Sexta Sessão Ordinária 2009/2009
Ata da Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada
aos 17 dias do mês de março de 2009, às 19:00 horas e sob a Presidência do
Vereador Sérgio Emanuel de Noronha Machado. Instalada a sessão o Sr.
Presidente cumprimentou a todos os presentes, e proferiu as seguintes
palavras: “Sob a proteção de DEUS e em nome do povo Brazopolense,
iniciamos nossos trabalhos legislativos”. Em seguida solicitou meus trabalhos
de Secretário onde fiz a chamada e constatei a presença de todos os
vereadores. Pedi aos vereadores para trazerem copias do RG e CPF bem como
fotos 3X4, para a Carteira Funcional. Em seguida foi feita a leitura da Quinta
Sessão Ordinária realizada no dia 10 de março de 2009, que foi aprovada por
unanimidade. Em seguida fiz a leitura dos ofícios de nº 183/2009 do executivo
com as respostas aos vereadores e comissões; aos pedidos de providência,
requerimentos e ofícios, lidas na integra. Ofício nº 73/2009, da Secretaria da
Saúde, lido na integra. Respostas do executivo, cópia do processo de licitação,
nº 008 Contrato do Ministério das Cidades - Pavimentação, diversas ruas do
Município; constando toda a dívida ativas; e mapas da zona rural e urbana que
foram entregues para o vereador José Carlos. Leitura do convite do CONSEP Conselho de Segurança Pública, a reunião de implantação do monitoramento
preventivo de segurança do Distrito de Luminosa, no dia 26/03/2009, às 19:30h.,
a Rua Dr. Ataliba de Morais, s/n, no Salão Paroquial de Luminosa. Leitura do
Convite da Assistência Social, para reunião do dia 18/03/2009, às 15:00 na
Secretaria de Assistência Social; leitura do telegrama do Senador Hélio Costa,
convite para a cerimônia de inauguração do Centro de Distribuição Domiciliária,
em Montes Claros/MG no dia 20 de março de 2009 às 14 horas. Leitura dos
telegramas do Ministério da Saúde, de 03/03/2009, comunicando a liberação de
recursos financeiros do FNS e telegrama de 12/03/2009, também sobre liberação
de recursos financeiros, do FNS, para pagamento de TFVS. Foi lido o
comunicado do Ministério da Educação - MEC, de 04/03/2009. Leitura do ofício
nº 165/2009, AMM, Associação Mineira de Municípios, de 09/03/2009. Leitura da
resposta do ofício sobre o estado da frota dos veículos do executivo,
acompanhado de laudos com fotos. Sobre o relatório, eu Péricles Pinheiro,
Secretário, manifestei no sentido de convocar o encarregado dos transportes
para prestar os esclarecimentos e mostrar a todos, através de Datashow, a
situação real dos veículos da frota municipal. Em seguida foi feita a leitura, na
integra, dos projetos de lei nº 011/2009; 016/2009; 017/2009; 018/2009; 019/2009,
que foram encaminhados paras as comissões permanentes. Em seguida li os
pedidos de providência dos vereadores: Do Vereador José Maurício Gonçalves,
012/2009 solicitando a limpeza da Rua Álvaro de Barros, no beco abaixo do
LADMA; 0013/2009, solicitando a colocação de redutores de velocidade e placas
sinalizadoras, no Bairro Teodoros, próximos a bares, Centro Comunitário,
Campo de Futebol e Igreja; 014/2009, manutenção corretiva da Estrada do
Teodoros, estrada de acesso ao Morro Grande. Pedido de providência do
Vereador Péricles Pinheiro de nº 002/2009, solicitando Câmeras para Monitorar o

