Décima Quinta Sessão Ordinária 2009
Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada aos 0 2 dias do mês de junho 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 em especial o expresidente desta Casa , o Sr. Robson de Queirós Costa , Sr. Silvio Stussi, sua
esposa Marylucy e sua amiga Vanilda , o Sr. Geraldo de Paula, o Sr. Rodrigo
Reno e o Secretario Executivo Sr. Wagner Silva Pereira, em seguida solicitou
meus trabalhos de secretário onde fiz a chamada e constatei a presença de
todos os vereadores,logo após o Sr. Presidente proferiu as seguintes
palavras:”Sob a proteção de DEUS e em nome do povo brasopolense, iniciamos
nossos trabalhos legislativos”. Foi feita a leitura da ata da Décima Quarta
Sessão Ordinária realizada no dia 26 de maio de 2009, que após lida e se
aprovada será assinada por todos os edis presentes. Foi feita a leitura das
correspondências recebidas: Ofício de nº 211/2009 da Secretaria Municipal de
Educação, solicitando a indicação de 2(dois) representantes do poder
Legilativo, para compor o CAE- Conselho de Alimentação Escolar; Comunicado
da Oi, metas de execução das normas estabelecida no Decreto nº 4.769 de
27/06/2003 sobre telefonia fixa;Ofício 02/2009, da presidente do Grupo de
Convivência “Gente Feliz”, comunicando alteração do nome, acompanhado de
cópia da ata da Assembléia Geral de 25/06/2006.Ofício nº 053/2009, convite do
Diretor do CEP- Centro de Educação Profissional “Tancredo Neves”, para visita
dos vereadores às instalações do Centro. Ofício de nº 002/2009 e carta da
Presidente do COMUT, solicitando a sala da Câmara para reunião do Conselho
e pauta da reunião.Ofício do Deputado Dalmo Ribeiro, de nº 1149/09,
comunicando a entrega pelo Cismas, de micro-ônibus do Programa Estadual de
Transporte em Saúde , bem como do termo de doação,em que será assinado
convênio, no valor de R$ 250.000,00 , destinado a aquisição de equipamentos.
Ofício nº 17/2009 da Escola Municipal “Cônego Teodomiro” , por sua Diretora
Maria Angélica Vizoto de Lima e Silva, acompanhado de convite, para a festa
junina a se realizar no dia 06/06/09, na própria escola.Ofício nº 038/02062009, do
Secretário de Administração José Luiz da Silva Loureiro, remetendo anexo para
preenchimento, bem como e Quadro de Detalhamento de Despesas da Câmara
Municipal de Brazópolis , 2009.Telegrama do Ministério da Saúde, Beneficiário
Prefeitura Municipal de Brazópolis, Programa Pagamento de Saúde Bucal, valor
de R$ 200,00.Convite do Hospital São Caetano, para festa junina nos dias 12 e
13 de junho, na Av. Dr. Pedro Rosas.Convite para o 1º Desfile de Cavaleiros e
Boi no Rolete, no Distrito de Luminosa no dia 20 e 21 de junho de 2009.Medida
de Providência de nº 015/2009, do Vereador Sérgio Fernandes dos Reis;1solicitando pintura de quebra-molas, no centro e periferia da cidade; 2- Serviço
de patrolamento e reparos na estrada de acesso ao Bairro Alegre.Medida de
Providência de nº 005/2009 do Vereador Danilo Pereira Rosa, solicitando seja
oficiado a CEMIG, sobre problema técnico, qual seja a queda de energia do
Distrito de Luminosa no horário de pico, a noite. Pedido de Providência de nº

14/2009,do vereador Péricles, solicitando a remessa ao Sr. Prefeito Municipal de
Brazópolis, de anteprojeto de Arborização Urbana, cujo assunto está vinculado
a Secretaria do Meio Ambiente.Requerimento nº 019/2009, do Vereador José
Carlos Dias, solicitando cópias em DVD, das reuniões da Câmara Municipal , de
2009, para disponibilização nos arquivos desta Casa. Requerimento de nº
020/2009, dos vereadores José Carlos Dias e José Maurício Gonçalves,
solicitando informações sobre os critérios estabelecidos para remanejamento
