Trigésima Sexta Sessão Ordinária 2009
Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada dia 01 de novembro de 2009, às 18:00 h. Instalada a sessão o Senhor
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 Senhor Presidente proferiu as seguintes palavras: “Sob
a proteção de Deus e em nome do povo brasopolense, iniciamos nossos
trabalhos legislativos”. Leitura da ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária
realizada no dia 24 de novembro de 2009, lida e aprovada por unanimidade. Em
seguida foi feita a leitura das correspondências recebidas e expedidas:
Convites; E.M. “Cônego Teodomiro”, formatura 2009, no Clube Wenceslau Braz;
Dia 04/12/2009, “Noite da Panqueca”; 1º FECIL- Feira de Ciências de Luminosa,
dia 04/12/2009, as 20:30 h na E. E. Alfredo Albano de Oliveira; Posse da Diretoria
da Associação de Bananicultores de Luminosa- ABAL, no dia 07 de dezembro
de 2009 às 18:00 h; Of. 054/2009 da ONG - Grupo Dispersores, para a reunião de
trabalho , para a futura política ambiental do município, no dia 05/12 a partir das
19:00 h, no Prédio da Fundação Pedro Gomes Neto (Castelinho); Ofício nº
087/2009, da Câmara Municipal de Brazópolis, ao Sr. Iuler Mendes Nogueira,
pedindo informações sobre o “Portal Transparência”, ou seja, se o mesmo está
no ar; Resposta ao ofício nº 087/2009, de Iuler Mendes Nogueira, respondendo
que o primeiro acesso ao Portal se deu no dia 16/11/2009, e em caráter de teste
figurou até o dia 25 de novembro de 2009, quando passou a figurar em definitivo
no Site, bastando acessar www.camarabrazopolis.mg.gov.br, anexando
estatística de acesso, estrutura do site no FTP e CD.; Ofício nº 086/2009, da
Câmara Municipal de Brazópolis, ao Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes,
convidando-o para a Sessão da Câmara do dia 15 de dezembro de 2009, às
18:00 h. quando serão agraciados com o título de “Cidadão Honorário
Brasopolense” , pessoas que prestaram relevantes serviços à
comunidade;Ofício 594/2009, do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Josias Gomes,
solicitando reunião antes do dia 15/12/2009, nos moldes da realizada
anteriormente , com o Exmo. Dr. José Elcio Santos Montese, DD. Diretor Geral
do DER, no prédio da Câmara Municipal de Brazópolis;Ofício nº 602/2009, do
Prefeito Josias Gomes, encaminhando Projeto de Lei nº 080/2009; Ofício nº 607,
do Prefeito Josias Gomes, enviando o Projeto de Lei nº 81/2009; Ofício nº
608/2009, do Prefeito Josias Gomes, enviando Projeto de Lei nº 82/2009;
Requerimento nº 036 /2009 do Vereador José Carlos Dias, pedindo a retirada de
tramitação do projeto de Lei 01/2009 e Projeto de Lei 07/2009, de autoria do
referido vereador; Ofício de nº 076/2009, do Ministério Público, cópia de ofício
enviado ao provedor do Hospital São Caetano.Em seguida o Sr. Presidente fez
uma breve releitura dos pedidos de providência e requerimentos e os colocou
em discussão e em posterior votação sendo todos aprovados por unanimidade:
Pedido de Providência 036/2009 do Vereador José Carlos Dias, solicitando o
rebaixamento de meio fio no acesso para a “Rua Osório Ferreira de Mello” na
esquina com Av. Dr. Carlos Piolli Filho e correção da pintura e do

posicionamento do dispositivo de proteção na margem da estrada do
observatório. Pedido de Providência nº 017/2009, do Vereador Péricles Pinheiro,
solicitando a colocação de placas de sinalização na Travessa Major Joaquim
Carlos,”Beira da Linha”, com trânsito impedido para caminhões nos 2 (dois
sentidos); Medida de Providência nº 018/2009, do Vereador Péricles Pinheiro,
reiterar o pedido formulado pelo Vereador José Maurício, ou seja Manutenção
da Estrada Brazópolis/ Teodoros, especificamente no “Morro do Sabão”;
Pedidos de Providências do Vereador Danilo Pereira Rosa, 1-Plantão em
Luminosa, para atender solicitações de manutenção de água e esgoto,2Reparos na Rua Aniceto Gomes,3- Enviar ofício à CEMIG , avaliação da rede
elétrica nos Bairros Cachoeira, Sertãozinho, Paiolzinho, Lúcios, Bentos,
Pinhalzinho e Quilombo; Pedido de Providência 036/2009 do Vereador José
Carlos Dias, 1- Execução de meio fio e passeio nas ruas do Bairro São
Francisco, na Av. Monsenhor José Roberto, na Rua José Benedito Dias, Rua
Jaime Petit da Silva e na Rua Vitor Bernardo, 2- Roçada e limpeza nas áreas
verdes e lotes sem construção; Requerimento nº 035/2009, do Vereador José
Carlos Dias, pedindo informações sobre transferência de lotes no Loteamento
São Francisco sem autorização do Conselho de Assistência Social;
Requerimento nº 037/2009, do Vereador José Carlos Dias, solicitando
informações sobre a possibilidade de instalação de radar eletrônico ou lombada
eletrônica ou dispositivos tipo “Pardal”, destinados a controlar a velocidade de
veículos, no trecho da Rodovia MG 295 que corta a cidade desde o acesso à Av.
Cel. Henrique Braz até a Av. Agenor Braz Noronha; Requerimento nº 021/2009 da
Comissão de Finanças , Orçamentos e Fiscalização, solicitando ao executivo o
envio a Comissão das planilhas de preços, item por item, referente à execução
da creche no Bairro Frei Orestes.O Vereador Péricles Pinheiro fez a leitura dos
ofícios de encaminhamento e enunciados: nº 602/2009 referente ao Projeto de
Lei nº 080/2009, que “Autoriza o Município a celebrar convênio com a entidade
que menciona e dá outras providências” e que autoriza o Poder Executivo a
celebrar convênio com o Coral Vozes de Euterpe; Ofício nº 607/2009 referente ao
Projeto de Lei 081/2009, cujo enunciado “Dispõe sobre a criação dos cargos
comissionados de Chefe da divisão de Pessoal e Coordenador de Engenharia e
Projetos e dá outras providências e ofício nº 608/2009 referente ao Projeto de
Lei nº 082/2009, que” Autoriza o poder executivo a celebrar convênio com o
grupo dispersores para a implantação e funcionamento de viveiros de mudas”.
Os projetos oriundos do executivo foram lidos na integra. O Senhor Presidente
cumprimentou o Exmo. Sr. Vice- Prefeito José Amaury de Noronha Gomes pela
presença nesta Câmara e em seguida pediu às comissões que dêem os
pareceres verbais aos referidos projetos. O Vereador Sérgio Reis defendeu o
Projeto de nº 080/2009. O Vereador José Carlos quer saber do assessor jurídico
da câmara se pode pesquisar sobre a legalidade de Artigo de Lei que coloca
efeito retroativo em Lei que Autoriza repasse de recursos à entidade, como o
exemplo do Projeto de Lei nº 080/ 2009, em votação nesta sessão, no Tribunal
de Contas.O Sr. Presidente leu o parecer jurídico ao Projeto 080/2009 e da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer do Relator José Maurício,

favorável , da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, relatora a
Vereadora Adriana Mendonça, também favorável. Em seguida o Senhor
Presidente colocou o referido projeto em discussão, ninguém fazendo uso da
palavra o Senhor Presidente colocou o referido projeto em primeira votação e o
mesmo foi aprovado por unanimidade, foi pedido regime de urgência pelo
Vereador Lucimilton Carneiro, colocado em segunda votação o projeto foi
aprovado por unanimidade e vai a sansão do Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Josias Gomes. O Sr. Presidente leu o parecer jurídico ao Projeto 081/2009. O
Vereador José Carlos explanou sobre os valores que constam nos cargos que
serão extintos e os dos que estão sendo criados, ao que lhe parece um aumento
de salário diferenciado. A Comissão de Legislação Justiça e Redação deu o
parecer, sendo que o Vereador relator José Maurício deu parecer contrário e
votos favoráveis dos vereadores: Lucimilton Carneiro-Presidente da Comissão e
Sérgio Reis-Vice-presidente. Parecer verbal contrário do Presidente da
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, Vereador José Carlos e
pareceres favoráveis da relatora Vereadora Adriana Mendonça e do VicePresidente Vereador Péricles Pinheiro. O Senhor Presidente colocou o referido
projeto em discussão e se disse contrário ao mesmo e comentou que o
aumento diferenciado de salário, não faz justiça aos que não recebem aumento
e ele mesmo como servidor público municipal já se sentiu prejudicado em outra
gestão por este procedimento discriminatório. O Vereador Sérgio Reis defendeu
o projeto, dizendo que para o cargo ocupado pelo engenheiro da Prefeitura, no
valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) é um valor muito baixo. O Vereador
José Carlos disse que na administração passada tentou por duas vezes fazer a
reestruturação de cargos e salários, para que não houvesse esse tipo de
aumento, mas que não foi possível e que os servidores tiveram aumento abaixo
da inflação e que nada justifica esse aumento somente para dois cargos . Em
seguida o Senhor Presidente colocou o referido Projeto em primeira votação,
sendo aprovado por cinco votos a três. Foi pedido regime de urgência pelo
Vereador Lucimilton, e colocado em segunda votação foi aprovado por 5 votos a
3 e será enviado a sansão do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Josias Gomes. O
Senhor Presidente leu o parecer jurídico ao Projeto nº 082/2009, parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com voto favorável do relator José
Maurício. Em seguida foi dado o parecer favorável pela Comissão de Urbanismo
e Infra-Estrutura Municipal, pelo relator João do Carmo. O Senhor Presidente
colocou o referido projeto em discussão, e o Vereador José Carlos o defendeu,
dizendo que acompanhou os trabalhos da ONG - Dispersores, desde sua
criação. Logo em seguida o Senhor Presidente colocou o referido Projeto em
primeira votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Pedido de regime de
urgência pelo Vereador Lucimilton Carneiro. Em segunda votação o Projeto foi
aprovado por unanimidade e vai a sansão do Exmo. Senhor Prefeito Municipal
Josias Gomes. O Senhor Presidente comentou que as emendas ao Orçamento
deverão passar pela Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O
Senhor Presidente leu o parecer Jurídico ao Proj. Nº 067/2009(PPA). Em seguida
foi dado o parecer verbal das comissões: Legislação, Justiça e Redação, com

parecer favorável; Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio
Ambiente, com parecer favorável; Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização, com parecer favorável, mas quer que o PPA seja acompanhado
das sugestões da assessoria jurídica da Câmara. Em seguida foi feita a Leitura
das Propostas de Emendas ao Orçamento da Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização ao Referido Projeto: Emenda nº 01/2009 ao
Orçamento de 2010, Reforma ou ampliação do Prédio da Câmara Municipal, com
anulação parcial de dotações e inclusão no PPA para 2010/2011; Emenda nº
02/2009 ao Orçamento de 2010, programa de Capacitação e participação dos
Vereadores em eventos políticos, com anulação parcial de dotação, e inclusão
no PPA, para 2010/2011/2012/2013; Emenda nº 03/2009, Convênio com o
Conselho Comunitário Rural de São Rafael, com anulação parcial de dotação,
incluído no PPA, para 2010; Calçamento em Bloquetes no Morro Tião Maria no
Bairro Bom Sucesso, com anulação parcial de dotação e inclusão no PPA, para
2010; Emenda nº 05/2009 ao Orçamento de 2010, com anulação parcial de
dotação, incluída no PPA para 2010; Emenda nº 06/2009 ao Orçamento de 2010,
Calçamento em Bloquetes sextavados de trecho da Avenida Pedro Antônio dos
Reis, com anulação parcial de dotação, inclusão no PPA em 2010/2011/20012 e
2013; Propostas de emendas dos Vereadores: Adriana Lúcia Mendonça, Danilo
Pereira Rosa, João do Carmo Lucio, Lucimilton Faria Carneiro e Sergio Emanuel
de Noronha Machado; Emenda nº 007/2009 ao Orçamento, Calçamento em
Bloquetes das Ruas de Luminosa, com anulação parcial de dotações, incluídas
no PPA para 2010; Propostas de Emendas dos Vereadores Adriana Lúcia
Mendonça, João do Carmo Lúcio, Lucimilton Faria Carneiro e Sérgio Machado:
nº 008/2009, ao Orçamento de 2010, Construção de quadra de esporte no Bairro
Can-Can, com anulação parcial de dotação, e inclusão no PPA para 2010/2011;
Emenda nº 009/2009, ao Orçamento de 2010, Reforma do Estádio Dr. Ataliba de
Morais, com anulação de dotação, e inclusão no PPA para 2010 e 2011; Emenda
nº 010/2010, Reforma do Posto de Saúde do Distrito de Luminosa, com anulação
parcial de dotação e inclusão no PPA para 2010; Emenda nº 011/2009 ao
Orçamento, Iluminação de Trechos em Bom Sucesso, com anulação parcial de
dotação, e inclusão no PPA para 2010; Emenda nº 012/2009 ao Orçamento de
2010, Calçamento em Bloquetes na Avenida Antônio Gomes de Oliveira, no
Distrito de Dias, com anulação parcial de dotações e inclusão no PPA para 2010;
Emenda nº 13/2009 ao Orçamento de 2010, Instalação de Antena e Amplificador
de Sinais de Celulares, com anulação parcial de dotação e inclusão no PPA para
2010/2011/2012 e 2013; Emenda nº 014/2009 ao Orçamento de 2010, Construção
de Vestiário e banheiros na quadra de Esportes de Estação Dias, com anulação
parcial de dotação, e inclusão no PPA para 2010 e 2011; Emenda nº 015/2009,
Manutenção de Convênio com o Hospital São Caetano, com anulação parcial de
dotação e inclusão no PPA para 2010/2011/2012 e 2013. O Senhor Presidente
passou as emendas dos vereadores, para a Comissão de Finanças, Orçamentos
e Fiscalização. O Senhor Presidente fez a leitura dos pareceres das 15(quinze)
emendas, com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização e parecer verbal, favorável, da Comissão de Legislação, Justiça e

Redação. Em seguida colocou em discussão as emendas e ninguém fazendo
uso da palavra o Senhor Presidente colocou-as em votação e todas foram
aprovadas por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente colocou o Projeto
nº 067/2009, que ”Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013
e dá outras providências” em primeira votação e o mesmo foi aprovada por
unanimidade. Pedido de Regime de Urgência pelo Vereador Lucimilton Carneiro.
Aprovado em segunda votação por unanimidade, vai a sansão do Exmo. Sr.
Prefeito Josias Gomes.O Senhor Presidente leu o parecer jurídico ao projeto nº
070/2009, que “Estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Brazópolis,
para o exercício de 2010 e dá outras providências”, Orçamento, parecer
favorável e também da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização,
parecer favorável da relatora e seus pares. Em seguida, foi dado o parecer
verbal, favorável de Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Colocado o
projeto nº 070/2009 em discussão e ninguém fazendo uso da palavra, foi
colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Pedido de
Regime de Urgência feito pelo Vereador Lucimilton Carneiro. Projeto colocado
em segunda votação foi aprovado por unanimidade e vai a sansão do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal Josias Gomes. No grande expediente o Senhor Presidente
apresentou a cópia do ofício do MP 076/2009, solicitando que se oficiasse o MP
no sentido de tomar conhecimento das respostas enviadas pelo Provedor do
Hospital São Caetano. Em seguida o Vereador Péricles Pinheiro comunicou à
Câmara que esteve em contato com o Dr. Edgar Gruezo Klinger, para
esclarecimentos a respeito do anestesista e da informação de que as operações
realizadas pelo SUS há a cobrança dos honorários do anestesista. Foi
informado que não tem anestesista para atender às cirurgias, razão pela qual há
a necessidade de se contratar anestesista particular. O Vereador Sérgio Reis
disse que o Prefeito gostaria de contratar um anestesista para o hospital, em
2010. Foi aprovada pelo plenário a moção de aplauso para o CEP, pelos belos
projetos apresentados pelos alunos na FECEP .Nada mais havendo a se tratar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Srs.
Vereadores para a Trigésima Sétima Sessão Ordinária desta Câmara, que será
realizada no dia 15 de dezembro 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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