Décima Sétima Sessão Ordinária 2009
Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada aos 16 dias do mês de junho de 2009, às 18:00 horas e sob a
Presidência do Vereador Sérgio Emanuel de Noronha Machado. Instalada a
sessão o Sr. Presidente cumprimentou a todos os presentes, 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 Sexta Sessão Ordinária realizada no dia 09 de junho de 2009, no
horário de 18:00 h, que após lida e se aprovada será assinada por todos os edis
presentes. Ata aprovada por unanimidade.Logo após foi feita a leitura das
correspondências enviadas: Ofício nº 045/2009, da Câmara Municipal, serviço
secretaria, assinada pelo secretário executivo Wagner Silva Pereira, em Moção
de Regozijo, pela ordenação do Diácono José Luiz Faria Junior; Ofício nº
044/2009, da Câmara Municipal de Brazópolis, ao Gerente Distrital do Alto
Mantiqueira, Dr. Tales Augusto Noronha Mota, firmada pelo Secretário
Executivo, solicitando
o fornecimento de água para o “Campeonato
Brasopolense de Jiu-Jitsu” realizado no dia 13 de Junho de 2009.
Correspondências recebidas:Ofício nº 465/2006, do Delegado de Polícia, Pedro
Henrique Rabelo Bezerra, respondendo os ofícios nº s 040/09 e
041/09.Telegramas do Ministério da Saúde, Beneficiário –Prefeitura Municipal de
Brazópolis, Programas: Pagamento de Saúde Bucal, valor bruto R$ 4.000,00;
Pagamento da Saúde da Família, valor bruto R$ 12.800,00 e Pagamentos de
Agentes Comunitários da Saúde, valor bruto R$ 12.201,00. Do Executivo:
Ofícios: nº 301/2009, encaminhamento de Projeto de Lei de nº 049/2009, que
“Dispõe sobre revisão geral dos servidores públicos municipais de BrazópolisMG., no exercício de 2009 e dá outras providências “. Nº 302/ 2009,
encaminhamento do Projeto de Lei nº 050/2009, que “ Dispões sobre aumento
de vagas de motoristas no quadro de cargos efetivo da Prefeitura Municipal de
Brazópolis, passando de 38 para 45 vagas e extensão de gratificação de 25% a
toda categoria “.Requerimento nº 013/2009 da Comissão de Finanças ,
Orçamentos e Fiscalização, solicitando informações sobre requerimento nº
002/2009; requerimento nº 007/2009; requerimento nº008/2009; requerimento
010/2009 ; requerimento nº 012/2009, bem como pedido de informações sobre
Análise de Processo de Licitação. Proposta de Emenda Substitutiva dos
vereadores Sérgio Fernandes dos Reis, Vereador Lucimilton Faria Carneiro e
Vereador José Carlos Dias: Emenda nº 01 ao Projeto de Lei 002/2009 do
Legislativo, que Substitui a redação dada ao Caput do Art. 1º e parágrafo único
do Art. 3º,. Proposta de Emenda Substitutiva nº 02 ao Projeto de Lei 002/2009 do
Legislativo, que “ Substitui a redação dada ao Caput do Art. 4º, ao parágrafo
único do Art. 5º e ao Caput do Art. 6º”.Proposta de Emenda Substitutiva de nº 03
ao Projeto de Lei 002/2009, do Legislativo que “Substitui a redação dada ao
Caput do Art. 9º, ao Art. 11 e suprime o parágrafo único”. Proposta de Emenda

Supressiva, Emenda nº 04 ao Projeto de Lei 002/2009, do Legislativo,”
Supressão de inciso”, “Suprime o Inciso VII do Art. 14 do projeto de Lei”.
