Vigésima Sessão Ordinária 2009
Ata da Vigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada aos onze dias do mês de agosto de 2009, às 18h00min 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”. O Sr. Presidente me passou a palavra
onde li ofício do COMDEC, enviado pelo Governador de Minas Gerais, ao Sr.
Prefeito Josias Gomes e ao Coordenador Sr. Ivan Ribeiro de Carvalho,
parabenizando pela implantação da Coordenadoria da Defesa Civil de
Brazópolis. O Sr. Ivan Ribeiro de Carvalho foi convidado a adentrar no recinto
do Plenário da Câmara, para homenagear, com certificados, os Srs. Antonio
Cesar Santos Silveira, Mauro Edson Pereira, Robson de Queirós Costa e Carlos
Alberto Ferreira dos Santos. Aproveitando o ensejo o Vereador Péricles
comentou sobre o sinistro ocorrido (incêndio na Barraca da Festa de São
Caetano). O Sr. Presidente parabenizou a todos pelo ato de bravura. Foi feita a
leitura da ata da Décima Nona Sessão Ordinária realizada no dia 04 de agosto de
2009, no horário de 18:00 h, que após lida e aprovada por unanimidade, foi
assinada por todos os edis presentes. Logo após foi feita a leitura das
correspondências recebidas: Ofício do Ministério Público de nº 096/2009
solicitando fiscalização no serviço de público (concessão) de táxi, cópia de
ofício enviado ao Prefeito Municipal Josias Gomes. Telegramas do Ministério da
Saúde, Beneficiário: Prefeitura Municipal, Programa: Pagamento de Campanha
de Vacinação- Poliomielite COMP 07/2009, valor bruto: R$ 832,00; Beneficiário
Pref. Mun. Brazópolis, Programa: Pagamento de Ações Estruturantes de
Vigilância Sanitária, Valor bruto: R$ 600,00; beneficiário: Prefeitura Municipal de
Brazópolis, pagamento de piso estratégico, valor bruto: R$ 79,33; beneficiário:
Prefeitura Municipal de Brazópolis, Pagamento de PAB Fixo, valor bruto RS$
21.653,33; Demonstrativo enviado pela Câmara dos Deputados- Recursos do
Orçamento da União pagos aos Municípios de janeiro a junho /2009, total do
Município de Brazópolis, R$ 3.787.941,52; Ofício Circular Externo do Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a transferência de
recursos a Prefeitura de Brazópolis, no valor total de R$ 16.119,75; Pedidos de
Providência: nº 019/2009, da Vereadora Adriana Lúcia Mendonça; Pedido de
Providência nº 008/2009 e nº 009/2009, do Vereador João do Carmo Lúcio;
Pedido de Providência de nº 014/2009, do Vereador Péricles Pinheiro; Pedido de
Providência nº 018/2009 do Vereador Lucimilton Faria Carneiro; Pedidos de
Providência nº 024/2009, do Vereador José Carlos Dias; Indicação nº 005/2009
do Vereador José Carlos Dias; Indicação nº 007/2009, do Vereador Danilo Pereira
Rosa; Requerimentos de nº: 017/2009; 018/20099; 025/2009, do Vereador José
Carlos Dias; Ofícios do Executivo: de Nº 418/2009, encaminhando Projetos de
Lei, 048/2009 que ”Declara de utilidade pública a AMAFO, autoriza convênio com

a mesma para repasse de subvenção e cria a respectiva rubrica orçamentária”;
de nº 417/2009, encaminhando o Projeto de Lei nº 060/2009 que” Autoriza o
pagamento de aluguel e combustível a pessoas carentes que façam tratamento
de saúde em outros Municípios”; de nº 401/2009, encaminhando os Projetos de
Lei de nº 061/2009 que” Autoriza o Poder Executivo a pagar aluguel de imóveis
para instalação de empresas e dá outras providências” 062/2009 que” Dispõe
sobre a extensão de gratificação de 25% aos operadores de máquinas”.Todos
os projetos foram lidos na integra. Os pedidos de providência e requerimentos
e ofícios foram colocados em discussão. A Vereadora Adriana falou sobre a
ponte dos Bragas, solicitado pelo vereador José Carlos, que o projeto já está
em andamento, a vereadora juntamente com o Prefeito Josias já visitaram e
fotografaram o local, ela já conversou com os proprietários dos terrenos e em
breve será executado. . Sobre os pedido de providência, o Vereador Péricles
falou sobre a escassez de máquinas para efetuar os serviços, e perguntou aos
nobres vereadores se não deveríamos dar prioridade às obras mais
necessárias, como por exemplo, a rua João Visoto, para podermos tirar os
ônibus da tão tumultuada Rua Capitão Manuel Gomes e outras prioridades?