de motoristas, entre as secretarias de Obras, Saúde e Educação. O Vereador
Sérgio Reis falou em relação ao requerimento nº 020/2009, de autoria do
Vereador José Carlos e do Vereador José Maurício quanto ao critério tomado
pelo chefe do executivo a respeito de remanejamento de motoristas de uma
secretaria para outra. E disse ao Vereador José Carlos que ele bem sabe que na
Gestão anterior isso ocorria várias vezes e não foi apresentado qualquer
justificativa pelo chefe do executivo e nem por secretários, e já sabemos que
motoristas das áreas de saúde e da educação percebem uma vantagem a mais
em seus vencimentos. O Vereador Sérgio Reis pensa que se há remanejamento
de servidores, deve haver algum motivo para o setor competente. O Vereador
José Carlos respondeu que apenas fazia o intercâmbio e só o Prefeito que tinha
total autonomia e o servidor conversava diretamente com o Prefeito. O Vereador
Péricles disse que o critério para o salário, parte do Executivo, não cabendo dar
satisfação do porque de motorista de uma ou outra área venha a ganhar mais
que o de outra, independente de estar locado na educação, saúde ou obras. O
Sr. Presidente leu o ofício 211/2009, da Secretaria da Educação e pediu que
fossem indicados os vereadores: para titular; Adriana Lúcia Mendonça e para
suplente; José Maurício Gonçalves. Em seguida o Sr. Presidente fez a Leitura
dos enunciados e pareceres das comissões, referentes aos Projetos de Lei: ”.
Projeto de Lei nº 046/2009, que “Cria nova rubrica orçamentária que especifica e
dá outras providências”, para construir e ampliar imóveis para implantação de
indústrias no Município. Pareceres das Comissões: Legislação, Justiça e
Redação, com voto contrário do relator,Vereador José Maurício Gonçalves e
favorável do Presidente Vereador Lucimilton Faria Carneiro e Vice-Presidente
Sérgio Fernandes dos Reis, pela voto da maioria concluiu-se pelo parecer
favorável . Da Comissão de Finanças , Orçamento e Fiscalização , com
pareceres favoráveis da relatora Vereadora Adriana Lúcia Mendonça e do Vice
Presidente, Vereador Péricles Pinheiro, e voto contrário do Presidente,
Vereador José Carlos Dias, e que foi aprovado pela comissão pelo voto
favorável da maioria. Parecer verbal do Vereador Sergio Reis , Presidente da
Comissão de Urbanismo e Infra-estrutura Municipal, o parecer foi favorável ao
Projeto, de acordo com os seus pares. Foi feito um breve intervalo e ao retornar
o Sr. Presidente colocou o projeto, nº 046/2009 em discussão e o Vereador José
Carlos disse não ter nada contra a iniciativa do projeto que o momento
econômico é favorável com o governo abrindo às portas para o financiamento
para a construção de galpões e até parque industrial, e que talvez o único local,
embora não esteja especificado no projeto, seja o da fábrica de Langerie e,
assim como já havia sido contra o fechamento da rua e que estará tirando

recursos de outras obras, o projeto está muito vago e que os vereadores devem
dar satisfações aos seus eleitores.E que a população e a Câmara tem que ter em
mãos um projeto mais transparente e objetivo.Esse recurso aplicado, na criação
de distrito industrial, tem meu total apoio. O Vereador Péricles que também faz
parte da Comissão de Finanças , Orçamento e Fiscalização, disse que os
recursos representam apenas 2,9 % da receita anual do Município e que na
gestão passada não fizeram projetos e previsões orçamentárias para a
construção de galpões, parque industrial , etc. e para dar continuidade a
ampliação da Langerie o seu parecer é favorável ao projeto O46/2009. O
Vereador Sérgio Reis, membro da Comissão de Legislação , Justiça e Redação ,
disse que não teve constrangimento em apoiar o referido projeto e que está
