
Décima Terceira Sessão Ordinária 2010

Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada  dia  11  de  maio  de  2010,  às  18:30h.  Instalada  a  sessão  o  Senhor
Presidente  cumprimentou  a  todos  os  presentes.  Eu  Lucimilton  Carneiro,
Primeiro  Secretário,  fui  convocado  para  secretariar  os  trabalhos  onde  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
do  povo  brasopolense,  iniciamos  nossos  trabalhos  legislativos.  O  Senhor
presidente fez a leitura do requerimento do Vice Prefeito José Amaury Noronha
Gomes,  para  usar  da  tribuna  da Câmara,  o  que  foi  deferido,  solicitando em
seguida ao Vereador Sérgio Reis que conduzisse o Vice Prefeito até a tribuna de
Câmara. O Vice Prefeito José Amaury cumprimentou os Srs. Edis e todos que se
encontravam no plenário e explanou sobre os problemas enfrentados pela área
pela qual é responsável, falou sobre a intensidade das chuvas do ano passado e
do  início  deste  ano  que  muito  vem  atrapalhando  o  desenvolvimento  dos
trabalhos,  bem  como  as  condições  das  máquinas  e  pediu  a  esta  casa
legislativa, apoio e autorização, para sanar os problemas, principalmente com
relação  aos  trechos  das  estradas  a  sede  das  propriedades,  partindo  das
estradas vicinais e entregou a solicitação para que fosse lida pelo Secretário da
Mesa Diretora, em forma de emenda a Lei Orgânica do Município. Em seguida o
Vice-Prefeito teceu comentários sobre a excelente equipe que estão operando
às máquinas e se colocou a disposição para perguntas. O Senhor Presidente
disse achar justo tal pedido e, de acordo com um parecer jurídico e se todos os
vereadores estiverem de acordo, proporá sim uma emenda a Lei Orgânica. O
Vereador Péricles perguntou se a Lei aprovada, de autoria do Vereador José
Maurício já não contempla isso. O Sr. José Amaury disse que não. O Senhor
Presidente  perguntou  se  realmente  será  só  as  entradas,  no  que  o  Sr.  José
Amaury  respondeu que  sim.  O Vereador  Péricles  disse  que  sabe  que  até  a
porteira pode, e perguntou se seria só isso. O Senhor José Amaury respondeu
que seria até a residência,  cuja distância é mínima, facilitando o acesso dos
moradores. O Vereador Péricles perguntou se, no caso de fazer para um não
terá que fazer para os outros também? E como se faria este pedido, através de
requerimento?  O  Senhor  José  Amaury  respondeu  que  o  pedido  seria  feito
oralmente, aproveitando que as máquinas já estariam no local. O Vereador José
Carlos falou da complexidade da lei eleitoral, sobre as regras, etc. para não virar
o serviço eleitoreiro, pois ao Município cabe atender a parte pública, ou seja, da
porteira para fora, pois desta para dentro é privado, vez que o programa pode
ser desviado, mas que a idéia é boa, mas a mudança na Lei  Orgânica seria
insuficiente, e que deveria ser feito um programa para que todos pudessem ser
beneficiados, mas que não venha a esbarrar em leis eleitorais e federais e não
se  mostra  contra  a  idéia,  mas  isto  deverá  ser  normativado.  O Senhor  José
Amaury sugeriu que, em período de campanha, ou seja, nos 3 (três) meses que
antecedem uma eleição,  poderá  ficar  estabelecido que estes  serviços sejam
suspensos.  O  Senhor  José  Amaury  comentou  sobre  alguns  cidadãos  que



ajudam de alguma forma, doação de cascalho para a prefeitura, não podendo,
entretanto haver contrapartida, vez que o Artigo 116 da Lei Orgânica veda tudo
isso, quando poderia pagar o diesel e a manutenção da máquina. O Vereador
Sérgio Reis comentou que esses entraves deveriam ser sanados, mas que as
máquinas estejam próximas aos referidos logradouros públicos, mas que não
haja prejuízo ao erário público e que nos casos dos proprietários que podem,
dar  estes  uma  ajuda  financeira,  e  que,  os  menos  abastados  fossem
contemplados  gratuitamente.  O  Senhor  Amaury  comentou  sobre  um  caso
ocorrido em Cruz-Vera, onde, para que a ambulância chegasse até a casa de
uma moradora,  que  necessitou dos  serviços  da ambulância,  foi  arrumado o
trecho. O Senhor Presidente sugeriu que se fizesse um termo a ser assinado
por todos que estão próximos aos lugares onde às máquinas estiverem, se vão
querer tal serviço ou não, mas que seja feito por escrito. O Senhor Presidente
disse que devemos normatizar isso para que a população possa se beneficiar
independentemente de partidarismo. O Vereador Danilo Rosa perguntou quando
as  máquinas  estarão  em  Luminosa.  O  Senhor  José  Amauri  comentou  que