Proposta de Emenda Substitutiva, Emenda nº 05 ao Projeto de Lei 002/2009 do
Legislativo que “ Substitui a redação dos incisos I e III do Art. 12, da Alínea b do
Inciso I do Art. 13, do Inciso V do Art. 13 e dos Incisos VI e VIII do Art. 14” todos,
revogando ou acrescentando artigos e parágrafos no Código de Posturas
Municipais, Lei nº 031/ 1949. Proposta de Emenda Substitutiva, Emenda nº 06 ao
Projeto de Lei 002/2009 do Legislativo, que “ Substitui a redação dada ao inciso
VI e ao Inciso VIII, do Art. 14”. Requerimentos: nº 014/2009, da Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização, a ser enviado ao Executivo Municipal,
solicitando informações, sobre o Quadro de Pessoal da Prefeitura; Servidores
que trabalham nos programas de saúde no Regime da CLT , servidores
contratados e quais áreas que ocupam, listagem nominal de servidores
admitidos para cargos em Comissão, funcionários que trabalham no PSF,
Saúde Mental, Pronto Atendimento, número e cargos que ocupam e servidores
efeitos em funções de confiança e cargos que ocupam. Requerimento nº
021/2009, que reitera pedidos de informações anteriores, quais sejam:
Requerimento 014/2009, requerimento 015/2009; requerimento 016/2009 e
requerimento 017/2009. Pedido de Providência nº 017/2009, da Vereadora
Adriana Lúcia Mendonça, solicitando o contato com a CEMIG, para verificar da
possibilidade de Iluminação Pública , no Bairro Farias, no Trecho que vai do
Posto de Saúde até a Porteira da Casa do Miro. Logo após o Sr. Presidente
colocou os requerimentos e pedido de providência em discussão e posterior
votação, sendo todos aprovados por unanimidade.Em seguida o Sr. Presidente
sugeriu que , se não houvesse nenhuma objeção, os projetos 049 e 050/2009,
entrassem em votação juntamente com os pareceres das Comissões:
Legislação, Justiça e Redação , e de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Sendo
aceito, os referidos projetos entrarão em votação nesta sessão. Houve um
breve intervalo e na sequência o Sr. Presidente fez a leitura na integra das
emendas ao Projeto Legislativo nº 02/2009, de autoria do Vereador José
Maurício Gonçalves; Emendas nº s: 01, 02;03;04;05 e 06. O Sr. Presidente
colocou o Projeto com as Emendas em discussão, o Vereador Sério Reis, disse
que entendeu por bem, apresentar as referidas emendas, para que o projeto
ficasse ainda melhor e defendeu-o. O Vereador Péricles perguntou sobre o
parecer jurídico, pois poderá haver desapropriações por parte do executivo e
isso irá causar gastos ao erário público. O Vereador José Maurício, na defesa
de seu projeto pediu aos nobres vereadores o voto favorável a aprovação do
mesmo. Agradeceu a participação dos vereadores, no projeto que cria
melhorias nas estradas e caminhos do município e pede o apoio para a
aprovação , que dará mais segurança aos moradores, principalmente da Zona
Rural , criando sim um padrão de largura e zelo por toda extensão das estradas
em nosso Município.O Vereador Sérgio Reis tornou a defender o projeto e que o
Prefeito,(gestor) venha a executá-lo. O Vereador José Carlos falou que esse
projeto estará modernizando nosso Código de Postura, fazendo com que os
proprietários também tenham parcela de responsabilidade juntamente com o

executivo e que, através desse projeto se dará uma parceria. O Sr. Presidente
disse que através desse projeto, modernizado e normatizado, quem sabe se
possa abrir até novas estradas em nosso município. A Vereadora Adriana falou
que a partir da aprovação do projeto, espera que a população venha a tomar
conhecimento do mesmo. Logo após o Sr. Presidente colocou todas as
emendas em votação sendo todas aprovadas por unanimidade, em seguida o
Sr. Presidente colocou o Projeto 02/2009 em primeira votação, foi aprovado por
unanimidade. Foi feito pedido de regime urgência pelo autor do projeto, o
Vereador José Maurício, o Sr. Presidente colocou o projeto em segunda votação
e foi aprovado por unanimidade e vai a sanção do Exmo. Sr. Prefeito Josias
Gomes. Logo após o Sr. Presidente leu o parecer da Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização,ao projeto 049/2009 com parecer favorável e o parecer
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, feito verbalmente ao Projeto
049/2009, também favorável. Em seguida o Sr. Presidente colocou o projeto em
discussão e o Vereador José Carlos disse que é favorável ao projeto já que este
aumento será escalonado, iniciando com 3% (três por cento) e que o
funcionalismo merece o aumento. O Sr. Presidente também defendeu o projeto,
mesmo achando que este aumento ainda é pouco, mas a iniciativa do Sr.
Prefeito é muito louvável , pois sendo funcionário público licenciado, disse que
só se recorda, nesses 15(quinze) anos como funcionário público ,de que o
maior aumento se deu na gestão anterior do Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Josias Gomes. Depois disso o melhor aumento está sendo este. A Vereadora
Adriana defendendo o projeto disse que; nesse tempo de crise, tem prefeituras
que estão fazendo com que seus funcionários entrem em greve, por falta de
pagamento. O Sr. Presidente colocou o Projeto 049/2009 em primeira votação
onde foi aprovado por unanimidade. Foi feito pedido de regime de urgência
pela Vereadora Adriana. O Sr. Presidente colocou o referido projeto em segunda
votação e foi aprovado por unanimidade. E vai a sansão do Exmo. Prefeito
Josias Gomes. Projeto de Lei nº 50/2009. O Sr. Presidente perguntou para as
comissões de Legislação, Justiça e Redação e para de Finanças, Orçamento e
Fiscalização, sobre o parecer ao projeto, as quais deram parecer verbal
favorável, pela comissão de Legislação , Justiça e Redação, o Vereador
Lucimilton- Presidente da Comissão e pela Comissão de Finanças, Orçamento
e Fiscalização a Vereadora Adriana- Relatora. O Sr. Presidente colocou o projeto
em discussão o Vereador José Carlos defendeu o referido projeto e também
disse que ele próprio havia cobrado do executivo sobre a diferença salarial
entre os motoristas de setores diferentes, e com essa gratificação será sanada
tal diferença e quis saber o porque e com maiores explicações do executivo do
aumento de 7(sete) vagas, de 38 para 45. O Vereador Sérgio Reis defendeu o
referido projeto e comentou que já alguns anos já tiveram a oportunidade de se
equiparar os salário e é muito nobre que se faça isso, e antes tarde do que
nunca se realize este reajuste. O Sr. Presidente defendeu o projeto por achar
muito justo que os motoristas não passem por esta desigualdade salarial e que
o executivo está de parabéns, sendo ele um combatente da dignidade salarial
sem diferenças, e o Vereador Sérgio Reis pediu que, na medida do possível, se

estenda para as outras áreas, como do magistério, etc... O Sr. Presidente disse
que acredita que o executivo tem total interesse em dignificar a todas às
classes salariais na medida do possível . O Sr. Presidente colocou o projeto nº
050/2009 em primeira votação sendo aprovado por unanimidade. Foi feito
pedido de regime de urgência pelo vereador Lucimilton. O referido projeto foi
colocado em segunda votação e foi aprovado por unanimidade e irá a sansão
do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes.No grande expediente o Sr. Presidente
comentou
sobre
o
ofício
enviado
pelo
Dr. Pedro Henrique Rabelo Bezerra, Delegado de Polícia de Brazópolis e
perguntou aos nobres vereadores sobre a forma de questionar o Dr.