Praças, estradas ou pontes?O Vereador Danilo Rosa justificou que,
independente das prioridades a função dos vereadores e tentar atender as
reivindicações dos munícipes apresentando-as ao executivo. O Vereador Sérgio
Reis falou sobre os requerimentos do Vereador José Carlos , sobre o corte de
madeira e achou que o Projeto nº 059/2009 do Executivo irá sanar o problema
de execução e construção de casas populares. O Vereador Péricles também
defendeu o referido projeto e disse que foi até a mata e constatou que os
eucaliptos devem ser retirados imediatamente, pois os mesmos estão
destruindo a nascente do local, diminuindo vertiginosamente o volume de água,
e se tiver algo de errado, que se leve ao conhecimento do Ministério Público. O
Vereador José Carlos comentou sobre os requerimentos de sua autoria que não
foram respondidos. E que também tendo feito uma visita a mata, a matéria teria
que ser mais amadurecida com a participação da população, através de
discussões, e consultas aos órgãos competentes. Ao que lhe parece o nosso
grande pecado é o pedido de informações para o executivo e também disse não
ser nem a favor e nem contra o Projeto de Lei nº 059/2009, e sim entende que
deve pedir maiores esclarecimentos. O Sr. Presidente disse que estamos
também na linha de fogo e somos cobrados pela população, mas enalteceu o
executivo por ter mandado o referido projeto, pois em leitura ao regimento
interno, o executivo na pessoa do Prefeito Sr. Josias Gomes, poderia ter
executado o mesmo através de Decreto e que isso deverá beneficiar cerca de
200 (duzentas) famílias. A Vereadora Adriana também defendeu o referido
projeto. O Sr. Presidente disse que alguns projetos oriundos do executivo
acabam chegando aqui “incompletos” e em cima da hora, mais o projeto nº
059/2009 está bem explicito.Enxerga uma boa-fé do executivo e pediu a bancada
do PT que apoiem o referido projeto. O Vereador José Carlos pediu que mesmo
que o projeto 059/2009 entre em votação, ainda hoje, e mesmo que aprovado ,se
faça uma audiência pública para discutir o assunto. E mais uma vez o Sr.

Presidente defendeu o referido projeto. O Vereador Péricles falou das três
audiências públicas que participou em que tudo foi pura campanha política,
sendo assim, entende que a audiência é prejudicial ao projeto, e que tais
requerimentos devem passar pelo crivo do plenário. O Vereador Sérgio Reis
disse que os vereadores têm o direito de mandar qualquer matéria para o
executivo. O Vereador Péricles sugeriu que se monte uma comissão do
legislativo para fiscalizar o corte dos eucaliptos. O Sr. Presidente colocou o
requerimento nº 023/2009 da bancada do PT em discussão. O Vereador José
Carlos disse que o requerimento 025/2009 é comum, mas o de nº 023/2009, deve
sim ser votado no plenário. O Vereador Lucimilton disse que todos já estão a
par do requerimento e que seja colocado em votação ainda hoje. O Presidente
colocou o requerimento 023/2009, da Bancada do PT, em votação, com
resultado de 5(cinco) votos a 3(três), votos contrários dos vereadores:
Lucimilton; Adriana; João do Carmo; Péricles e Sérgio Reis e favorável dos
vereadores: José Carlos; José Maurício e Danilo Rosa. Assim sendo o
requerimento 023/2009 da Bancada do PT, foi rejeitado. Em seguida o Sr.
Presidente colocou em discussão o requerimento nº 024/2009 e disse ser
contrário a tal requerimento, pois tudo já está no regimento interno e que cabe a
mesa diretora desta casa a determinação para cumprí-lo.O Vereador Péricles
disse que os projetos do executivo têm que chegar bem antes do dia da reunião.
Que no legislativo também se cumpra o regimento e que as matérias daqui
sejam apresentadas no máximo até às 14h do dia da reunião, pois está havendo
um atropelamento dos serviços da secretaria.O Vereador Sérgio Reis disse que
em todas as administrações , os projetos realmente chegam na última hora , e
são colocados em pauta mesmo estando fora do prazo que consta no regimento
interno desta casa.O Vereador Péricles pediu que se cumpra o regimento, o
Vereador José Maurício disse que está sem informações precisas sobre o
Projeto nº 059/2009 e que não deu parecer em sua comissão da qual ele é relator
e também que só ele e o Presidente da Comissão, Vereador Lucimilton ,
compareceram na reunião da comissão de Legislação Justiça e Redação, e que
ainda, nunca fica sabendo quais os projetos que constarão na pauta do dia.O Sr.
