Trigésima Sétima Sessão Ordinária 2010
Ata da Trigésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Brazópolis, realizada dia 20 de dezembro de 2010, às 18h30m. Instalada, a
sessão, o Senhor Presidente cumprimentou a todos os presentes Eu,
Lucimilton Carneiro, Primeiro Secretário, 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 da democracia, do povo
brasopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos. Foi feita a leitura da ata
da Trigésima Sexta Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. Leitura das
correspondências recebidas, ofícios, pedidos de providências. Medida de
Providência nº 34/2010 do Vereador Sérgio Fernandes dos Reis, solicitando a
pavimentação de trecho da Rua Nestor Procópio, próximo a propriedade de
Sebastião “Bianor”; Pavimentação de trecho da Rua Mário Lisboa, Bairro
Vargem Grande; conclusão de calçamento da última rua do Residencial Frei
Orestes, Rua do Mini-posto e da Creche Municipal. Pedido de Providência, nº
26/2010, do Vereador José Carlos Dias, solicitando a construção de passeio
público às margens da Av. Tancredo Neves, bem como serviços de roçada e
limpeza na área verde do loteamento São Francisco, no lado de baixo da Av.
Monsenhor José Roberto. Pedido de Providência nº 024/2010, do Vereador
José Maurício Gonçalves, solicitando manutenção de roçada em toda extensão
da estrada que liga Brazópolis-Boa Vista, reparo no bueiro existente na estrada
que liga Teodoros ao Bairro Açudinho.Medida de Providência nº 035/2010 dos
Vereadores Sergio Fernandes dos Reis e Danilo Pereira Rosa, solicitando a
manutenção das estradas de acesso ao Distrito de Luminosa, roçadas as
margens das estradas, reparos no leito de rodagem e escoamento de águas
pluviais, bem como retirada de terras acumuladas à margem da estrada
principal , no Bairro Tronco. Reparos necessários nas proximidades do Bar do
“Chicão Pires” margeando a Rodovia MG 295. Conclusão do Relatório Final
da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as denuncias de
possíveis desvios de materiais, peças e combustíveis na garagem municipal.
Ofício nº RD-17614/2010, do Presidente Djalma Bastos de Morais, da
CEMIG, relatando que a competência com relação à iluminação pública é do
executivo-Prefeitura Municipal, em resposta ao ofício nº 092/2010, da Câmara
Municipal de Brazópolis. Ofícios do Ministério da Saúde, beneficiário Fundo
Municipal de Saúde de Brazópolis, informando a liberação de recursos
financeiros do Fundo para o Município. Ofício nº 414/10, de encaminhamento
do Projeto de Lei nº 30/2010. Relatório nº 0137/2010 do COMDEC, enviando
documentação atualizada, com plano de contingência para o Município de
Brazópolis, do Sr. Ivan Ribeiro de Carvalho- Coordenador da Defesa Civil de

Brazópolis-MG. Leitura na integra do ofício de encaminhamento de nº 415/10,
que encaminha o substitutivo do Projeto nº 29 de 10 de dezembro 2010, que
“Cria no quadro de servidores do Município o Cargo de Coordenador da
Divisão de Contabilidade e dá outras Providências”, bem como leitura do
referido Projeto e nº 30 de 20 de dezembro de 2010, do Executivo, que
“Dispõe sobre revisão geral da remuneração dos servidores públicos
municipais de Brazópolis-MG, no exercício de 2011 e dá outras
providências”. Parecer do Projeto de Lei 08/2010, do Vereador Péricles
Pinheiro, que colocado em primeira votação foi aprovado por unanimidade,
pedido de regime de urgência pelo Vereador Péricles Pinheiro, projeto
colocado em segunda votação foi aprovado por unanimidade e vai à sanção do
Exmo. Senhor Prefeito Josias Gomes. O Senhor Presidente, em seguida, leu o
enunciado do Projeto nº 28 do Executivo, e do parecer favorável da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação. A Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização, não apresentou seu parecer e solicitou que se adiasse a votação
do referido projeto para a próxima sessão ordinária, que será realizada em
fevereiro de 2011, pois o Vereador Péricles Pinheiro e a Vereadora Adriana
Mendonça, Vice-Presidente e Relatora, necessitam de maiores informações,
que serão solicitadas pela Comissão ao executivo. Em seguida o Senhor
Presidente fez uma breve releitura ao Projeto nº 29 do Executivo e pediu
parecer verbal a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sendo que o
relator da Comissão, Vereador José Maurício, afirmou que gostaria de obter
maiores informações sobre o Projeto para relatar o parecer. O Presidente da
Comissão, Vereador Lucimilton Faria Carneiro, se prontificou a dar parecer
verbal favorável, entretanto o Vice-Presidente Sérgio Reis se colocou na
posição de respeitar a opinião dos relatores das duas comissões, seja a de
Legislação , Justiça e Redação, seja da Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização.Desta forma ficou determinado que o Projeto ficará para a
próxima reunião ordinária.Foi feita uma breve leitura do Projeto nº 30, de
2010, originário do executivo, bem como o parecer favorável da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação, bem como do parecer favorável da Comissão
de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Em seguida o Projeto foi colocado
em discussão. O Vereador José Carlos pediu para que o executivo reveja o seu
posicionamento e dê um aumento de 13%, para se aproximar dos valores que
realmente recupera um pouco a perda salarial. Isto pode ser feito, remetendo
novo Projeto com um aumento a mais, de 7%, e que é possível sim dar este
aumento, mesmo porque o próprio executivo ao pretender criar novos cargos,
demonstra que pode dar este aumento, pois os recursos para pagamento
existem. O Senhor Presidente Sergio Emanuel de Noronha Machado, disse
que, como funcionário público fica satisfeito com a possibilidade de aumento

dos salários, mas que a posição do Vereador José Carlos, agora que não está
no governo, mudou, visto que durante o governo do PT, não houve reajuste
expresivo. O Vereador José Carlos respondeu que tal não é verdade, e que para
que se comprove tal afirmação deve-se apresentar números, tal discurso sem
números é meramente político. Colocado o projeto em primeira votação foi
aprovado por unanimidade, pedido de regime de urgência feito pelo Vereador
Lucimilton Faria Carneiro, o projeto foi colocado em segunda votação e
aprovado por unanimidade e vai à sanção do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes.
O Senhor Presidente, tomando a palavra, fez comentários a respeito do futebol
em nossa Cidade e disse que o Flamenguinho, durante o campeonato foi
taxado como o time mais disciplinado, contrariando o que no passado se dizia
sobre o time. O Vereador José Maurício, em síntese disse que o “Natal é a
celebração da vida, da paz e da solidariedade e que 2011 seja produtivos em
prol de nossa população”. O Vereador Sérgio Reis, fez comentários sobre a
equipe de futebol do Distrito de Luminosa, para o Vereador João do Carmo
Lúcio, dizendo que, não desmerecendo o time “Tiradentes”, este nunca teve
tanta oportunidade quanto agora. Que esteve no campo de futebol e ficou
apreensivo quanto a questão da segurança, diante do pequeno número de
policiais, mas dá os parabéns aos participantes e torcida, pois terminou tudo
bem. Pediu desculpas aos nobres edis se em algum momento ultrapassou os
limites da discussão. Mas afirmou que a caminhada foi tranqüila e que as
matérias sempre vinham em um seguimento satisfatório. Afirmou que espera
que no próximo biênio o trabalho seja muito significativo. Falou da
experiência do Vereador Péricles bem como sobre o empenho do Vereador
José Maurício, esperando que 2011 seja melhor que 2010, bem como muita
saúde para todos e seus familiares. O Vereador Péricles, afirmou que pela
idade que tem sabe muito bem como funciona a democracia e fez a leitura da
oração da “Serenidade”, que utiliza em certas ocasiões, para evitar o confronto
e o desentendimento. Agradeceu a todos. Em seguida manifestou a Vereadora
Adriana que apresentou duas sugestões, a primeira a possibilidade de gravar
além de transmitir on-line também as sessões para que todos possam acessar o
link no site. A segunda, seria colocar, uma mensagem de Natal no Site e se
possível no rádio, para que não se perca o verdadeiro sentido do Natal e que o
Ano Novo venha com muita paz para todos nós. O Vereador José Carlos falou
sobre o ofício encaminhado para a CEMIG, que não respondeu
adequadamente, principalmente com relação a manutenção da
iluminação.Falou em seguida da bancada do PT e disse que o interesse público
deve fundamentar nosso trabalho. Agradeceu aos Vereadores, a Mesa, aos
Funcionários e desejou a todos um Feliz Natal. Disse que tem que ter coragem
para avaliar a própria atuação e que acha que o trabalho não foi completo, nas

respostas aos interesses da população. Sabe que nem todos têm o mesmo
entendimento. Fez referências a Deus e agradeceu o ano que passou. Disse que
sempre votou sem medo, pensando sempre no bem estar da maioria. O
Vereador Danilo Pereira Rosa, desejou a todos os vereadores, funcionários e a
população, um Feliz Natal. O Vereador João do Carmo Lúcio falou sobre a
vitória do seu time, o “Tiradentes” que está de parabéns bem como sobre o
companheirismo no futebol. O Secretário, Vereador Lucimilton, desejou a
todos um Feliz Natal e agradeceu aos funcionários: Wagner, D. Eulália e ao
Assessor José Mauro e disse que durante este período de 2 anos de legislativo
aprendeu, que estar na política, é melhor forma de conhecer às pessoas. O
Senhor Presidente falou da confraternização da MyLady e que a votação feita
pela Câmara, que autorizou a construção do galpão, e propiciou a contratação
de mais de 150 funcionários, fez muita gente feliz. Confraterniza com todos os
brasopolenses, agradece a todos os Vereadores, ao Danilo, ao Péricles e
principalmente o Vereador Lucimilton. Agradeceu à todos funcionários,
(relacionados) inclusive Alcione. Agradeceu em especial ao Secretário
Executivo Sr. Wagner Silva Pereira que deu tudo de si para o bom
funcionamento da Câmara. Participou de muitas batalhas defendendo o
interesse da população sempre com o objetivo de beneficia-las em suas
demandas. Se despedindo como presidente agradeceu a todos e pediu
desculpas por suas falhas e desejou ao próximo presidente, Sr Sergio
Fernandes dos Reis, Boa Sorte. Agradeceu também ao Exmo. Prefeito
municipal Sr. Josias Gomes. Falou em seguida sobre a conclusão da CLI, cujo
relatório foi entregue nesta sessão, perguntando qual o destino deveria ser
dado a mesma, sendo que o Vereador José Carlos Dias, da CLI, se propôs a ler
a conclusão, bem como o encaminhamento a ser dado, que ficou
esclarecido,ou seja, a conclusão deve ser enviada ao Ministério Público, bem
como o relatório publicado no Site da Câmara.Nada mais havendo a se tratar,
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e convocou os Srs.
Vereadores para a Primeira Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada
no dia 01 de fevereiro de 2011 às 18:30 horas. Dando como encerrados os
trabalhos daquela sessão, eu Lucimilton Faria 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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