Tráfego nas confluências das Avenidas Pedro Antônio dos Reis com Emília
Torres Gonzaga, no Bairro Bela Vista; nº 003/2009, solicitando envio ao 4º
Batalhão de Engenharia e Combate. De Itajubá, da possibilidade de auxílio no
reparo de nossas estradas rurais; Pedido de Providência de nº 004/2009,
reparos na estrada que interliga Brazópolis ao Bairro Teodoros, em frente a
Fazenda do Sr. Edílio Torres; Pedido de Providência de nº 005/2009,colocação
de alerta em volta do lago próximo ao residencial Frei Orestes.Pedido de
Providência nº 006/2009, limpeza na rua de acesso ao Balneário Cascata,
continuação da Av. Emília Torres Gonzaga. Pedido de Providência do Vereador
José Carlos Dias, de nº 011/2009, 1-manutenção de emergência em trechos de
estradas, ligação da estrada do Observatório com à Rua Principal do Bairro
Bom Sucesso; 2-Manutenção de emergência no trecho da Rua Beira da Linha,
no Bairro Cruz Vera; 3-limpeza de saídas de água e correção do leito carroçável,
com aplicação de pedra tipo seixo, na estrada dos Bragas até o Bairro dos
Goulart, no Bairro Bom Sucesso; Medida de Providência nº 004/2009 do
vereador João do Carmo Lúcio, solicitando o corte de Eucalipto na estrada do
Bairro Santa Rosa; Medida de Providência do Vereador Sergio Fernandes dos
Reis, 1- Reparo e patrolamento, estrada secundária do Bairro Cachoeirinha; 2Instalação de lixeiras nas proximidades da Escola Municipal do Bairro Serra dos
Mendonças e outras nas proximidades do entroncamento das ruas , na divisa
das propriedades de Antonio Paulista, no Loteamento “Lagos da Serra”;
Confecção de abrigo, no Residencial Frei Orestes; Requerimento nº 009/2009 do
vereador José Carlos Dias, com referencia ao abandono da Cascata, e
depredação do patrimônio público, pedindo informações, sobre providências,
autorização para desmanche da casa do zelador, providências sobre os fatos
ocorridos, e da existência de secretaria ou setor que responda pela manutenção
da Cascata; Indicação nº 002/2009 do Vereador José Carlos Dias;
Municipalização do Cemitério e regulamentação dos serviços prestados pelas
funerárias, em caso de atendimento pela Assistência Social da Prefeitura.
Requerimento nº 007/2009 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização,
pedindo cópias dos relatórios publicados: relatórios bimestrais da LRF, 1º
semestre de 2009; balancete mensal da receita e despesa, janeiro, fevereiro de
2009, publicado conforme art. 23 da Lei Orgânica; Montante de cada tributo
arrecadado e os recursos recebidos, referentes a fevereiro de 2009, conforme
art. 23 da Lei Orgânica, Relatório de gastos do FUNDEB referentes a Janeiro e
fevereiro de 2009; Relatório da evolução dos gastos com pessoal no mês de
fevereiro de 2009; Do Vereador Péricles Pinheiro, ofício nº 017/2009, solicitando
o envio de cópias xerografadas dos Projetos de Lei, para os vereadores; Do
vereador Sergio Fernandes dos Reis, Ofício nº 016/2009, pedindo regularização
das áreas de terrenos localizados no Residencial Frei Orestes, lote n 04 da
Quadra F e n 139/127 situados a Rua Projetada B. proximidades do reservatório
de água. Ofícios da CEF: De nº 0012/08, prorrogação de vigência Reforma
Cascata, contrato nº 0201 135-66/2006; Ofício nº 0012/08, prorrogação de
vigência, Sinalização Turística, contrato nº 0201 137-84/2006; Ofício nº 0012/08,
prorrogação de vigência, Federal Pronaf - EMATER, contrato 0200 041-14/2006.