Presidente disse que a mesa diretora tem autonomia suficiente para decidir, por
maioria, a pauta.O Vereador José Carlos continuou a falar sobre a pauta
respeitando a autonomia da mesa diretora. O Sr. Presidente colocou o
requerimento 024/2009 da bancada do PT em votação e o Vereador Sérgio Reis
pediu que fossem distribuídas cópias do referido requerimento e que se
deixasse para votar na próxima sessão, dia 18/08/2009. O Sr. Presidente
distribuiu os projetos oriundos do executivo as seguintes comissões: Projeto
de Lei nº 061/2009 para a Comissão de Legislação Justiça e Redação e
Comissão de Finanças Orçamento e Fiscalização; Projeto de Lei nº 060/2009,
para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação; Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização e Comissão Permanente de Direitos Humanos ; e os
Projetos nº 048/2009 e 062/2009 que entrarão em votação ainda hoje , nesta
sessão. Foi feito um breve intervalo. Em seguida o Sr. Presidente colocou na
pauta de hoje os projetos 048/053/059/062/2009 e fez a leitura dos pareceres das

comissões ao projeto 062/2009, da Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização, com parecer favorável e pediu ao Vereador Lucimilton para que
desse o parecer verbal ao referido projeto.O parecer foi favorável. Logo após o
Sr. Presidente colocou o referido projeto em discussão. O Vereador José Carlos
disse que por maior e mais possante que seja a máquina, se ela não for
conduzida por um bom operador, de nada adianta e defendeu o referido projeto.
Também o Vereador Sérgio Reis disse que já deveria ter vindo junto com os
aumentos dos demais motoristas. O Vereador João do Carmo disse que este
aumento deveria ser ainda maior, no que foi acompanhado pelo Vereador
Danilo. O Sr. Presidente também defendeu o referido projeto juntamente com a
Vereadora Adriana, que enalteceu o projeto. O Sr. Presidente colocou o referido
projeto em primeira votação e foi aprovado por unanimidade. Foi feito pedido de
regime de urgência pelo Vereador Lucimilton. Em seguida o Sr. Presidente
colocou o projeto em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade e vai
à sanção do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes. O Sr. Presidente colocou o
Projeto de Lei 048/2009 em discussão, o Vereador Sérgio Reis defendeu o
referido projeto e pediu aos nobres vereadores que votassem pela aprovação
do mesmo, porque, inclusive possui restos de insumos a tempo de serem
perdidos, pois se deve usar um estoque mínimo, e sendo ele um profissional da
área entende bem da matéria. O Sr. Presidente leu o parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação que deu parecer favorável e pediu que a
Comissão de Finanças, Orçamento e Legislação desse parecer, o qual foi dado
pela relatora Vereadora Adriana, com o parecer favorável juntamente com seus
pares. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei nº 048 em primeira votação
sendo aprovado por unanimidade. Foi feito pedido de regime de urgência pelo
Vereador Lucimilton. O Sr. Presidente colocou o referido projeto em segunda
votação e foi aprovado por unanimidade e vai à sanção do Exmo. Sr. Prefeito
Josias Gomes. O Sr. Presidente leu o parecer da Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização ao Projeto de Lei nº 053/2009, parecer favorável da
relatora Vereadora Adriana e do Vice-Presidente, Vereador Péricles.O Presidente
da Comissão Vereador José Carlos não deu parecer por falta de respostas as
informações pedidas ao executivo. O Vereador Péricles defendeu seu parecer. O
Sr. Presidente pediu que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação desse
parecer ao referido projeto ao qual foi dado parecer favorável do Presidente
Lucimilton, seguido por seus pares. O Sr. Presidente defendendo o projeto,
disse que pediu ao Exmo. Sr. Prefeito que deixasse os projetos mais explícitos,
inclusive neste caso, dizendo qual Distrito será beneficiado, e achando que o
Distrito seja o de Luminosa. A Vereadora Adriana disse que realmente será o
Distrito de Luminosa. O Vereador Lucimilton agradeceu o encaminhamento
deste projeto a esta casa. A Vereadora Adriana também ressaltou sobre a
criação de duas vagas de técnico que irá ajudar muito a EMATER. O Sr.
Presidente colocou o Projeto 053/2009 em primeira votação, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade, foi feito pedido de regime de urgência pelo Vereador
Lucimilton. O Sr. Presidente colocou o referido projeto em segunda votação e
foi aprovado por unanimidade. Vai à sanção do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Sr.

