
Vigésima Oitava Sessão Ordinária 2009

Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada  dia  06  de  outubro  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”.  Leitura  da  ata  da  Vigésima  Sétima  Sessão  Ordinária
realizada no dia  29  de setembro de 2009,  lida  e  aprovada por  unanimidade.
Leitura  das  correspondências  recebidas:  O  Sr.  Presidente  fez  uma  breve
releitura dos pedidos de providencias, ofícios requerimentos: Requerimento de
nº  030/2009,  do  Vereador  José  Carlos  Dias,  pedindo  informações  sobre  a
possível  realização  de  Concurso  Público,  no  Município  de  Brazópolis,  bem
como solicitando que o requerimento fosse recebido e protocolado pelo Prefeito
Municipal de Brazópolis;  Medida de Providência de nº 012/2009, do Vereador
Danilo Pereira Rosa, solicitando a retirada de terra da estrada municipal, trecho
no Bairro do Tronco; Medida de Providência nº 09/2009 do Vereador João do
Carmo Lúcio, pedindo adiantamento do Sistema de Monitoramento, Segurança
Pública, no Distrito de Luminosa, Iluminação do Cruzeiro, no Bairro Quilombo,
Distrito de Luminosa e cascalhamento da estrada municipal de Brazópolis até o
Distrito  de  Luminosa;  Medida  de  Providência  024/  2009,  do  Vereador  Sergio
Fernandes dos Reis, solicitando reparos no acostamento trecho da Ponte de
Cimento até o Parque de Exposições, Rodovia MG 295, criação e instalação de
mecanismo para a prática do exporte “jogo de malhas” a margem do campo de
futebol  do  Residencial  Frei  Orestes,  Serviço  de  patrolamento  e  reparos  ao
acesso à Casa de Oração, Rua João Visoto e Patrolamento e reparos na estrada
de  acesso  a  Serra  dos  Mendonças  e  Torres;  Pedido  de  Providência  de  nº
028/2009, do Vereador José Maurício Gonçalves, solicitando a mobilização dos
órgãos da Prefeitura Municipal para atendimento de forma prioritária às crianças
da  Casa  Lar  Tia  Olguinha  especialmente  com  profissionais  das  áreas  de
Assistência Social, Saúde, Educação, Esportes e cultura; Indicação nº 006/2009,
do vereador José Carlos Dias, solicitando seja avaliado a possibilidade de se
executar obras de melhoria no trevo que liga às Avenidas: Tancredo Neves, N. S.
Aparecida,  a  Avenida  Jarbas  Guimarães  Neto,  trecho  da  MG  295,  para  que
também caminhões possam fazer o retorno antes de entrar na Rodovia. e os
colocou  em discussão  e  em posterior  votação,  todos  sendo  aprovados  por
unanimidade. O Sr. Presidente ponderou com o Vereador José Carlos sobre a
sua sugestão de que o protocolo seja feito do próprio punho do Sr. Prefeito. O
Sr. Presidente sugeriu que a câmara envie um ofício ao Exmo. Sr. Promotor de
Justiça, Dr. Attilio sobre o assunto, no que foi acolhido, e que o requerimento nº
030/2009  do  Vereador  José  Carlos,  não  será  enviado  ao  executivo,  até  que
venha resposta do promotor. