se dia 22 de fevereiro. Convite enviado pelo
CONSEPI para participação do evento “Rua do Lazer” a realizar-se dia 22 de fevereiro. PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicações:
nº 13, 14 e 15 do Vereador Lino e nº 16 do Vereador Márcio. Requerimentos: nº 9 e 10 do Vereador Presidente José Marcelo.
TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Em pauta para 1ª votação: Projeto de Lei Ordinária nº 9/2014. Em pauta para 3ª votação em
suas redações finais: Projetos de Leis Complementares n.º 36, 37 e 38 de 2013. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr.
Presidente pediu que os Vereadores, em suas respectivas Comissões, analisassem e emitissem os pareceres nos Projetos de
Leis Complementares nº 45 de 2013 e 7 de 2014. Quanto aos Projetos que tratam da concessão do tratamento de água e
esgotamento sanitário, disse que entrou em contato com o pessoal do Executivo para agendarem a audiência em comum e iriam
também entrar em contato com o pessoal da COPASA para também participarem desta reunião. PRONUNCIAMENTO DOS
VEREADORES: De suas respetivas cadeiras, os Vereadores Rodrigo Douglas e Arnaldo Campos fizeram seus
pronunciamentos. Da Tribuna, os Vereadores Sebastião Leonardo e Márcio Borges fizeram seus pronunciamentos, com aparte
do Vereador Carlos na palavra do Vereador Sebastião. Ao final dos pronunciamentos, o Sr. Presidente fez alguns comentários
sobre assuntos abordados pelos Vereadores com participação dos Vereadores Nelson e Sebastião que começaram a discutir,
havendo interferência do Presidente para encerrarem a discussão, além dos Vereadores Lino e questionamento do Vereador
Rodrigo. O Vereador Sebastião Leonardo pediu vista no Projeto de Lei Ordinária nº 9/2014 para apresentar uma emenda
restringindo o auxílio aluguel somente para pessoas que comprovem residência em Ijaci. SEGUNDA PARTE: As Proposições
Escritas foram aprovadas à unanimidade. Os 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”; nº 38 que “Dispõe sobre a Taxa de Vigilância Sanitária e dá outras providências” foram aprovados à
unanimidade em 3ª votação em suas redações finais. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a
Reunião Ordinária seguinte a realizar-se dia 24 de fevereiro a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 2ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos dez (10) dias do mês de fevereiro de dois
mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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 encaminhado pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição para a cerimônia de ordenação sacerdotal
dos diáconos Vitor Bertulino da Silva e Vinícius Ildefonso Campos a realizar-se dia 15 de fevereiro na cidade de Barroso/MG.
PROPOSIÇÕES ESCRITAS: Indicações nº 10, 11 e 12 e Requerimentos: nº 7 e 8 subscritos pelo Vereador Márcio Borges.
TRAMITAÇÃO DE PROJETOS: Em pauta para 2ª votação: Projetos de Leis Complementares n.º 36, 37 e 38 de 2013. Para 3ª
votação em suas redações finais: Projetos de Leis Ordinárias de nº 1 a 8 de 2014. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES:
Da Tribuna, pronunciou-se o Vereador Sebastião Leonardo que apresentou Indicações Verbais. De sua cadeira, pronunciou-se o
Vereador Lino dos Santos que apresentou reivindicação de um visitante. O Vereador Nelson Galvino pronunciou-se da Tribuna e
apresentou Indicação Verbal, havendo aparte do Vereador Arnaldo. O Vereador Márcio Borges pronunciou-se da Tribuna,
havendo aparte dos Vereadores Nelson e Arnaldo. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente pediu que os
Vereadores analisassem os Projetos de Leis que tratam da concessão dos serviços de água pelo Município e o cronograma de
tramitação contempla a realização de audiências e é preciso agilizar os procedimentos, por causa de exigências dos órgãos
ambientais, havendo aparte dos Vereadores Nelson e Arnaldo. SEGUNDA PARTE: As Proposições Escritas e a Verbal, no
tocante à questão dos problemas da rede de esgotos em algumas residências, foram aprovadas à unanimidade. Em relação às
outras Proposições Verbais, o Sr. Presidente pediu que os Vereadores que as fizeram procurem a Secretaria da Câmara no dia
seguinte para fazer os respectivos ofícios para envio ao Executivo. Os Projetos de Leis Ordinárias nº 1 que “Altera o valor da
subvenção concedida pela Lei 1.136/2013 à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Ijaci e dá outras