Delegado , sobre o fato de não residir em nossa cidade e sobre os problemas de
emplacamento de veículos em nossa cidade, e que o Secretário Executivo da
Câmara Municipal, Sr. Wagner Silva Pereira, tem sim autonomia para receber e
expedir correspondências, aprovadas pelo Plenário ou designado pela Mesa
Diretora da Câmara, podendo assiná-las. O Vereador Péricles sugeriu que o Dr.
Delegado fosse oficializado e viesse aqui para fazer uso da tribuna e para
responder alguns questionamentos, esclarecendo às dúvidas dos Srs.
Vereadores para que a Câmara possa trabalhar no sentido de colaborar com a
Secretaria de Segurança Pública no que for possível. O Vereador Sérgio Reis
disse estar se empenhando bastante para que algumas indústrias não
poluentes venham a se instalar em nossa cidade, para gerar empregos e que,
em sua primeira gestão de vereador participou de todas às viagens à São Paulo
para que se conseguisse trazer a Motorádio para Brazópolis, e que esta para
ser implantada em nossa cidade no galpão do antigo “Café Rubro”, já adquirido
pela empresa, que pede a redução de ITBI e que esta matéria já deveria ter vindo
do executivo para exame e apreciação do departamento jurídico do executivo
juntamente com o departamento jurídico da Câmara, e que venhamos a aprovar
o Projeto por ser totalmente moral e ainda pediu, de antemão o apoio dos
nobres vereadores a aprovação do Projeto que está por vir, para nos ajudar a
combater o desemprego em nossa cidade. O Vereador José Carlos pediu que
o projeto 01/2009 de sua autoria poça receber parecer da Comissão e entrar
em votação no 2º semestre , que o projeto 02/2009, do Vereador José Maurício,
já aprovado, seja executado e sobre o Portal de Transparência da Câmara, que
seja estipulado um prazo para que seja implantado, talvez para o segundo
semestre. O Sr. Presidente disse sobre um diálogo entre alguns vereadores
sobre a proposta de uma firma de Paraisópolis com um bom preço e parecendo
ser de uma boa qualidade, e que a intenção é que seja implantado até o final do
mês de julho, e que irá até a Câmara Municipal de Paraisópolis, ao qual essa
empresa já presta serviço por lá, e saber do presidente de lá , para ver o grau de
satisfação deles. A Vereadora Adriana falou sobre o envio das matérias para o
JORNAL BRAZÓPOLIS e também agradeceu a ajuda da Câmara Municipal para
o 2º Campeonato de Jiu-jitsu de Brazópolis e destacando a presença do
Presidente Sr. Sérgio Emanuel, do Secretário de Esportes, Sr. Robson e do Sr.
Ivan e ainda que se mande um ofício à COPASA, agradecendo a doação de
copos d’água para o evento e os integrantes ficaram contentes com essa

valorização e para o próximo ano será ainda melhor. Também relatou o
balancete da Festa da Banana; Receita bruta R$ 66.000,00 , despesas
aproximadas de R$ 47.000,00 ; Receita líquida aproximada de R$19.000,00.
Aproximadamente 200 (duzentas) pessoas ajudaram na festa e foi feito sorteios
de brindes e inclusive a esposa do Vereador José Carlos foi contemplada. O
Vereador Sérgio Reis agradece ao Vice Prefeito, Amauri Noronha Gomes, o
serviço que foi realizado no residencial “Lagos da Serra” e em todos esses
anos é a primeira vez que a estrada recebeu manutenção. O Vereador Péricles
agradeceu ao Sr. Prefeito pelo envio de mão de obra , na reforma da “Casa Lar
Tia Olguinho”.Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos e convocou os Srs. Vereadores para a Décima Oitava
Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 23 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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