Ofício nº 0012/08, Federal - Caixa, Calçamento Frei Orestes, contrato 0214 73371/2006. Em seguida foi feito um pequeno intervalo e após, deu reinício a
sessão, com a Leitura do Projeto 006/2009, “Que cria gratificação para
servidores cuja função predominante seja de atendimento predominante ao
público” lotados nos seguintes setores: Tesouraria, SIAT, Recursos Humanos e
Recepção, com parecer das comissões e emendas, lidos pelo Sr. Presidente
Sergio Emanuel, passando a discussão do projeto, defendido pelo vereador
Sergio Reis, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em razão do
mesmo ter retornado a Câmara, agora com o nome dos cargos. O Sr. Presidente
falou que com a emenda 001 aditiva, “O Artigo 1º passa a ter parágrafo único
com a seguinte redação: Parágrafo único: A gratificação será concedida ao
Auxiliar administrativo lotado: Na Tesouraria; recebimento e pagamentos
diversos; SIAT: Confecção de requerimentos e notas fiscais; Recursos
Humanos: confecção de Carteiras do Trabalho; Recepção: triagem e
encaminhamento do público. O Sr. Presidente disse que o referido projeto está
bem elucidado. Colocado em votação em 1ª foi aprovado por unanimidade;
Pedido de regime de urgência pela Vereadora Adriana Lúcia Mendonça e em 2ª
votação, foi aprovado por unanimidade. Vai a sanção do Prefeito. Feita a Leitura
do projeto 012/2009, “Altera a redação do Art. 5º e 6º, revoga os incisos de I a XI,
do Art.º 6º e insere parágrafos únicos aos artigos 6º e 9º, todos da Lei 836/2008”.
Emendas e pareceres das comissões, lidos pelo Sr. Presidente Sergio Emanuel,
colocados em discussão, o vereador José Carlos defendeu a aprovação do
projeto com as emendas. Votadas as emendas ao projeto 012/2009, a emenda nº
01” Substitui a redação dada ao Art. 6º da Lei 836/2008, que passa a ter a
seguinte redação: “Art. 6º. A outorga de Autorização para operar os serviços de
táxis far-se-á por processo de concorrência pública, obedecidas às condições
previstas na presente Lei, sendo que no ato da inscrição os interessados
deverão apresentar cópias autenticadas da seguinte documentação: Relação
de incisos de I a XI ;Emenda nº 02, supressiva; Emenda de nº 03, substitutiva, ao
o projeto de Lei nº 012/2009; emenda nº 01, foi aprovada por unanimidade,
emenda nº 2; aprovada por unanimidade e emenda nº 03 aprovada por
unanimidade. Em seguida foi feita a leitura do enunciado do Projeto de Lei nº
12/2009 com as emendas já aprovadas e colocado em discussão. O vereador
Lucimilton Carneiro confirmou e deu anuência as emendas; a vereadora Adriana
Lúcia Mendonça, ao ensejo, pediu que no futuro fosse fornecidas ao vereadores
cópias das emendas, antes das sessões. Colocado o projeto em votação foi
aprovado por unanimidade. Pedido de urgência feito pelo Vereador Lucimilton
Carneiro. Colocado em segunda votação o projeto foi aprovado por
unanimidade. Vai a sanção do Prefeito. Em seguida foi feita a leitura do
enunciado do Projeto de Lei nº 013/2009, pelo Sr. Presidente Sergio Emanuel,
“Autoriza o poder executivo a contribuir mensalmente com a entidade nacional
de representação dos Municípios do Estado de Minas Gerais”; bem como dos
pareceres das comissões de Legislação, Redação e Justiça e Comissão de
Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Colocadas em discussão o Vereador José
Carlos defendeu o parecer dizendo que foi informado de tudo pela Prefeitura e

