
Terceira Sessão Ordinária 2010

Ata da Terceira  Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada
dia 23 de fevereiro de 2010, 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 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 leitura  da ata da Segunda Sessão Ordinária que foi
aprovada  por  unanimidade.  Leitura  das  correspondências  expedidas  e
recebidas e do legislativo: ofícios, pedidos de providências, requerimentos e
indicação. Do Executivo: Projeto de Lei nº 02, 03 e 05 de 22/02/2010, lidos na
integra.Ofício  nº  001  de  2010  do  Vereador  Sergio  Fernandes  dos  Reis,
solicitando do Executivo Municipal,  a solução para o escoamento  de águas
pluviais da Rua Antônio Faria Filho,  no Bairro Vargem Grande,  em toda sua
extensão;Of.  nº  10/2010  do  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Brazópolis,
pedindo esclarecimento com relação ao aumento de salários para os demais
níveis do funcionalismo municipal;  Of.  nº  11/2010,  do Presidente da Câmara,
Vereador  Sérgio  Emanuel  de  Noronha  Machado,   solicitando  o  envio,  pelo
executivo  municipal,   de  respostas  dos  pedidos  de  providência,  ofícios,
indicações   e  requerimentos,  desde  o  segundo  semestre  de  2009;  Of.  nº
012/2010,  do  Presidente  da  Câmara   Sergio  Emanuel  de  Noronha  Machado,
solicitando  cópia  dos  Estatutos  dos  Funcionários  Públicos.  Medida  de
Providência nº 005/2010, do Vereador Sérgio Fernandes dos Reis, solicitando a
limpeza de valeta, às margens da Av. Dr. Manoel Joaquim, ligação com Avenida
Pedro  Antônio  dos  Reis  e  Aterro  na  Rua  Principal,  Bairro  do  Senhor  Dico,
margem da Av. Dr. Manoel Joaquim, saída para o Bairro Bela Vista; Indicação nº
001/2010, da Vereadora Adriana Mendonça, solicitando a colocação de placa de
proibido conversão à esquerda para caminhões, na saída da Rua José Pereira
da Rosa para  a  Praça José Gouveia,  em frente à loja do Helinho.  Ofício  do
Ministério da Saúde, beneficiário Prefeitura Municipal de Brazópolis, Pagamento
de  Pab  Fixo,  valor  Bruto  R$  22.210,50;  Ofício  do  Ministério  da  Educação,
programa quota no valor de R$ 14.140,70, beneficiário Prefeitura Municipal de
Brazópolis;  Ofício  nº  006/2010  do  Departamento  Municipal  de  Esportes,  do
Diretor Municipal de Esportes, Robinson de Queirós Costa, para o Presidente da
Câmara Municipal,  solicitando indicação de um representante desta entidade
para integrar o Conselho Municipal  de Esportes.  Of.  nº  065,  do Gabinete do
Prefeito Josias Gomes, convidando o Presidente da Câmara e demais edis, para
a inauguração da Rede de Telecentro Municipal Antônio Cipresso Noronha, no
dia  19/02/2010,  no  Distrito  de  Luminosa.  Ofício  da  Câmara  Municipal  de
Paraisópolis, comunicando a posse da nova mesa diretora.Ofício nº 95/2010 da
Presidente do COMUT, para reunião no dia 25/02/2010.Convite da MM. Juíza de
Direito, Dra. Letícia Drumond, para a Reunião  na Casa Lar Tia Olguinha, no dia
25 de Fevereiro, às 16:00h. Edital de Convocação do IBGE, datado de 01/2010.
Convite,  do  ex-prefeito  João  Mauro,  convidando para  o  lançamento do livro



“Uma Experiência de Fé e Política”. Ofício do Prefeito Municipal Josias Gomes,
enviando  os  Estatutos  do  Funcionário  Público  Municipal.  Ofício  do  Prefeito
Josias Gomes, em resposta ao ofício nº 10/2010, com relação ao estudo para
proposição de reajustes  e  reestruturação  do  quadro  funcional  da  Prefeitura.