devera ser na quinta ou sexta feira próxima e que as máquinas ficaram por um
bom período, no ano passado, e que os problemas no Distrito, como também
em Bom Sucesso, além das freqüentes chuvas tem o problema do escoamento
de  bananas,  havendo  até  necessidade  de  que  tivessem  alguma  máquina  e
caminhão em Luminosa. O Vereador Danilo Rosa, comentou desta necessidade,
principalmente  onde  passam  as  Topic’s  escolares.  O  Vereador  José  Carlos
comentou que mesmo sendo em terrenos particulares, o uso de máquinas da
prefeitura  deverá  servir  algumas pessoas,  ou seja,  às  vezes até  mais  de 20
pessoas. O Vereador José Maurício comentou que as emendas deveriam ser
numeradas por prioridades,  ou seja,  um e dois,  etc.  O Senhor José Amaury
disse concordar  com isso e comentou que está  fazendo,  juntamente  com o
maquinista Rafael, Correinha e outro, um curso em Piranguinho, sobre estradas.
O Vereador  João do Carmo disse que em Luminosa alguns proprietários se
propuseram a ajudar com combustível e até mão de obra. O Senhor Presidente
disse que devemos estudar e que tem total confiança na pessoa do Senhor José
Amaury e que iremos nos empenhar para que na próxima reunião já possamos
apresentar as emendas, e aproveitando a visita do Sr. José Amaury, cobrou o
cronograma que já foi pedido por esta casa. O Senhor José Amaury disse que a
programação acaba “furando”, por que “vira e mexe” aparece uma prioridade
maior. O Sr. José Amaury agradeceu a todos e disse que está querendo fazer
isso pela população, pois há muito tempo não chove tanto por aqui e agora
devemos aproveitar a estiagem. A vereadora Adriana perguntou se esse serviço
iria beneficiar apenas até as residências ou também até as lavouras. O Senhor
Amaury disse que só até as residências e que até as lavouras deveria haver
uma  forma  de  pagamento.  O  Senhor  Presidente  agradeceu  a  presença  do
Senhor Amaury e disse que iremos nos empenhar para solucionar a questão.
Em seguida fiz a leitura da Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária, que foi
aprovada  por  unanimidade.  Na  seqüência  foi  lida  as  correspondências
recebidas, ofícios, pedidos de providências, requerimentos. Requerimento do



Chefe  da  Divisão  Municipal  de  Transporte,  Robinson  de  Queiroz  Costa,
solicitando a tribuna da Câmara Municipal de Brazópolis, para o Exmo. Sr. Vice
Prefeito José Amaury Noronha Gomes,  para o dia 11 de maio de 2010,  para
tratar de assunto relativo às estradas municipais. Ofício do Vice Prefeito José
Amauri  Noronha Gomes,  solicitando à Câmara Municipal  de Brazópolis,  para
que seja apresentada Emenda ao Artigo 116 da Lei Orgânica Municipal,  para
autorizar o uso dos serviços de patrulhamento das entradas das propriedades
rurais.  Convite  do  Grupo  MyLady,  para  a  inauguração  de  suas  novas
instalações. Ofício do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, convidado
para  o  Encontro  Técnico  do  Tribunal  de  Contas  e  os  Municípios,  que  será
realizado nos dias 17 e 18 de Maio em Poços de Caldas. Convite da Diretoria
Municipal  de Esporte,  para a abertura dos Jogos Escolares de Minas Gerais
2010, firmado por Cláudio José Toledo de Rezende - Diretor de Esportes. Ofício
nº 45/2010 da Câmara Municipal  de Brazópolis,  a Mm. Dra. Letícia Drumond,
Juíza  de  Direito  da  Comarca  de  Brazópolis,  comunicando  a  abertura  de
Comissão Legislativa de Inquérito. Ofício nº 46/2010, da Câmara Municipal de
Brazópolis,  ao  Ilmo.  Sr.  José  Luis  Gattas  Hallak,  Executivo  de  Relações
Institucionais da Oi/MG. , solicitando (TUP) e ramificações telefônicas; Ofício do
Ministério  da  Saúde,  beneficiário:  Fundo Municipal  de  Saúde  de  Brazópolis,
programa:  Pagamento  de  PAB  fixo,  valor  bruto  R$  22.210,50.  Ofício  de  nº
45/2010, de encaminhamento do requerimento do Senhor Domingos Francisco
Vieira,  solicitando  ao  Exmo.  Senhor  Presidente,  remessa  ao  executivo,  de
pedido de colocação de obstáculos na Avenida Henrique Braz, no “Morro do
Tiro”. Projeto de Lei nº 012, de 27 de abril de 2010, do Executivo, que “Dispõe
sobre  a  doação  de  materiais  pertencentes  ao  Patrimônio  Municipal,  para  a
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Brazópolis -  APAE e dá
outras providências.” Projeto de Lei nº 10 de 05 de Abril de 2010 que “Cria o
Conselho  Municipal  de  Turismo  -  COMTUR e  institui  o  Fundo  Municipal  de
Turismo -  FUMTUR do Município de Brazópolis,  dando outras  providências”.