que o projeto será muito bom para o Município. Levado a primeira votação foi
aprovado por unanimidade. Pelo Vereador Lucimilton Carneiro foi pedido regime
de urgência. Colocado em segunda votação foi aprovado por unanimidade. Vai a
sanção do Sr. Prefeito. Eu, vereador Péricles Pinheiro, fiz a leitura do enunciado
ao projeto de Lei nº 014/2009. “Dispõe sobre a concessão de Diárias e Despesas
de Viagem dos Agentes Políticos”. O Sr. Presidente Sergio Emanuel leu o
parecer das comissões de Legislação, Redação e Justiça e parecer da
Comissão de Finanças,Orçamento e Fiscalização. Em seguida o Sr. Presidente
fez a leitura de 2 (duas) emendas. Emenda nº 01, aditiva, ao Projeto de Lei nº
014/2009 e emenda nº 2, substitutiva ao Projeto de Lei 014/2009. A Vereadora
Adriana Lúcia Mendonça defendeu as emendas e o Vereador Lucimilton
Carneiro alegou não ter tomado conhecimento das mesmas. Também defendeu
as emendas o Vereador Sergio Reis. O Vereador Lucimilton Carneiro, também se
colocou a favor da emenda, bem como o Vereador José Carlos, que pediu ainda
que o executivo tivesse alguém que realmente fiscalizasse tudo isso. Emenda nº
01 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ao projeto nº 14/2009,
colocada em votação foi aprovada por unanimidade. Emenda nº 02, em votação,
aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente colocou em votação o
Projeto 014/2009, com as emendas, sendo que em 1ª votação foi aprovado por
unanimidade . Pedido de urgência pelo Vereador Lucimilton. Projeto colocado
em segunda votação foi aprovado por unanimidade. Vai a sanção do Sr. Prefeito.
Fiz a Leitura do enunciado ao Projeto de Lei 015/2009 “Cria a Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do Município de Brazópolis e dá outras
providências.” O Sr. Presidente leu o parecer da Comissão Permanente de
Direitos Humanos. Colocado o projeto em discussão o Vereador José Carlos
disse que o referido projeto deverá ser mais estudado. O Vereador Péricles
defendeu o projeto. Colocado em 1ª votação foi aprovado por unanimidade. Pela
Vereadora Adriana Lúcia Mendonça foi pedido regime de urgência. Colocado em
2ª votação, foi aprovado por unanimidade. Vai a Sanção do Sr. Prefeito. O
Vereador José Carlos agradeceu os relatórios enviados pelo executivo e pediu
para as comissões que analisem tudo e em seguida falou sobre a execução do
calçamento do Can-Can e defendeu a indicação de sua autoria, referente ao
cemitério e funerária. O Sr. Presidente falou sobre o relatório sobre a frota, com
fotos que mostraria como fora encontrada e disse que as oficinas estão
arrumando aos poucos os veículos e liberando os mesmos para o serviço e irá
pedir que alguém do executivo venha explanar tal situação, pois tudo esta muito
vago , só pelas fotos e datas apresentadas. A vereadora Adriana Lúcia pediu
que fosse mostrado no Datashow com explicações. O vereador Lucimilton
Carneiro pede também a presença do chefe de obras para falar sobre a Cascata.
O Sr. Presidente falou para o vereador Lucimilton Carneiro, que será mais
conveniente chamar um de cada vez. O vereador Péricles disse que o relatório é
muito vago, pois não sabe dos preços de câmbios, pneus e etc. Que só pelas
fotografias não dá para ver o real conhecimento do assunto e, também, como os
representantes dos partidos, eleitos, defendeu o executivo, pois estão jogando
muitas pedras nele e ainda falou sobre o corte de uma árvore do “Grupão” que