Ofício nº 19/2010, de encaminhamento do Projeto de Lei nº 03/2010, que “Dispõe
sobre o reajuste de salário do nível S. I S. II, S. III, S. IV e CC. I do quadro de
funcionários efetivos do Município de Brazópolis-MG e dá outras providências”.
Ofício nº 64/2010,  que encaminha o Projeto de Lei  nº 02/2010, que “Autoriza
convênio  com  o  IMA  e  dá  outras  providências”.  Ofício  nº  81/2010,  de
encaminhamento do Projeto de Lei  nº  05/2010,  de origem do Executivo,  que
“Autoriza  o  Município  a  celebrar  convênio  com  a  entidade  que  menciona”.
Requerimento  nº  01/2010,  da  Comissão  Permanente  de  Direitos  Humanos,
solicitando a convocação da Secretária Municipal de Saúde. Projeto de Lei nº 02
de  04  de  Janeiro  de  2010,  que  “Autoriza  convênio  com a  IMA e  dá  outras
providências”, de origem do executivo.  Projeto nº 05 de 22 de fevereiro de 2010,
que “Autoriza o Município a celebrar convênio com a entidade que menciona”,
Associação do Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas, de autoria do
executivo.Com relação  ao  ofício  nº  006/2010,  do  Departamento  Municipal  de
Esportes, deixou para o grande expediente. O Senhor Presidente fez um breve
comentário sobre o ofício, medida de providência e indicação.Foi distribuído o
Projeto nº 02, de 04 de janeiro de 2010, do executivo “que autoriza convênio
com o IMA e dá outras  providências”,  lido na integra,  e  o distribuiu  para  a
Comissão de Legislação Justiça e Redação e para a Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização, para que dessem o parecer. O Projeto nº 03/2010, do
executivo, foi distribuído para a Comissão de Legislação Justiça e Redação e
para a Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização.  O Senhor Presidente
solicitou às comissões que dessem ainda nesta sessão os pareceres e também
distribuiu o Projeto de Lei nº 05 de 22 de fevereiro de 2010, que “Autoriza o
Município a celebras convênio com a entidade que menciona”, Associação do
Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas, distribuído para as Comissões
de: Legislação Justiça e Redação e para a Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização.  Em  seguida  colocou  os  ofícios  e  pedidos  de  providência  em
votação,  sendo  todos  aprovados  por  unanimidade.   Fez-se  um  pequeno
intervalo. Em seguida o Senhor Presidente leu o parecer jurídico ao Projeto nº
03 de 04 de janeiro de 2010, que “Dispõe sobre o reajuste de salário do nível S. I
S.  II  S.  III  S.  IV e CC.  I  do quadro de funcionários  efetivos do Município de
Brazópolis-MG  e  dá  outras  providências”,  parecer  favorável.  Em  seguida  o
parecer  verbal  da  Comissão  Legislação,  Justiça  e  Redação  foi  favorável  ao
referido projeto. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização lido pelo
Presidente, foi favorável. Em seguida o Senhor Presidente colocou o Projeto nº
03/2010 em discussão, comentando que o projeto já fora discutido na sessão
anterior,  não havendo mais nenhuma manifestação foi  colocado em primeira
votação, sendo aprovado por unanimidade. Regime de urgência solicitado pela
Vereadora  Adriana  Mendonça.  Projeto  colocado  em  segunda  votação  foi
aprovado por unanimidade, e vai a Sanção do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes.