Requerimento nº 15/2010 dos Vereadores José Carlos Dias, Danilo Pereira Rosa,
Péricles  Pinheiro,  Adriana  Lúcia  Mendonça  e  José  Maurício  Gonçalves,
solicitando  informações  detalhadas  sobre  as  despesas  pagas  com recursos
transferidos  da  conta  do  FUNDEB  para  a  Conta  Movimento.  Medida  de
Providência nº 008/2010, de Danilo Pereira Rosa, reiterando pedido de reparos
na estrada do Quilombo ao Bairro Valentins, bem como reforma da ponte do
Bairro Valentins, no Distrito de Luminosa. Medida de Providência nº 014/2010,
do Vereador Sérgio Reis, pedindo serviço de retro escavadeira, em trechos de
estradas  de  acesso  ao  Bairro  Machados,  das  Posses  e  Bom Sucesso,  bem
como aterro  na  rua  principal  de  acesso  ao  loteamento  do  Senhor  “Dico”  e
limpeza de valeta às Margens da Av. Dr. Manoel Joaquim. Pedido de Providência
nº  08/2010  do  Vereador  José  Carlos  Dias,  solicitando  a  possibilidade  de
mudanças das árvores plantadas na Rua Joaquim Jesus Dias, no Loteamento
São Francisco. Pedido de Providência nº 02/2010, do Vereador Péricles Pinheiro,
solicitando que os taxistas permaneçam junto à rodoviária, ficando sempre um
táxi  no  ponto  até  a  chegada  do  último  ônibus.  Indicação  nº  02/2010,  dos



Vereadores  José  Carlos  Dias  e  José  Maurício  Gonçalves  solicitando,  ao
Executivo, estudo de projeto de lei regulamentando a sistemática de lotação nos
cargos, para os servidores da área de educação. Ofício nº006/2010, do Vereador
Sérgio  Reis,  para  o  Secretário  Municipal  de  Administração,  solicitando  o
encaminhamento à Câmara Municipal de Documentos referentes ao calçamento
e pavimentação das ruas do loteamento São Francisco e ofício nº 005/2010, do
mesmo vereador, solicitando ao Secretário Municipal de Administração, cópias
dos  procedimentos  realizados  no  Convênio  230/2007,  pavimentação  do
calçamento da Avenida São Francisco de Assis. Ofício nº 463/2010, da Diretoria
de  Monitoramento  e  Fiscalização  Ambiental,  acompanhada  de  DAE,  para
pagamento de multa ambiental,  referente ao Auto de Infração nº 15289/2005,
remetido à Prefeitura Municipal  de Brazópolis.  O Senhor Presidente fez uma
breve releitura dos pedidos e os colocou em discussão, sendo todos aprovados
por  unanimidade.  O  Vereador  Sérgio  Reis  comentou  sobre  a  indicação  do
Vereador Péricles, sobre os táxis da rodoviária,  e disse que haja um rodízio
entre os taxistas e também falou das arvores que foram plantadas na Praça do
Mercado e que se alguém bater nelas a Prefeitura é que terá que arcar com o
prejuízo. O Vereador José Carlos comentou sobre as árvores do Residencial
São Francisco como também sobre as plantadas as margens da rodovia, que
dispensou sabe-se lá  quanto,  pois ele  viu  caminhões trabalhando por ali.  O
Vereador Sérgio Reis disse que na gestão anterior foram retirados às plantas
“Coroa de Cristo” do canteiro novo da Langerie e transplantados nas margens
da  rodovia,  onde  a  população  usa  para  fazer  caminhada.  O  Vereador  José
Carlos disse que o funcionário que realizou tal serviço foi demitido. O Vereador
Sérgio Reis disse que erros na administração acontecem. O Vereador Péricles
comentou sobre o projeto de sua autoria e que já foi enviado ao executivo e que
nossa cidade não tem arborização racional. Em seguida fiz a leitura do Projeto
de Lei nº 012 de 27 de abril de 2010, que “dispõe sobre a doação de materiais