Josias Gomes. O Sr. Presidente leu o enunciado do Projeto 059/2009 e leu a
proposta de emenda supressiva número 01, do Vereador Péricles, que suprime
o Art. 3º do referido projeto e colocou a emenda em discussão e posterior
votação, o Vereador José Carlos justificou que em seu entendimento a
colocação do projeto em discussão descumpre o regimento e se obsteve de
votar na emenda . Obtendo voto favorável dos demais vereadores. Sendo
assim a emenda foi aprovada. Em seguida o Sr. Presidente fez a leitura dos
pareceres, começando pelo parecer do nosso Assessor Jurídico Dr. José Mauro
Noronha, Comissão de Educação, Cultura , Desportos, Saúde e Meio Ambiente,
com voto favorável da Presidente Adriana, do Vereador João do Carmo e voto
contrário do Vereador Danilo Rosa; Parecer da Comissão de Finanças ,
Orçamento e Fiscalização com abstenção do Presidente Vereador José Carlos e
voto favorável da Relatora, Vereadora Adriana e do Vereador Péricles; Parecer
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com parecer favorável do
Presidente da Comissão, Vereador Lucimilton e do Vereador Sérgio Reis e com
abstenção do Vereador José Maurício por falta de informações.Em seguida o Sr.
Presidente colocou o referido projeto em discussão e o Vereador Lucimilton
disse que o Projeto já fora por demais discutido nesta mesma sessão e que
deveríamos colocá-lo, sem mais delongas, imediatamente em votação. A
Vereadora Adriana enalteceu o parecer do nosso advogado e que deveria até ser
divulgado para a sociedade. O vereador José Carlos também enalteceu o
parecer do Dr. Mauro, mas ficou triste por se tratar de um projeto tão complexo
e que o mesmo entrasse em votação com tão pouco tempo de analise, e não ter
havido a participação do povo, nessas decisões, que por nós é representado e
por ser uma Democracia Participativa e ainda que o Sr. Presidente desta casa
está descumprindo o regimento. O Sr. Presidente , se defendendo, disse que a
mata continuará lá. Ninguém mais fazendo uso da palavra o Sr. Presidente
colocou o Projeto de Lei nº 059/2009 com a emenda, em primeira votação, com o
resultado de 5X3, votos contrários dos vereadores José Carlos, José Maurício e
Danilo Rosa. Foi feito pedido de regime de urgência pelo Vereador Lucimilton. O
Sr. Presidente colocou o referido projeto em segunda votação, com resultado de
5X3, com os votos contrários dos vereadores José Carlos, José Maurício e
Danilo Rosa, e vai à sanção do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes. Em seguida o
Sr. Presidente comentou que juntamente com o Secretário Executivo Sr. Wagner
Silva Pereira, participaram da despedida do MM. Dr. Juiz de Direito Dr. Mário
Paulo Campos Montoro, que foi promovido para a Cidade de Lavras, colocando
em plenário pedido de Moção de Agradecimento, bem como a confecção de
placa de recordação. A Vereadora Adriana Mendonça, requereu também moção
de pesar pelo passamento do Sr. Laércio Vergueiro. Ambas as moções foram
aprovadas. Em seguida o Sr. Presidente comentou sobre o diálogo que teve
com a Sra. Nilda de Oliveira Fernandes, em que a mesma solicita colaboração
da Câmara para os festejos da Semana do idoso e também sobre a doação de
52(cinqüenta e dois) pacotes de Fraldas Geriátricas, estas feitas pelo Conselho
Regional de Farmácia ao LADMA. A Vereadora Adriana comentou sobre sua
visita a garagem, ouvindo os motoristas, sobre ônibus com motores na frente

que podem causar danos a audição. O Sr. Presidente disse que a Prefeitura
deveria colocar uma vaga para Técnico de Segurança do Trabalho, já neste
concurso que está para ser aberto. A Vereadora Adriana Mendonça perguntou
ao Vereador José Carlos sobre lei votada na época do Ex-Prefeito João Mauro,
referente a prêmio por produtividade, etc., e que daria ao funcionário merecedor,
cestas básicas. Foi pedido pelo Vereador João do Carmo Lúcio que se faça um
ofício ao Sargento Noé, para ter um policiamento preventivo dentro do Estádio
Municipal em dias de jogos de futebol, visto que está havendo provocação entre
torcidas, com agressões verbais, que pode levar a violência física. A Vereadora
Adriana falou sobre o diálogo que teve com a Secretária da Educação, Sra. Lígia
Azevedo, que juntamente com sua equipe possa marcar uma reunião para
esclarecimentos. O Sr. Presidente pediu que fosse marcado com pelo menos 10
(dez) dias de antecedência e no período vespertino, a partir das 16 h na
Secretaria. A Vereadora -no Bairro Bom Sucesso, com desfile de cavaleiros.
Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos
e convocou os Srs. Vereadores para a Vigésima Primeira Sessão Ordinária
desta Câmara, que será realizada no dia 18 de agosto 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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