Décima Sessão Ordinária 2009
Ata da Décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada
aos 28 dias do mês de abril 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. Foi feita a leitura da ata da Nona Sessão Ordinária realizada no dia
14 de abril de 2009, discutida e aprovada por unanimidade. Eu, vereador
Péricles falei sobre minha participação no Sumário Executivo do Plano de
Gestão da Área de Proteção Ambiental Fernão Dias,
na cidade de
Camanducaia-MG, no dia 27 de abril de 2009, cuja APA abrange nossa cidade,
participação esta muito proveitosa. Fiz a leitura das correspondências
recebidas: Of. Circ. 01/2005, da Câmara Municipal de Paraisópolis, convidando
para o 1º Seminário de Legisladores do Sul de Minas, a ser realizado no dia 09
de Maio de 2009 . Convite e Programação do Conselho de Desenvolvimento da
Comunidade de Bom Sucesso, para a XXI Festa da Banana, com inicio no dia
30/04, até o dia 03/05 de 2009. Ofício dos Correios, de nº 48/2009, comunicando
a implantação da distribuição domiciliária, nos bairros Frei Orestes e Can Can.
Ofícios do Ministério da Saúde: nº 10344705, Beneficiário: Prefeitura Municipal
de Brazópolis, Programa : Pagamento de Saúde da Família, valor bruto: R$
12.800,00;
nº
10326100;
Beneficiário
Prefeitura
Municipal
de
Brazópolis,Programa: Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em SaúdeTFVS, valor bruto: RS$ 3.732 ,66 e nº Ref: 10314994, beneficiário: Prefeitura
Municipal de Brazópolis , valor bruto: R$ 4.000,00. Ofício 121/09 , do Conselho
Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brazópolis, enviando
relatório das atividades do Conselho , do dia 19 de Março a 22 de abril de
2009.Pedidos de Providências: nº 016/2009, do vereador José Maurício
Gonçalves, solicitando a execução de roçada na estrada de acesso ao Bairro
Açudinho, partindo do entroncamento próximo a residência do Sr. Antônio
Mendonça Reno. Pedido de Providência de nº 016/2009, do vereador José
Carlos Dias,1- solicitando a correção do calçamento da Travessa Faria e Souza,
no LADMA e da Travessa Mario Silva, paralela a Travessa Faria e Souza. 2Capina e limpeza da Travessa Neco Veloso entre a Rua Cap. José Maria e Av. Dr.
Pedro Rosas.Pedidos de Providência do vereador Péricles Pinheiro: nº 008/09
solicitando que se crie o “Projeto Música na Praça”; nº 09/2009, solicitando a
reabertura do serviço do Telecentro , junto à Biblioteca Municipal; nº 010/2009;
Pedido de envio de projeto do executivo, para contemplar a Corporação
Musical Santa Cecília com verba para realizar seus objetivos, já existindo
previsão na dotação orçamentária para o exercício de 2009;nº 011/2009 ,
solicitando retirada de terra do pátio da “Casa Lar Tia Olguinha”, situada na Av.
Dr. Carlos Piolli, esquina com Travessa Benedito Ambrósio.Pedidos de
Providência do vereador Sérgio Fernandes dos Reis: nº 009/2009, solicitando

poda e reparos no jardim de frente a residência do Sr. Adriano Silve, final da Av.
Dr. Carlos Piolli Filho, Bairro Alto da Glória; de nº 010/2009, solicitando a
celebração de acordo entre o Lar da Criança, e Prefeitura, com relação ao
alargamento da Av. São Francisco de Assis e colocação de calçada lateral,
quando da pavimentação.Indicação: do vereador José Maurício Gonçalves, com
sugestão para a construção de quadra de esportes no Bairro Japão, para
atendimento das comunidades do Japão, Floresta, Araújos, Campo Belo e Bom
Jardim, sendo que o Sr. Marcos Azevedo da Silva se dispõe a doar o terreno ao
Município.Requerimento nº 009/2009, da Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização, reiterando pedido de informações, feitos anteriormente, através
de requerimento, referentes ao Programa Caminho da Escola. Requerimento do
vereador José Carlos Dias, de nº 015/2009, solicitando informações do
andamento das obras de urbanização do Loteamento São Francisco, quanto a
execução dos trechos finais da rede de água, de esgoto e dos trechos de
calçamento, com recursos da Secretaria Estadual de Transporte e Obras
Públicas-SETOP/MG. Foi apresentado por mim, material fornecido pelo
seminário realizado em Camanducaia, “ Sumário Executivo do Plano de Gestão
da Área de Proteção Ambiental Fernão Dias”, para arquivo na Secretaria da
Câmara.Após um breve intervalo, reiniciados os trabalhos, o Sr. Presidente
colocou os pedidos de providência, requerimentos e indicações em discussão e
posterior votação, todos foram aprovados por unanimidade.Em seguida o Sr.