estava condenada e que foi denunciada ao IEF e a Prefeitura teria prejuízo com
multas e também o caso do Sr. Rafic, que emprega mais de 100 (cem) pessoas
em sua fazenda, e que foi denunciado e teve que pagar uma multa altíssima,
pelo esterco utilizado no café orgânico. O Sr. Presidente quer saber da vinda de
alguém do executivo. O vereador José Carlos disse que querem jogar a culpa de
tudo no governo anterior, e que venha alguém na Câmara para elucidar tais
problemas. O Vereador Péricles disse que concorda e que o Ex. Prefeito João
Mauro foi muito bem recebido nesta casa, sem animosidade e só quer resolver
os problemas através do entrosamento e diálogo. O Sr. Presidente falou que
isso é cultural, sempre jogar a culpa nos governos passados. O governo
anterior e seu partido colocava as culpas no Governo do Ex-prefeito Municipal,
Sr. Paulo de Tarso Pereira Gomes. O Sr. Presidente tornou a perguntar sobre o
ofício a ser encaminhado ao executivo. Em seguida as medidas de
providências, indicação, requerimentos e ofícios foram aprovadas por
unanimidade. O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos. Neste momento
o vereador Sérgio Reis questionou, quanto as respostas das medidas de
providência, sobre o atleta “José Mauro” dizendo que o referido atleta procurou
a secretaria de esportes e não foi bem recebido, e que as respostas do
executivo são as vezes muito vagas e não corresponde ao que foi pedido. O Sr.
Presidente concordou e pediu transparência do lado do executivo e legislativo,
com a anuência do vereador Péricles Pinheiro, que ainda falou sobre a
ineficiência dos emplacamentos de carros da cidade, afirmando que temos que
reclamar. O Sr. Presidente disse que em outras cidades os carros são
emplacados com rapidez e a cidade deixa de arrecadar na média de 40% do
retorno do IPVA. O Vereador Sérgio Reis falou sobre sua visita em empresa de
São José dos Campos, juntamente com Regina e José Luiz (dos Democratas)
bem como do Sr. Prefeito. Essa visita se mostrou muito proveitosa e ainda
sobre uma visita em uma empresa de Jacareí. O Sr. Presidente disse da emoção
que sentiu sobre uma partida do S. P. F. Clube, onde se falou sobre os rádios da
MOTOBRAS de Brazópolis, o melhor rádio do Brasil. O Sr. Presidente, passou o
projeto de Lei nº 011/2009, para analise e parecer das Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização; Projeto de Lei nº
016/2009; 018 e 019/2009, para as mesmas comissões; O projeto nº 017/2009,
para a Comissão de Legislação Justiça e Redação. Nada mais havendo a se
tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, e convocou os Srs.
Vereadores para a sétima sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no
dia 24 de março de 2009 as 19:00 horas. Dando como encerrado os trabalhos
daquela sessão, eu Péricles Pinheiro, Secretário da Mesa Diretora, lavrei a
presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada por todos os Edis
presentes.
SÉRGIO EMANUEL de NORONHA MACHADO
Presidente

DANILO PEREIRA ROSA
Vice-Presidente

PÉRICLES PINHEIRO
Secretário

ADRIANA LÚCIA MENDONÇA
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JOÃO do CARMO LUCIO
Vereador

JOSÉ CALOS DIAS
Vereador

JOSÉ MAURICIO GONÇALVES
Vereador

LUCIMILTON FARIA CARNEIRO
Vereador

SÉRGIO FERNANDES dos REIS
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Décima Primeira Sessão Ordinária 2009
Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada aos 05 dias do mês de maio de 2009, às 19:00 horas e sob a
Presidência do Vereador Sérgio Emanuel de Noronha Machado. Instalada a
sessão o Sr. Presidente cumprimentou a todos os presentes, e solicitou meus
trabalhos de secretário onde fiz a chamada e constatei a presença de todos os
vereadores, em seguida o Sr. Presidente proferiu as seguintes palavras:”Sob a
proteção de DEUS e em nome do povo Brazopolense, iniciamos nossos
trabalhos legislativos”. Foi feita a leitura da ata da Décima Sessão Ordinária
realizada no dia 28 de abril de 2009, discutida e aprovada por unanimidade. Em
seguida foi feita a leitura das correspondências recebidas; Nota de
agradecimento, do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade de Bom
Sucesso, XXI Festa da Banana. Livro Janela de Minas, enviado pelo Senador
Eduardo Azeredo. Telegrama do Ministério da Saúde, Beneficiário Pref.
Municipal de Brazópolis, Programa , pagamento de PAB FIXO, valor de R$
21.653,33. Ofício 229/2009 do Executivo, lido na integra, assunto, resposta aos
vereadores sobre pedidos de providências, indicações e ofícios de solicitações.
Cópias das Leis sancionadas e publicadas pelo Executivo, que ficará a
disposição na secretaria da Câmara. Proposição de projeto de Lei do Vereador
Péricles Pinheiro: Proposição 01/2009, sugestão para o desarquivamento do
processo de nº 06000183-4- da Comarca de Brazópolis, para estudo, o qual diz
respeito à uma área de terras no Bairro Bela Vista, equivalente a ( 24,20 ha. ). O
autor do processo é o Banco do Brasil, para possível compra ou
desapropriação, para criação de distrito industrial, loteamento de casas
populares, etc. Requerimentos da Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização: nº 010/2009, pedindo informações, relativas ao nº de professores

da Rede Municipal, em sala de aula e cargos de coordenação e direção, piso
salarial dos professores municipais e jornada de trabalho dos mesmos e nº
011/2009, solicitando os relatórios contábeis da Câmara Municipal , referente às
despesas do 1º quadrimestre de 2009. Medida de Providência do vereador
Péricles Pinheiro, de nº 012/2009, solicitando a regulamentação do plantio de
árvores no Município, quando da derrubada mediante autorização dos órgãos
competentes. Para cada árvores cortada, o responsável reponha com 10(dez)
mudas de espécie nativas da região e que na área urbana seja adotado o
procedimento fornecido em folheto pela CEMIG, relativa ao plantio de árvores e
arbustos. Pedido de Providência de nº 017/2009, do vereador José Carlos Dias,
solicitando seja colocado em funcionamento o Portal Oficial do Município, na
Rede Mundial de Computadores- Internet, para publicação das matérias de
interesse dos cidadãos, conforme estabelecido pela Lei Municipal 621/2003; e
correção do calçamento na esquina da Rua Cap. Almeida Vergueiro com a
Travessa Cap. José Lourenço, no Bairro Aparecida. Proposição de Projeto de
Lei do Vereador José Maurício Gonçalves, de 05/05/2009, cujo texto proposto “
Dispõe sobre as Estradas e Caminhos Municipais, institui o programa
municipal de conservação de Estradas e Caminhos Públicos do Município de
Brazópolis e dá outras providências”, cujo texto foi lido na integra. Em seguida
foi feito um breve intervalo. Prosseguindo a sessão, o Sr. Presidente fez a leitura
do parecer favorável da Comissão de Legislação , Justiça e Redação ao Projeto
de Lei 020/2009, que institui o Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio
Cultural de Brazópolis- FUMPAC. Lendo o enunciado. Colocado o projeto em
discussão, o vereador Sergio Reis defendeu o referido projeto. O vereador José
Carlos, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, disse
que o referido projeto também deveria passar por sua comissão para que
também fosse dado o parecer e enalteceu o projeto, fazendo entretanto uma
ressalva ao Art. 06, inciso III, que na sua opinião o prazo de 30 (trinta) anos é
muito grande, visto que a associação poderá ser prejudicada pela má
administração de alguém, tornando inviável , por todo esse tempo o
funcionamento, pode levar a instituição a extinção, prejudicando o setor da
sociedade que ela atende . A vereadora Adriana defendeu o projeto e disse que
poderá ser até 30 (trinta) anos e não ser por 30 (trinta) anos. Ninguém mais
querendo discutir o projeto o Sr. Presidente colocou em primeira votação,
tendo sido aprovado por unanimidade e pediu que fosse deixado para a
segunda votação na próxima sessão. O vereador José Carlos tornou a pedir que
também fosse encaminhado para sua comissão, argumentando que por se tratar
de fundo financeira a matéria e eminentemente financeiro, e o Sr. Presidente
disse que na sua opinião não deverá ser encaminhado para a Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização, por não achar necessário. A segunda
votação ficará para a próxima sessão ordinária. Em seguida, no grande
expediente, o vereador José Maurício falou das marcações de consultas no
posto de saúde gerando reclamações pela extensa fila que se forma. O vereador
José Carlos agradeceu ao executivo o envio dos documentos e quer saber o
nome do herbicida e o nome do engenheiro responsável, na aplicação no