pertencentes ao Patrimônio Municipal para a Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais  de  Brazópolis  -  APAE.”  lido  na  integra.  O  Senhor  Presidente
encaminhou o referido projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Em seguida leu o parecer
jurídico ao Projeto nº 010/2010 que “Cria o Conselho Municipal de Turismo -
COMTUR e o Fundo Municipal de Turismo FUMTUR” e também o parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer favorável inclusive com as
três  emendas  já  aprovadas  e  o  colocou  em  votação.  O  Senhor  presidente
colocou  o  referido  projeto  em  primeira  votação  sendo  aprovado  por
unanimidade,  sendo  feito  pedido  de  regime  de  urgência  pelo  Vereador
Lucimilton  Carneiro  e  vai  a  sanção  do  Exmo.  Sr.  Prefeito  Josias  Gomes.  O
Senhor  Presidente  leu  o  pedido,  do  munícipe,  Senhor  Domingos  Vieira,
referente à colocação de quebra-molas na Avenida Henrique Braz “Morro do
Tiro”, em razão do tráfico em alta velocidade dos veículos que trafegam naquela
rua.  O  Senhor  Presidente  colocou  em  plenário,  tendo  sido  aprovado  por
unanimidade,  e  solicitou  que  fosse  enviado  ofício  ao  executivo,  pedindo  a
execução da obra referida, “quebra-molas”. Em seguida o Senhor Presidente



convidou os Srs.  Edis para participarem do curso do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, que será realizado em Poços de Caldas. O Vereador
Péricles comentou sobre a correspondência que recebeu do executivo, sobre a
multa no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), multa essa por ocasião dos
serviços  da  ONG  DISPERSORES,  solicitando  que  a  Câmara  ajude  nesse
pagamento,  com devolução de parte do duodécimo. O Vereador  Sergio Reis
comentou sobre o FUMDEB, e que a secretaria fizesse um levantamento para
esclarecer  aos interessados no rateio.  O Vereador  José Maurício  perguntou,
apesar de não estar em discussão, sobre o Projeto nº 012/2010, se a sucata é a
mesma que seria para a ABRACAN. O Vereador José Carlos comentou sobre a
lei federal sobre o rateio do recurso se houver sobra, aos professores e também
comentou sobre o aluguel da fábrica de autofalantes da incubadora e que o
executivo não está pagando estando aqui o Sr. Juliano, proprietário do imóvel, e
que a competência é do executivo, que o legislativo, mesmo revogando essa lei,
isso não irá alterar. O Senhor Presidente comentou sobre diálogo que teve com
o Senhor Junior Torres, que para tal empresa, seu contrato com a incubadora
avante encerrará no dia 31 de dezembro. A Vereadora Adriana disse que novas
empresas  virão.  O  Vereador  Sérgio  Reis  comentou  que  o  executivo  deverá
pagar até um salário mínimo de aluguel para apenas uma empresa incubada, Lei
889/2009. O Vereador Péricles Pinheiro tornou a comentar sobre a multa do lixo
e leu a correspondência na integra. A Vereadora Adriana Mendonça comentou
sobre  a  vinda  dos  membros  da  ONG  DISPERSORES,  sobre  uma  possível
reunião com eles,  aqui na Câmara.  O Senhor Presidente disse que após um
entendimento entre nós, eles serão informados sobre o dia da reunião. Nada
mais havendo a se tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
convocou os Srs.  Vereadores para  a  Décima Quarta  Sessão Ordinária  desta
Câmara, que será realizada no dia 18 de maio de 2010 às 18:30 horas. Dando
como  encerrados  os  trabalhos  daquela  sessão,  eu  Lucimilton  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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