providências”; o nº 2 que “Altera valor da subvenção concedida pela Lei 1139/2013 ao Esquadrão da Vida de Lavras e dá outras
providências” o nº 3 que “Altera valor da subvenção concedida pela Lei 1138/2013 à Associação dos Moradores do Bairro Pedra
Negra e dá outras providências”; o nº 4 que “Altera o valor da subvenção concedida pela Lei 1137/2013 à Banda de Música
Santa Cecilia e dá outras providências”; o nº 5 que “Altera valor da subvenção concedida pela Lei 1151/2013 a Associação de
Apoio ao Lazer Esporte e Cultura de Ijaci/MG e da outras providências”; o nº 6 que “Altera valor da subvenção concedida pela

Lei 1157/2013 ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ijaci/MG e da outras providencias”; o nº 7 que “Altera valor da
subvenção concedida pela Lei 1140/2013 ao Consórcio para Execução das Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto - CEMSO
- e da outras providências” e o nº 8 que “Autoriza liberação de recursos mediante convênio, à Associação de Apoio ao Lazer
Esporte e Cultura de Ijaci - ALECI - para promoção de desfile dos blocos carnavalescos no carnaval/2014 e dá outras
providências” foram aprovados à unanimidade em 3ª votação em suas redações finais. Os 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”; nº 38 que “Dispõe sobre a Taxa de Vigilância Sanitária e dá outras
providências” foram aprovados à unanimidade em 2ª votação. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram convocados para a
Reunião Ordinária seguinte a realizar-se dia 17 de fevereiro a partir das 19 horas. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 1ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. ASos três (03) dias do mês de fevereiro de
dois mil e quatorze (2014) às dezenove (19) 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: Prestação de contas da AMOPEM referente ao mês de dezembro de 2013. Ofício nº 057 do Gabinete do
Prefeito encaminhando cópia do balancete da receita e despesa da Prefeitura referente ao mês de dezembro de 2013. Ofício
Circular nº 026/2014 subscrito pelos Promotores de Justiça da Comarca de Lavras comunicando realização de correição
ordinária nos serviços do Ministério Público nos dias 18 e 19 de fevereiro. 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 2012, encaminhado
através da Intimação nº 169/2014 – Processo nº 887050, cuja decisão daquela corte é a aprovação das contas. PROPOSIÇÕES
ESCRITAS: Indicações: Nº 1, 2 e 3 do Vereador Lino; nº 4, 5, 6 e 7 do Vereador Presidente Marcelo; nº 8 do Vereador Rodrigo e
nº 9 do Vereador Márcio. Requerimentos nº 1 e 2 do Presidente Marcelo; nº 3 dos Vereadores Arnaldo, Nelson e Márcio e nº 4, 5
e 6 do Vereador Márcio. Leitura do Relatório da Comissão Especial, composta pelos Vereadores Arnaldo, Rogério e Márcio,
designada para tratar sobre os procedimentos destinados à publicidade dos atos da Câmara Municipal. TRAMITAÇÃO DE
PROJETOS: Apresentação e envio às comissões permanentes do Projeto de Lei Ordinária nº 9 que "Altera redação do § 1º do
inciso VI do art. 8º da Lei 1192/2013 que define os benefícios eventuais e dá outras providências" e Projeto de Lei
Complementar nº 7 que "Cria três cargos de Técnico em Enfermagem do PSF, de provimento efetivo e dá outras providências".
Em pauta para 1ª votação: Projetos de Leis Complementares n.º 36, 37, 38 e 47 de 2013. Para 2ª votação: Projetos de Leis
Ordinárias de nº 1 a 8 de 2014. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente mencionou Boletim de Ocorrência feito
em desfavor da CEMIG, tendo em vista as constantes quedas de energia com longa duração em nossa cidade, citando também
entrevistas em rádios, divulgação na imprensa escrita e ofícios enviados ao Gerente de relacionamento da agência de Lavras e
presidência da empresa em Belo Horizonte. Disse que na semana anterior, o Gerente de Relacionamento da agência de Lavras,
acompanhado de um técnico da empresa, esteve nesta Câmara e informou que a partir do dia 10 de fevereiro, entrará em
operação uma linha exclusiva para Ijaci e assim a CEMIG, através do representante mencionado, assumiu o compromisso de
sanar estas quedas de energia, a não ser que haja acidente na rede e que a linha existente que também atende parte da cidade
de Lavras, ficará como uma rede reserva. Também exortou a todos que tiverem prejuízos em aparelhos elétricos que acionem a
CEMIG para eventuais indenizações. Após, mencionou os projetos em pauta e os que seriam votados na reunião.
PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: De suas cadeiras pronunciaram os Vereadores Lino dos Santos. Vereador Arnaldo
Campos, com comentário do Sr. Presidente e do Vereador Carlos. Vereador Nelson Galvino com aparte do Vereador Rodrigo,
Lino e Arnaldo. Vereador Sebastião Leonardo, que apresentou Indicações Verbais, com aparte do Vereador Nelson e Arnaldo e
comentário do Presidente Marcelo. Da tribuna pronunciou-se o Vereador Márcio Borges. O Vereador Luiz Rogério pediu que as
proposições dos Vereadores fossem votadas separadamente. O Vereador Nelson Galvino pediu votação em regime de urgência
nos Projetos de Leis Complementares nº 36, 37 e 38, tendo o Vereador Luiz Rogério se manifestado contrariamente. Verificando
o Regimento Interno, o Sr. Presidente disse que o Projeto de Lei Complementar nº 36 não podia ser votado em regime de
urgência por tratar-se de projeto de codificação. Por estarem atrelados ao de nº 36, os de nº 37 e 38 também não seriam
votados em regime de Urgência. O Vereador Luiz Rogério solicitou votação em Regime de Urgência no projeto de Lei
Complementar nº 47/2013, tendo o Vereador Arnaldo se manifestado contrariamente. SEGUNDA PARTE: As Proposições
Escritas e verbais foram aprovadas à unanimidade, à exceção do requerimento nº 3 que foi aprovado após obter 5 (cinco) votos
favoráveis e 3 (três) votos contrários, dos Vereadores Luiz Rogério, Sebastião Leonardo e Rodrigo Douglas. O Vereador Rogério
justificou que na Câmara existe o Assessor Jurídico e servidores e não vê necessidade na contratação de empresa para as
análises citadas. Os Projetos de Leis Ordinárias nº 1 que "Altera o valor da subvenção concedida pela Lei 1.136/2013 à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Ijaci e dá outras providências"; o nº 2 que "Altera valor da subvenção
concedida pela Lei 1139/2013 ao Esquadrão da Vida de Lavras e dá outras providências" o nº 3 que "Altera valor da subvenção
concedida pela Lei 1138/2013 à Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra e dá outras providências"; o nº 4 que "Altera
o valor da subvenção concedida pela Lei 1137/2013 à Banda de Música Santa Cecilia e dá outras providências"; o nº 5 que
"Altera valor da subvenção concedida pela Lei 1151/2013 a Associação de Apoio ao Lazer Esporte e Cultura de Ijaci/MG e da
outras providências"; o nº 6 que "Altera valor da subvenção concedida pela Lei 1157/2013 ao Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Ijaci/MG e da outras providencias"; o nº 7 que "Altera valor da subvenção concedida pela Lei 1140/2013
ao Consórcio para Execução das Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto - CEMSO - e da outras providências" e o nº 8 que
"Autoriza liberação de recursos mediante convênio, à Associação de Apoio ao Lazer Esporte e Cultura de Ijaci - ALECI - para

promoção de desfile dos blocos carnavalescos no carnaval/2014 e dá outras providências" considerada a emenda modificativa
nº 1, foram aprovados à unanimidade em 2ª votação. Os 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"; nº 38 que "Dispõe sobre a Taxa de Vigilância Sanitária e dá outras providências" foram aprovados à
unanimidade em 1ª votação. O Projeto de Lei Complementar nº 47 que "Altera redação do Anexo Único da Lei Complementar
1189/2013 que alterou o Anexo VIII da Lei Complementar 758/2003 - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e dá outras
providências" foi aprovado em uma votação valendo pelas três, conforme urgência solicitada pelo Vereador Rogério, após obter
7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, vencido o Vereador Arnaldo. TERCEIRA PARTE: Os Srs. Vereadores foram
convocados para a Reunião Ordinária seguinte a realizar-se dia 10 de fevereiro a partir das 19 horas. Os trabalhos foram
suspensos 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 depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2S014. Aos vinte e sete (27) dias do mês de
janeiro de dois mil e quatorze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se em caráter extraordinário 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.
