Décima Quinta Sessão Ordinária 2010
Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada dia 25 de maio de 2010, às 18:30h. Instalada a sessão o Senhor
Presidente cumprimentou a todos os presentes. Eu Lucimilton Carneiro,
Primeiro Secretário, fui convocado para secretariar os trabalhos onde fiz a
chamada e constatei a presença dos demais vereadores, logo após o Senhor
Presidente proferiu as seguintes palavras: Sob a proteção de Deus e em nome
do povo brasopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos. Em seguida fiz
a leitura da Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária, que foi aprovada por
unanimidade. Fiz a leitura das correspondências recebidas: Ofício nº. 17/2010,
do Conselho de Segurança Preventiva de Brazópolis, solicitando a elaboração
de Projeto, solicitando o livre acesso de 3(três) membros do conselho em
eventos. Ofícios do Ministério da Saúde: 1- Beneficiário: Fundo Municipal de
Saúde de Brazópolis, Programa: Pagamento de Saúde Bucal - Valor Bruto: R$
2.000,00; Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde de Brazópolis, valor Bruto
RS$ 5.208,00, programa: Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde;
Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde de Brazópolis, Programa: Pagamento
de Saúde da Família, valor bruto: R$ 6.400,00. Ofício de encaminhamento de nº.
232/2010, enviando o Projeto de Lei nº. 13/2010 que “Concede prazo para início
e término de construção para os beneficiados com lotes no loteamento popular
São Francisco”. Ofício nº. 139/10, do Conselho Tutelar da Criança e do
Adolescente de Brazópolis, enviando relatório de atividades de 20 de Abril a 20
de Maio de 2010. Pedido de Providência nº. 011/2010, do Vereador José Maurício
Gonçalves, solicitando estudo técnico para manutenção ou construção de uma
nova ponte no Bairro Campo Belo, próximo à propriedade do Sr. Jonas
Azevedo. Pedido de Providência nº. 05/2010, do Vereador Péricles Pinheiro,
solicitando o patrolamento na estrada que interliga o Bairro “Pé da Serra dos
Mendonças” a Avenida Emília Torres Gonzaga. Pedido de Providência nº.
09/2010, do Vereador José Carlos Dias, solicitando a medição dos níveis de
ruído dos ônibus com motor dianteiro, para em caso de níveis acima do
permitido, receberem o adicional de insalubridade. Requerimento nº. 16/ 2010,
dos vereadores José Maurício Gonçalves, José Carlos Dias e Danilo Pereira
Rosa questionando o número de motoristas e fiscais de ônibus contratados
sem processo de seleção ou concurso público que estão trabalhando na
Prefeitura e o tempo do contrato, bem como o porquê de no Concurso Público
nº. 001/2010 não existem vagas para os cargos de motorista e fiscal de ônibus.
Moção de Apoio, dos vereadores, aos servidores que foram afastados de seus
cargos, solicitando ao Executivo que recorra da decisão judicial, para retorno
imediato dos servidores, em atendimento ao interesse público. Pedido de
Providência Coletivo, de nº. 001/2010, dos Vereadores: Adriana Lúcia
Mendonça, Péricles Pinheiro, José Carlos Dias e José Maurício Gonçalves,
dirigido ao Presidente da Mesa Diretora, solicitando a construção de rampa de
acessibilidade no prédio da Câmara Municipal. O Senhor Presidente fez uma
breve releitura dos pedidos de providência, requerimentos, ofícios, colocados

em votação foram todos aprovados por unanimidade. Em seguida foi feita a
leitura do Projeto 013/2010, lido na integra. Eu, Lucimilton Carneiro, presidente
da Comissão de Legislação Justiça e Redação, não pude dar parecer à proposta
de Emenda à Lei Orgânica Municipal, nº. 01/2010, que Acrescenta Parágrafo
único ao Art. 116 da Lei Orgânica do Município de Brazópolis e dá outras
providências. Em razão de o Vice-Presidente Sérgio Fernandes dos Reis e o
Vereador José Maurício, relator, não quiseram se pronunciar sobre o parecer. O
Vereador Péricles Pinheiro teceu comentários sobre o parecer do nosso
Assessor Jurídico, sobre o assunto em pauta, bem como de Lei Ordinária de
uma Cidade do Rio Grande do Sul que regulamentou a matéria. O Senhor
Presidente disse que já passou para o Vice-Prefeito José Amauri, a matéria a
que se refere o Vereador Péricles. O Senhor Presidente comentou ainda sobre a
falta de resposta objetiva do executivo, com relação ao ofício 10/2010, que
solicitava esclarecimentos com relação ao aumento de salários para os demais
níveis do funcionalismo municipal, não contemplado com aumento, resposta
esta de 19 de fevereiro de 2010, em que o Prefeito Municipal afirmou estar
sendo feitos estudos para proposição de projeto de lei, com reajustes e
reestruturação do quadro funcional, no prazo de 40 (quarenta) dias, já vencido,
e pediu anuência a todos para que seja reiterado esse pedido ao executivo.
Sobre o impacto na folha de pagamento com esse aumento, e se não vai
ultrapassar os 45 a 54% da folha, e que se oficialize o executivo e também
comentou sobre a reunião do Sindicato de Itajubá realizado no Plenário da
Câmara. O Senhor Presidente também comentou sobre o pagamento das
anuidades dos funcionários municipais, ao COREM, vez que não veio nenhuma
resposta do executivo ao ofício nº. 049/2010, protocolado em 20/05/2010 e ainda
afirmou que o prazo para o pagamento é no dia 31 de maio de 2010. O Vereador
Péricles disse que em diálogo com o Dr. Luiz Guilherme, este lhe disse que o
prefeito é autorizado, mas não obrigado a efetuar esses pagamentos, pois
existem outras classes que também teriam direitos a este pagamento, como
contadores, engenheiros, advogados, etc. A Vereadora Adriana comentou sobre
a reiteração do pedido sobre a sindicância realizada pelo executivo sobre
supostos desvios financeiros. O Vereador José Maurício parabenizou o
Vereador José Carlos pela iniciativa da Moção de Apoio aos funcionários
municipais afastados e a todos que assinaram a referida moção. O Vereador
Sérgio Reis comentou sobre a importância dos funcionários públicos
municipais, de sindicalizarem, pois, além de terem assistência sindical, existe
convênio em plano de saúde, num baixo valor, R$ 20,00 ao mês, estendendo a
outro plano com vários especialistas médicos, pagando apenas em torno de R$
40,00 por consulta na ODONTOMED. Disse perceber um bom preparo por parte
do Sr. Alex( sindicalista), junto da assessora jurídica do sindicato, pelas suas
explanações. Já teve oportunidade de acompanhar trabalhos sindicais, no
trabalho de quase 30 anos de SABESP. Comentou ainda quanto à proposta de
Emenda nº. 001/2010 à Lei Orgânica, não há motivo nenhum para ir contra a
Emenda, mas pediu ao Senhor Presidente que tendo em vista outra proposta de
Emenda a Lei Orgânica de nº001/2009 já de 25/08/2009, bem como um Projeto de