Presidente solicitou aos nobres vereadores, fosse votado, em escrutínio secreto
os projetos de Lei 006/2009 e 012/2009, em razão do veto do executivo. Em
discussão, o projeto 006/2009, o Vereador José Carlos pediu a palavra e,
dizendo parecer bastante estranho que após a aprovação com as emendas,
vindo o projeto do próprio executivo e o porque de vetá-lo, lendo o texto das
razões de veto, comentou sobre a pouca ligação das razões apresentadas com
a matéria vetada. Falar da falta de compreensão dos servidores públicos com o
projeto de lei e que os funcionários foram instigados a desaprovar a
gratificação, imputando a esta Câmara a causa de uma desnecessária polêmica
no assunto. Ora, em defesa dessa Casa, gostaria de colocar que aqui é o local
das discussões e, se polêmicas são criadas em assuntos de interesse do
município e dos cidadãos é porque às comissões específicas cabe a
responsabilidade de analisar
os projetos quanto à legalidade, à
constitucionalidade e a adequação financeira e orçamentária e, nesse processo,
a discussão é fundamental para aprimoramento dos projetos e esclarecimentos
à população. O Sr. Presidente disse que o Vereador José Carlos tem razão, pois
o legislativo é uma casa séria, e que o projeto foi bem discutido. Que também é
contra o projeto pois ele fere a isonomia salarial, a acabou deixando vários
funcionários públicos insatisfeitos e quando um funcionário foi reclamar ouviu
a resposta de que, se não estivessem satisfeitos, deveriam pedir às contas. O
Sr. Presidente ainda falou que quem deveria sair é quem deu esta resposta.
Graças a Deus o Executivo voltou atrás e decidiu vetar o projeto nº 006/2009. O
Vereador Péricles gostaria que os projetos antes de virem para Câmara, deveria
ser mais estudado, no que concordou o Vereador Sérgio Reis, e que ainda disse

sobre funcionários fantasmas no pronto atendimento da Sec. Da Saúde, e com
todo tato conseguiu resolver tal situação, com cobranças a então Secretária da
Saúde, Sra. Isabel e o Ex- prefeito João Mauro dispensou tais funcionários
fantasmas. Disse ainda que pediu ao atual prefeito que desse pelo menos 5% de
aumento a todos os funcionários e não os 20% apenas para 4( quatro)
servidores de uma classe. Em seguida foi realizada a votação, apresentadas 9
(nove) cédulas , assinadas pelo Presidente, em escrutínio secreto, tendo sido
apurados 8 ( oito) votos favorável ao veto e 1(um ) voto contrário ao veto. Como
escrutinadores foram convocados os Srs. Vereadores José Maurício e
Lucimilton e o Secretário Executivo, Sr.Wagner. Colocado em discussão o
Projeto de Lei 012/2009, o vereador José Maurício pediu a palavra, e disse que ,
tendo entendido que por ser de utilização pública, todos os cidadãos tem direito
a pleitear , conforme o Art. 37 da CF. a outorga da autorização através do edital
de concorrência pública dá oportunidade a todos os interessados. O Vereador
José Carlos , no uso da palavra concedida, comentou sobre a citação do seu
nome como um dos autores da proposta da lei nº 836/2008, aprovada na gestão
anterior e disse que o projeto do qual fora um dos autores é a proposta original,
enviada a Câmara como Projeto de Lei nº 21, do ano de 2003. Esta proposta
continha a figura da concorrência pública para autorização de pontos de táxi, da
mesma forma que a emenda ora vetada pelo Executivo. Disse ainda que de 2001
a 2008 o Município somente liberou um ponto de táxi, salvo engano, no início
de 2001 e não mais o fez justamente pela falta de lei que regulasse essa
distribuição. Quanto às razões de veto disse que de forma alguma a figura da
concorrência pública é contrária ao interesse público, como fala o veto. Na
verdade a concorrência pública obedece dois princípios fundamentais da
constituição federal, quais sejam a IGUALDADE e a LEGALIDADE, pois dar
oportunidades iguais a todos os pretensos requerentes de táxi é garantir
chances a todos os interessados. No tocante à legalidade, por ser a autorização
de táxi um serviço público, esta deve ser feita com processo de concorrência
pública, como estabelece a Constituição Federal.A vereadora Adriana quis saber
o porque do projeto do ano de 2003, foi retirado da Câmara pelo Executivo e
enviado outro projeto. O Vereador José Carlos disse que, embora o projeto
original tenha tido sua participação, na época das mudanças no projeto, em
2008, ele não estava na prefeitura, pois se afastou para disputar as eleições. A
vereadora Adriana ainda insistiu e perguntou ao Vereador Sergio Reis se
poderia, por ter sido vereador à época responder , sendo que o vereador
respondeu o seguinte: que não vê tanta polêmica pela matéria,visto que na
gestão anterior as condições de transferência de táxis, corriam a revelia. O
Vereador Péricles disse que veio um projeto , colocando o modo que deveria
ser regulamentado; as emendas sugeridas pela câmara foram aprovadas por
unanimidade, e o executivo não concordou com as emendas que poderiam dar
mais transparência ao projeto e que as emendas foram muito bem estudadas e
elaboradas. Ninguém querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente pediu
para que o Vereador Péricles chamasse os vereadores um a um, para a votação
secreta do veto ao projeto de Lei, 012/2009, tendo sido apresentadas 9( nove)

cédulas rubricadas pelo Sr. Presidente. Realizada a votação, o Sr. Presidente
pediu para o vereador José Carlos e a vereadora Adriana e o Secretario
Executivo, Sr. Wagner para que realizasse o escrutínio, chegando ao seguinte
resultado: 6 (seis) votos favoráveis ao veto e 3( três) votos contrários ao
veto.No grande expediente o Sr. Presidente deixou a palavra livre e o Vereador
Sergio Reis disse que na semana retrasada ficou indignado com o seguinte
fato: Tendo havido jogo do São Paulo e Corinthians, houve uma pequena
manifestação popular, com apenas 3 (três) carros, e a viatura da polícia foi
abordá-los, o que não fazem com bandidos, talvez pela falta de capacitação dos
policiais, inconformado com isso foi procurar o comandante da Polícia Militar,
para tentar resolver o assunto, pois um dos motoristas abordados é
universitário e sua carteira de habilitação provisória, que poderá ser cassada.
Um dos soldados o Cabo Mendonça e o outro não sabe o nome, mas gostaria
de ser resolvido da melhor maneira . O Vereador José Carlos disse estar muito
triste, pois soube, através do gerente de relacionamento do Banco do Brasil, Sr.
Thiago, que o Município perdeu os recursos do financiamento dos ônibus
escolares. E prosseguiu dizendo que os cidadãos votam na esperança de uma
melhor qualidade de vida, com transporte escolar mais confortável utilizando
veículos novos e que isso, juntamente com uma merenda escolar de qualidade
e uma escola com boa estrutura física é essencial para o bom desempenho do
aluno. Uma notícia dessas é muito triste, pois é uma oportunidade que talvez
não surja mais para o Município . Finalizando citou o seguinte texto do escritor
Rubem Alves :” O que faz um jardim são os pensamentos do jardineiro. O que
faz um povo são os pensamentos daqueles que o compõem”. Encerrando
agradeceu o Sr. Presidente. O Vereador Sérgio Reis parabenizou o executivo,
através do Sr. Hermínio Gonzaga, serviço realizado no final da Travessa José
Amaral. O Vereador Danilo disse que uma turista em visita a Luminosa, falou da
falta de emprego no Distrito, e fez uma reunião com a participação e o apoio do
Prefeito Josias, sugerindo a criação de indústrias , sugerindo que se inicie
com uma fábrica de vassouras. A Vereadora Adriana reiterou o convite a todos
para a Festa da Banana no Bairro Bom Sucesso. O Sr. Presidente tornou a
convidar a todos para a reunião em Paraisópolis. O Vereador Sérgio Reis
indagou sobre o convite da CEA, em Campos do Jordão. O Sr. Presidente leu a
correspondência recebida pelo Correio. Em seguida questionou sobre a
situação do Campeonato Municipal e sobre o empréstimo do campo. Sendo do
município o tratamento deve ser igualitário para todos que desejam utilizar o
campo.Em seguida parabenizou pela transferência para esta cidade, na
ECT( Empresa de Correios e Telégrafos) do Vereador Lucimilton. 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 05 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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