COMUNICADO: Ofício nº 17/2014, subscrito pelo Exmo. Sr. Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Flávio Miguel
Fonseca, solicitando que os Vereadores olhassem com carinho o Projeto de Lei Ordinária nº 8. ORDEM DO DIA: Na presente
reunião extraordinária, convocada na reunião anterior, constavam para deliberação os seguintes Projetos de Leis Ordinárias: Nº
1 que "Altera o valor da subvenção concedida pela Lei 1.136/2013 à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de
Ijaci e dá outras providências"; nº 2 que "Altera valor da subvenção concedida pela Lei 1139/2013 ao Esquadrão da Vida de
Lavras e dá outras providências"; nº 3 que "Altera valor da subvenção concedida pela Lei 1138/2013 à Associação dos
Moradores do Bairro Pedra Negra e dá outras providências"; nº 4 que "Altera o valor da subvenção concedida pela Lei
1137/2013 à banda de Música Santa Cecilia e dá outras providências"; nº 5 que "Altera valor da subvenção concedida pela Lei
1151/2013 a Associação de Apoio ao Lazer Esporte e Cultura de Ijaci/MG e da outras providências"; nº 6 que "Altera valor da
subvenção concedida pela Lei 1157/2013 ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ijaci/MG e da outras providencias";
nº 7 que "Altera valor da subvenção concedida pela Lei 1140/2013 ao Consórcio para Execução das Medidas Sócio Educativas
em Meio Aberto - CEMSO - e da outras providências" e nº 8 que "Autoriza liberação de recursos mediante convênio, à
Associação de Apoio ao Lazer Esporte e Cultura de Ijaci - ALECI - para promoção de desfile dos blocos carnavalescos no
carnaval/2014 e dá outras providências", todos de autoria do Chefe do Executivo. Para este Projeto foi apresentada a Emenda
Modificativa nº 1 subscrita pelos Vereadores Márcio Borges, Carlos Barbosa, Luiz Rogério, Lino dos Santos, Sebastião Leonardo
e Rodrigo Douglas. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: De suas cadeiras pronunciaram-se os Vereadores Márcio
Borges com aparte do Vereador Luiz Rogério e Arnaldo sobre critérios do auxílio aos blocos carnavalescos com a participação
da visitante Alessandra; Vereador Arnaldo; Vereador Sebastião Leonardo; Vereador Luiz Rogério, concluindo com o Sr.
Presidente. SEGUNDA PARTE: O Projeto de Lei Ordinária nº 1 que "Altera o valor da subvenção concedida pela Lei 1.136/2013
à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Ijaci e dá outras providências" foi aprovado a unanimidade em 1ª
votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 2 que "Altera valor da subvenção concedida pela Lei 1139/2013 ao Esquadrão da Vida de
Lavras e dá outras providências" foi aprovado a unanimidade em 1ª votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 3 que "Altera valor da
subvenção concedida pela Lei 1138/2013 à Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra e dá outras providências" foi
aprovado à unanimidade em 1ª votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 4 que "Altera o valor da subvenção concedida pela Lei
1137/2013 à banda de Música Santa Cecilia e dá outras providências" foi aprovado a unanimidade em 1ª votação. O Projeto de
Lei Ordinária nº 5 que "Altera valor da subvenção concedida pela Lei 1151/2013 a Associação de Apoio ao Lazer Esporte e
Cultura de Ijaci/MG e da outras providências" foi aprovado a unanimidade em 1ª votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 6 que
"Altera valor da subvenção concedida pela Lei 1157/2013 ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ijaci/MG e da
outras providencias" foi aprovado a unanimidade em 1ª votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 7 que "Altera valor da subvenção
concedida pela Lei 1140/2013 ao Consórcio para Execução das Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto - CEMSO - e da
outras providências" foi aprovado a unanimidade em 1ª votação. O Projeto de Lei Ordinária nº 8 que "Autoriza liberação de
recursos mediante convênio, à Associação de Apoio ao Lazer Esporte e Cultura de Ijaci - ALECI - para promoção de desfile dos
blocos carnavalescos no carnaval/2014 e dá outras providências" foi aprovado a unanimidade em 1ª votação, considerada a
emenda modificativa nº 1. TERCEIRA PARTE: Os Senhores Vereadores foram avisados que, havendo manifesto interesse
público, poderá ser convocada reunião extraordinária. Por fim, os Srs. Vereadores foram convocados para a 1ª reunião ordinária
da Sessão Legislativa de 2014 a realizar-se, segunda-feira dia 03 de fevereiro a partir das 19 horas. Os trabalhos foram
suspensos 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 depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.
Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de 2014. Aos vinte e um (21) dias do mês de
janeiro de dois mil e quatorze às dezenove horas no salão de reuniões da sede regimental, reuniu-se em caráter extraordinário 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.