claro que é para a instalação de indústria e que 2009 é o último ano para o plano
plurianual sobre a verba do montante de R$ 300.000,00. O Vereador José
Maurício disse que o projeto não está claro para ele, pois não especifica se é
para o prédio da Langerie ou outras indústrias, por isso como relator da
Comissão Legislação, Justiça e Redação, deu seu parecer contrário ao referido
projeto. O Vereador Sérgio Reis , defendeu o projeto dizendo que no plano
plurianual é que traz grande abrangência e não vê nenhum problema, e está
explícito na matéria, ou seja, o montante de R$ 300.000,00, de onde irá ser
transferido e que será para a instalação de indústrias. A Vereadora Adriana
disse que os R$ 300.000,00 não quer dizer que será investido só na Langerie.E
que também poderá ser investido em outras indústrias. O Vereador José Carlos
disse que foi ele quem elaborou o PPA, no governo passado, e que foi previsto
o recurso para o parque industrial que está sendo zerado. O Sr. Presidente
perguntou ao Vereador José Carlos se foi feito um remanejamento ao PPA e
também que no PPA antigo não continha estas dotações. O Vereador Lucimilton
disse que raciocinando sobre o que o Vereador Maurício falou, disse que para a
ampliação do prédio da Langerie não irá usar todo esse recurso e o que sobrar
irá para outras construções. Após a discussão o Sr. Presidente colocou o
projeto 046/2009 em primeira votação, com resultado de 6( seis) votos a favor e
2( dois) votos contrários( do Vereador José Carlos e José Maurício). Foi feito
pedido de regime de urgência do Vereador Lucimilton. O Sr. Presidente colocou
o referido projeto em segunda votação. Projeto aprovado por 6 (seis) votos a
2(dois). Projeto aprovado em primeira e segunda votação vai a sansão do Exmo.
Sr. Prefeito Josias Gomes. O Sr. Presidente fez a leitura do enunciado ao projeto
nº 043/2009 e os pareceres das Comissões de Finanças Orçamentos e
Fiscalização e Legislação Justiça e Redação, logo após o projeto foi colocado
em discussão, e ninguém querendo fazer uso da palavra o Sr. Presidente
colocou o referido projeto em primeira votação, que foi aprovado por
unanimidade, foi feito pedido de regime de urgência pela Vereadora Adriana. O
Sr. Presidente colocou o projeto em segunda votação , sendo aprovado por
unanimidade. Vai a sanção do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes.O Sr. Presidente
fez a leitura do enunciado ao projeto 042/2009 e dos pareceres das seguintes
comissões: Legislação , Justiça e Redação; Finanças , Orçamento e
Fiscalização e Comissão Permanente de Direitos Humanos. Colocado em

discussão o Vereador José Maurício disse que acompanha o trabalho da Casa
Lar Tia Olguinha desde sua fundação e defendeu o referido projeto. A Vereadora
Adriana disse que também é totalmente favorável ao auxílio financeiro para a
Casa Lar Tia Olguinha e também defendeu a ARTDIAS- Associação de Artesãos
de Estação Dias.Que esse convênio irá ajudar muito os associados, bem como
as pessoas envolvidas no trabalho, no ensino e confecção de artesanato,
principalmente crochê, pinturas, tapeçaria , etc. e explicou onde fica a sede da
ARTDIAS e convidou a todos para que fossem lá, para conhecer e também
adquirir produtos, visto que existem peças de vestuário para inverno. O Sr.
Presidente disse que irá fazer uma visita na ARTDIAS e colocou o projeto em
primeira votação , que foi aprovado por unanimidade. Foi feito pedido de
urgência pela Vereadora Adriana. O referido projeto foi colocado em segunda
votação e foi aprovado por unanimidade. Projeto 042/2009, aprovado em
primeira e segunda votação, vai a sanção do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes.
O Sr. Presidente fez a leitura do enunciado ao projeto nº 044/2009 e dos
pareceres das comissões de Legislação Justiça e Redação; Finanças,
Orçamento e Fiscalização, com os pareceres favoráveis ao referido projeto. Em
seguida foi feito o parecer verbal do Vereador Sérgio Reis presidente da
Comissão de Urbanismo e Infra-estrutura Municipal, que juntamente com seus
pares deu parecer favorável ao Projeto. Colocado em discussão o Vereador
Lucimilton falou da importância desse projeto e que o Distrito de Luminosa
será beneficiado com a instalação de 6( seis) Câmeras de monitoramento e dará
mais segurança a população. O Vereador José Carlos disse que com a
instalação do sistema de câmeras irá ajudar no monitoramento da ordem na
cidade, e que ajudará o policiamento, e defendeu o projeto, mas que essa
medida não substitui o policiamento preventivo, e que dará uma segurança
maior para a comunidade. O Sr. Presidente relatou que pela sua perseverança e
do Sgto. Noé, tem a esperança de conseguir , através do Cel. –PM-Márcio
Martins Sant’Ana,Comandante da 6ª Região da Polícia Militar, que Brazópolis
seja contemplado com 2( duas) motocicletas e quem sabe uma nova viatura e
aumento do contingente policial, pois Brazópolis possui um território extenso,
fazendo divisa com 9(nove) cidades(Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí,
Piranguçu, Paraisópolis, Piranguinho, Itajubá, Cachoeira de Minas, Conceição
dos Ouros e Santa Rita do Sapucaí) e nisso oferecendo muitas rotas de fugas
para os bandidos. O Vereador Péricles sugeriu que também sejam instaladas
câmeras perto da Escola Estadual Presidente Wenceslau para que se possa
inibir o tráfico de drogas. Ninguém mais tendo nada a falar o Sr. Presidente
colocou o referido projeto em primeira votação, que foi aprovado por
unanimidade, foi feito pedido de regime de urgência pelo Vereador Lucimilton. O
Sr. Presidente colocou o projeto em segunda votação, e foi aprovado por
unanimidade. Projeto nº 044/2009 aprovado em primeira e segunda votação vai a
sanção do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes. O Sr. Presidente fez a leitura dos
enunciados aos projetos 030/ 033/2009, já que o 030 e 033, tem ligação. A
Comissão de Legislação , Justiça e Redação deu parecer favorável; Comissão
de Finanças, Orçamento e Fiscalização, também deu parecer favorável; A

Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desportos , Saúde e Meio
Ambiente, Vereadora Adriana, deu parecer favorável, verbalmente,
acompanhada por seus pares. Colocado em discussão a Vereadora Adriana
defendeu o referido projeto. O Vereador Lucimilton disse que com o auxílio do
Dr. Mauro Noronha, Assessor Jurídico da Câmara, sanou suas dúvidas referente
ao valor da verba e que talvez esta verba nem venha a suprir as necessidades
que a ABLH está empenhada em desenvolver este ano, edição de um livro dos
autores brasopolenses( escritores).O Vereador José Carlos disse conhecer
pouco o trabalho da ABLH e que futuramente venham nos apresentar os
resultados. O Sr. Presidente disse ser de acordo com esta verba, pois seu pai
foi agraciado, por merecimento, com o título de Presidente Vitalício da ABLH, e
que referiu a pessoa do Sr. Robinson Queirós Costa, historiador, deu anuência
às palavras do Vereador José Carlos que a ABLH venha nos mostrar os
resultados . O Sr. Presidente colocou o referido projeto em primeira votação,
sendo aprovado por unanimidade . Foi feito pedido de urgência pela Vereadora
Adriana. Colocado em segunda votação o projeto foi aprovado por
unanimidade. Os Projetos 030 e 033/ 2009 , aprovados em primeira e segunda
votação, vão a sanção do Exmo. Sr. Prefeito Josias . No grande expediente o Sr.
Presidente atendendo aos pedidos dos Vereadores Danilo Rosa e João do
Carmo , moradores no Distrito de Luminosa , quis ouvir do Plenário , a opção de
se transferir o horário das Reuniões Ordinárias desta Câmara , de 19:00 hs para
as 17:00 hs no período do inverno , depois retornando ao horário normal , sob a
forma de Proposição . O Vereador Sérgio Reis defendeu essa mudança
temporária , mas sugeriu a mudança para as 17.30 h para que tenha assistência
dos brasopolenses, pois as 17.00 h, muitos ainda estão trabalhando. O Vereador
José Maurício disse que para ele não tem problema de horário, mas, que talvez
venha atrapalhar a população de assistirem as reuniões, por isso é contra. O
Vereador José Carlos disse ser contra a mudança do horário e que se
permaneça no mesmo horário que vem sendo feito, qual seja, 19:00 h. O Sr.
Presidente tornou a explicar que isso seria para atender aos pedidos dos
Vereadores Danilo Pereira Rosa e João do Carmo Lúcio, e que poderia ser
resolvido apenas por Resolução, da Mesa Diretora, mas preferiu ouvir o plenário
por ser mais democrático. Ficou decidido que será para as 18:00 h, apenas o
Vereador José Carlos foi contra. Em seguida o Vereador Lucimilton falou sobre
o leilão americano a ser realizado em Luminosa. O Vereador José Maurício
relatou sobre sua viagem a Belo Horizonte e seu encontro com o Ministro das
Comunicações, Senador Hélio Costa no qual foi entregue suas reivindicações
para melhoria no sinal da Telefonia Celular na zona rural do nosso município.O
Vereador Péricles falou sobre os sinais de rádio cuja dificuldade na transmissão
é devido a topografia do Município.Em se tratando de comunicação por visada
direta(celulares) nos rádios que operam na freqüência de VHF,em determinados
bairros, há a necessidade de repetidoras. A Vereadora Adriana falou sobre a
conversa com o “Décinho”, com referência a repetidora para celular, dizendo o
seguinte: O Engenheiro Décio está trabalhando em um projeto de repetidora de
celular, bem mais barato que os existentes no mercado, e inclusive já fez alguns

testes em Bom Sucesso, colocando antena no Morro do Cruzeiro alcançando
um ótimo sinal. O próximo passo é instalar o equipamento para que a
comunidade possa testá-lo. Estamos pensando numa forma de segurança para
proteger o equipamento. O Vereador José Carlos, está cobrando do Executivo,
as respostas aos pedidos de providência e de informações. O Vereador Sérgio
Reis disse que na gestão anterior o executivo demorava de 30 a 40 dias ou mais
, havia uma incompetência nas respostas para o legislativo, e também quer que
se registre o belo trabalho do Sr. Hermínio Gonzaga, nos reparos dos
calçamentos da cidade, e em contra partida a segurança pública, está deixando
a desejar pois a dois ou três anos atrás aconteceu um estupro, seguido de
morte, e até agora não foi descoberto nada e a dois meses atrás tornou a
acontecer, e numa cidade pequena e pacata como a nossa, isto não pode
ocorrer. O Sr. Presidente falou sobre a dificuldade de emplacamento de carros
em Brazópolis, e até o Sr. Prefeito emprestou dois funcionários para nossa
delegacia de polícia, para agilizar os trabalhos. E que deveríamos enviar um
ofício para saber o porque de tudo isso e até, se pudermos, dar alguma
sugestão para a solução do problema. Os carros sendo emplacados na cidade,
haverá um retorno da verba do IPVA. O vereador Péricles disse que a ausência
do Delegado, que não reside na cidade, bem como o atendimento que o mesmo
dá a outra ou outras cidades, faz com que este se ausente do Município, e o
atendimento não é completo. É função do vereador fazer esta cobrança, e
porque do Dr. Delegado, a exemplo do Juiz e do Promotor que residem na sede
da comarca, não o faz, vindo a residir na Comarca. Pediu que se oficiasse a
delegacia para saber sobre o emplacamento de veículos, como está ocorrendo e
outro para saber sobre o porque desta ausência de Delegado. Nada mais
havendo a se tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convocou
os Srs. Vereadores para a Décima Sexta Sessão Ordinária desta Câmara, que
será realizada no dia 09 de junho de 2009 às 18:00 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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