Em seguida  o  Senhor  Presidente  colocou o  Projeto  nº  02  de 04/01/2010  em
discussão  e  o  nº  05  de  22/02/2010.  O  Vereador  Jose  Carlos  Presidente  da
Comissãode Finanças,Orçamentos e Fiscalização  desse que  falta a criação do
programa no PPA e relatório do impacto, não dando o parecer.   Em seguida o
Senhor Presidente falou sobre o ofício enviado a esta casa pelo Departamento
de Esportes do Município e se colocou a disposição para se candidatar como
representante no Conselho de Esportes, pela Câmara, tendo recebido o apoio
de  todos  os  edis  e  foi  indicado.  O  Senhor  Presidente  sugeriu  que  se
reproduzisse o DVD da Ong Dispersores.  Falou sobre a segurança do Carnaval,
e do diálogo que teve com o Subtenente Noé, e estes se referiu às ocorrências
durante  o  evento  e  afirmou  que  irá  mandar  um relatório  para  a  Câmara.  O
Vereador José Maurício, sobre a fala do Governador Aécio Neves, solicitou à
mesa que se enviasse um ofício a COPASA, sobre a construção de barragem no
Rio  Vargem  Grande,  para  maiores  esclarecimentos  a  população  que  será
atingida  pela  mesma,  que  vê  topógrafos  nas  propriedades,  sem  qualquer
autorização e sem receber qualquer informações deixando-os apreensivos.Em
seguida o Vereador Lucimilton sugeriu que as reuniões fossem mudadas para o
horário das 18:30 h, no que houve unanimidade, ficando que o novo horário
vigorará a partir da próxima sessão. O Vereador Sérgio Reis teceu comentários
sobre as reclamações recebidas e mesmo por ter constatado, sobre os serviços
prestados  pelos  funcionários  da  prefeitura,  se  referindo  a  demora  na
recolocação dos bancos da Praça da Matriz e o fechamento dos buracos onde
foram  colocadas  as  balizas  dos  enfeites  do  Carnaval,  que  permaneceram
abertas e que até domingo próximo passado não foram tapados, colocando em
risco  os  pedestres.  Por  outro  lado  cobrou  uma  regulamentação  séria  pelo
executivo, a respeito dos serviços funerários e que está ouvindo comentários
sobre o fechamento do Cemitério Municipal.Disse que a Câmara há muito tempo
ficou com a administração do mesmo, tendo até matéria vinculada no Jornal
Brazópolis. Mostrou-se indignado com a situação,dos serviços funerários e que
se  impõe  tomar  atitudes,  com  penalidades,  como  até  cassar  a
concessão.Solicitou que a Câmara necessita rever esta situação embaraçosa. O
Vereador  Péricles  Pinheiro  disse  ter  participado  desse  processo,  inclusive
chamando o Sr. Rubens de Almeida que não havia participado da licitação e que
ficou acordado, juntamente com a outra funerária, em documento assinados por
ambas as partes e onde segundo foi informado o Sr. Rubens, não cumpriu com
o combinado, e como tivesse rasgado o referido documento, firmado inclusive
por 2 (duas) testemunhas.  O Vereador Péricles apresentou as fotos do galpão
da  langerie  que  está  sendo  construído  e  elogiou  muito  que  constatou.  Em
seguida o Vereador José Carlos Dias falou sobre a demora das respostas aos
requerimentos  feitos  à  Prefeitura,  e  que,  hoje  tem  dois  profissionais
( advogados) mais uma empresa que dá o suporte e que ganha cerca de R$
50.000,00,  por  ano,  e  mesmo  assim   ha  uma  demora  muito  grande  para
responder aos requerimentos, e que as pessoas cobram os vereadores. Cita o
exemplo  de  requerimento  por  ele  feito  ao  CODEMA e  que  até  hoje  não  viu
qualquer resposta. Também sobre a cobrança das escrituras do Frei Orestes, se



manifestou no sentido de que tudo já foi regularizado em cartório, e antes que o
tempo passe e necessário pegar o nome das pessoas com a documentação
para lavrar as escrituras. O Vereador Péricles Pinheiro, falando sobre o assunto,
Residencial Frei Orestes, disse que foram lavradas antes de 2008 as escrituras,
mas que as mesmas não tem registro, e isto nada adianta, por que quem não
registra não é dono. A Vereadora Adriana comentou sobre a correspondência do
IBGE, Censo 2010, na Cidade de Brazópolis, solicitando fosse a mesma fixada
no  quadro  de  aviso  da  Câmara.   Nada  mais  havendo  a  se  tratar,  o  Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores para
a Quarta Sessão Ordinária  desta Câmara,  que será  realizada no dia  dois  de
março de 2010 às 18:30 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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