Comunicado: Ofício nº 4 do Gabinete do Prefeito encaminhando balancete de receita e despesa da Prefeitura referente ao mês
de novembro de 2013. Ofício nº 1091/2013 do Departamento de Gestão Interna da Secretaria Executiva do Ministério da

Integração Nacional comunicando a liberação de recursos na ordem de R$259.247,30 em favor da Prefeitura Municipal referente
à segunda parcela objetivando a execução de ações de defesa civil conforme aprovado pela Portaria nº 314 de 06/06/2012.
Ordem do Dia: Deliberação dos Projetos de Leis Complementares nº 2 que "Altera valor da remuneração dos Conselheiros
Tutelares e dá outras providências"; 3 que "Altera classe salarial do agente comunitário de saúde e dá outras providências"; 4
que "Concede revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais e funções gratificadas e dá outras providências";
de autoria do Chefe do Executivo. Nº 1 que "Concede revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal para o
exercício de 2014"; 5 que "Concede reajuste nos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Ijaci para o exercício
de 2014"; 6 que "Concede reajuste nos subsídios dos Secretários Municipais de Ijaci para o exercício de 2014" e projeto de
Resolução nº 1 que "Concede reajuste nos subsídios dos Vereadores ao Município de Ijaci para o exercício de 2014", estes de
autoria dos membros da Mesa Diretora da Câmara. Foram aditados a título de apresentação e envio às Comissões Permanentes
os seguintes Projetos de Leis nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08/2014. COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: O Sr. Presidente
comentou acerca dos projetos em pauta para votação, citando que para os servidores efetivos, o aumento proposto foi de dez
por cento, para os servidores comissionados foi de seis, virgula setenta e oito por cento e para os agente políticos o percentual é
de cinco virgula cinquenta e seis porcento, conforme fixado na legislatura anterior. Para os Conselheiros Tutelares e Agentes
Comunitários de Saúde os vencimentos passaram do salário mínimo para novecentos e três reais. Também mencionou os
projetos que estavam sendo apresentados e que tratam de concessão de subvenções a entidades e auxílio para blocos
carnavalescos através da ALECI. PRONUNCIAMENTO DOS VEREADORES: De suas cadeiras pronunciaram-se os Vereadores
Carlos que pediu votação em regime de urgência nos projetos da ordem do dia, Nelson, Márcio, Luiz Rogério e Sebastião.
SEGUNDA PARTE: O Projeto de Resolução nº 1 que "Concede reajuste nos subsídios dos Vereadores ao Município de Ijaci
para o exercício de 2014" foi rejeitado em uma votação valendo pelas três, após obter três votos favoráveis e cinco votos
contrários dos Vereadores Sebastião, Rodrigo, Márcio, Nelson e Arnaldo. O Projeto de Lei Complementar nº 1 que "Concede
revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal para o exercício de 2014" foi aprovado a unanimidade em
uma votação valendo pelas três; O Projeto de Lei Complementar nº 2 que "Altera valor da remuneração dos Conselheiros
Tutelares e dá outras providências" foi aprovado a unanimidade em uma votação valendo pelas três; O Projeto de Lei
Complementar nº 3 que "Altera classe salarial do agente comunitário de saúde e dá outras providências" foi aprovado a
unanimidade em uma votação valendo pelas três; O Projeto de Lei Complementar nº 4 que "Concede revisão geral da
remuneração dos servidores públicos municipais e funções gratificadas e dá outras providências" foi aprovado a unanimidade
em uma votação valendo pelas três; O Projeto de Lei Complementar nº 5 que "Concede reajuste nos subsídios do Prefeito e do
Vice-Prefeito do Município de Ijaci para o exercício de 2014" foi aprovado em uma votação valendo pelas três, após obter seis
votos favoráveis e dois votos contrários dos Vereadores Sebastião e Nelson. O Vereador Nelson justificou seu voto por não ser
justo conceder reajuste ao Prefeito que não comparece na cidade. O Vereador Lino disse que isso não justifica, pois o Vice
Prefeito trabalha todo dia, e que os Vereadores não vão ter reajuste, porém não estão aqui a toa e sim trabalhando; Projeto de
Lei Complementar nº 6 que "Concede reajuste nos subsídios dos Secretários Municipais de Ijaci para o exercício de 2014" foi
aprovado a unanimidade em uma votação valendo pelas três. TERCEIRA PARTE: Os Senhores Vereadores foram convocados
para uma reunião extraordinária a realizar-se na segunda-feira, dia 27 de janeiro, a partir das 19h, para deliberação dos Projetos
apresentados e enviados as comissões nesta reunião. Os trabalhos foram suspensos 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 depois de lida
e achada conforme vai assinada pelos Srs. Vereadores.