Resolução ao R. I de nº. 002/2009 de 15/09/2009, para rever com o setor jurídico
a possibilidade de tramitar em conjunto essas matérias, tendo em vista já ter
passado do prazo regimental conforme Cap. VIII Art. 140 do R.I., pela reiteração
e em caráter de prioridade. O Vereador Péricles disse que a convocação do Dr.
Guilherme para dar esclarecimentos sobre o processo que culminou com o
afastamento dos empregados da Prefeitura e nos dar maiores esclarecimentos
sobre o assunto, e também mostrou o pedido do departamento jurídico da
Prefeitura, uma multa aplicada em 2006 apontando irregularidades em nosso
depósito de lixo e também leu na integra uma ação indenizatória trabalhista,
contra a Prefeitura Municipal de Brazópolis cujo valor total é de R$ 28.300,00 e
que a câmara ajude a pagar com o repasse do duodécimo. O Vereador João do
Carmo Lúcio sugeriu que se crie também uma CPI para esclarecer este assunto,
no que teve a anuência do Vereador Lucimilton. O Vereador Péricles disse que
isso não é caso de se propor uma CPI. O Senhor Presidente disse que
acrescente a convocação do Dr. Guilherme, o assunto referente ao pagamento
do COREM, bem como o esclarecimento a respeito dessa multa e disse ao
Vereador João do Carmo que com a assinatura de 1/3 dos vereadores pode sim
ser aberta uma CPI. O Vereador José Carlos comentou sobre a moção que
apresentou de apoio aos servidores afastados e também sobre o pedido de
providência com relação aos ruídos suportados pelos motoristas e sobre a
insalubridade a que teriam direito. O Senhor Presidente fez comentários,
indagando, o porquê a prefeitura não contrata um técnico em segurança no
trabalho, visto a grande quantidade de funcionários, o Vereador Péricles
Pinheiro comentou que já fez este pedido de providência no ano passado e que
não obteve respostas e acha também que deve ser criada a CIPA para que se
tenha melhor controle no que diz respeito à segurança do trabalho. O Vereador
José Carlos comentou sobre ausência no pedido de reiteração de informações,
dos cargos de motorista no concurso e sobre a isonomia. O Vereador lembrouse de um tema bastante comentado nessa casa e citou Rui Barbosa “Isonomia é
tratar os iguais com igualdade e os desiguais na medida de sua desigualdade”.
A Vereadora Adriana Mendonça parabenizou e justificou sua ausência na
reunião do Sindicato na Sexta-Feira passada. O Vereador Lucimilton sugeriu
uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. Marcelino César de Lima, e também
a família do Sr. João Simões de Faria. e agradeceu a Assistência Social do
Município, na pessoa do Sr. Aldo Chaves e da Secretária de Saúde Sra. Mônica
Tôrres, e que mesmo com todas as dificuldades não mediram esforços para
ajudar as famílias. O Senhor Presidente comentou sobre a visita à Câmara do
Secretário Aldo, visita exemplar, para explanar sobre o projeto nº. 013/2010 e
também falou sobre diálogo que teve com alguns vereadores que estavam aqui
hoje na parte da tarde, sobre a mudança da reunião do dia 15/06/ 2010, para
antecipá-la para o dia 14/06, na segunda-feira, no mesmo horário 18:30 h em
razão do jogo do Brasil, na Copa do Mundo, perguntando a todos os vereadores
que aceitaram a sugestão. O Vereador Sérgio Reis quis sanar dúvida com o
Vereador José Carlos sobre vagas de motoristas em concurso e se agora tem
mais ou menos veículos, no que o Vereador José Carlos respondeu que o

número de veículos é o mesmo ou menor, pois que sabe não foi adquirido
nenhum veículo de 2009 para cá e ainda alguns estão parados na garagem.
Nada mais havendo a se tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de
todos e convocou os Srs. Vereadores para a Décima Sexta Sessão Ordinária
desta Câmara, que será realizada no dia 01 de junho de 2010 às 18:30 horas.
Dando como encerrados os trabalhos daquela sessão, eu Lucimilton Carneiro,
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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