Terreno da Cascata. Em seguida o vereador José Carlos falou sobre o reajuste
dos salários dos funcionários municipais, e das percas, para o índice de
inflação, pelo IBGE o a perca é de 5,6 % ; FGV 6,7 e FIP( Para São Paulo) é de
6,28. Os salários dos Servidores perderam o poder de compra, devendo o
executivo recuperar esta perca. O Sr. Presidente comentou ser estranho o
comentário do Vereador José Carlos e disse que sendo funcionário da
Prefeitura por 15(quinze) anos e a pior época de salários baixos foi os 8(oito)
anos da administração do Ex-Prefeito João Mauro. O vereador José Carlos
disse que esta cobrando, pois deve vislumbrar uma melhora a qualquer tempo e
é legítima a reposição salarial dos servidores municipais. O Sr. Presidente
rebateu dizendo que a defasagem é lá atrás. O vereador José Carlos disse que a
situação não é municipal, e sim federal, havendo esta defasagem salarial em
todos os níveis. O Vereador Péricles disse que o problema de salário no país e
muito grave, principalmente dos trabalhadores , aposentados que recebem seu
salário aferidos pelo mínimo, INSS. O Senador Paulo Pain, do PT, está tentando
reverter esta situação. Os salários estão achatados e é um desconforto enorme
para a administração, que poderá chegar ao extremo, onde o subordinado
poderá receber mais que o chefe, o desconforto é até para quem tem os
salários um pouco melhor. “No meu caso , após a aposentadoria , estou
perdendo 50% , e pelo visto em 10 (dez) anos , meu salário será 0(zero). A
Vereadora Adriana disse que o cargo de auxiliar de serviços gerais quase
igualando aos proventos dos professores. O Sr. Presidente disse ser favorável
ao aumento de salário, do funcionalismo público municipal, sempre, e antes que
suas palavras sejam deturpadas, ainda disse ,que a desvalorização não é de
hoje, e que na área da saúde, inclusive, tem gente trabalhando apenas por amor
à camisa. O Sr. Presidente fez a leitura de uma carta enviada pelo Sr. José
Carlos de Souza, dirigida a sua pessoa, e deixou a disposição dos vereadores
para obter cópia desta carta. O vereador Péricles disse que essa polêmica
gerada em torno desse contrato, com a vinda da carta, elucida a situação, pois
o que está ocorrendo é um “disse que disse “ na cidade. O vereador Lucimilton
disse ter ouvido outra versão, que o Vice- Prefeito Amauri Noronha havia falado
que seria outro valor, O Sr. Presidente disse que através de um a conversa
com o Sr. José Carlos de Souza, pediu a este que lhe enviasse uma
correspondência, por escrito, à Câmara, para elucidar tal assunto. Acha que
esta faltando apenas um pequeno consenso e diálogo, pois muita fofoca e boato
só prejudica nossa cidade. Sem fofocas, tudo preto no branco e por escrito. O
Vereador José Carlos disse que tentou entrar em contato com a Brasfonte e
que a competência de chegar a um acordo é do executivo, do proprietário do
imóvel e do empresário e torce para que tudo se resolva, pois o impacto com a
falta de 36 empregos, não será apenas para 36 pessoas e sim para 36 famílias,
prejudicando o comércio local pela falta do capital de giro injetado pela
empresa. O Sr. Presidente disse que tentou falar com o empresário Adriano e
que não conseguiu ainda, e pediu para que alguém consiga e vá atrás. Disse
ainda que cada um deveria colocar por escrito e que quer sentar para discutir ,
e não ouvir o que parece chantagem, o fato de tirar a empresa daqui ou não. O

vereador Sérgio Reis disse que após contato com o diretor da Audiomotor, foi
procurar o Sr. Adriano que queria que a BRASFONTE, tivesse mais serviços da
Audiomotor. O vereador Péricles disse que só a partir de agora é que temos
algo palpável como a carta enviada pelo Sr. José Carlos, e que é justo que o
proprietário receba o aluguel do imóvel, e se a empresa não estiver satisfeita,
que vá embora. Pediu para que se monte uma comissão da Câmara e procurar
o executivo para resolver tal impasse. Que deveria ir a vereadora Adriana e mais
alguém. Após entendimentos ficou definida a comissão: Vereadora Adriana,
vereador Sergio Reis e Vereador José Carlos. Nada mais havendo a se tratar, o
Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores
para a Décima Primeira Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no
dia 12 de maio de 2009 às 19:00 horas. Dando como encerrados os trabalhos
daquela sessão, eu Péricles Pinheiro, Secretário da Mesa Diretora, lavrei a
presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada por todos os Edis
presentes.
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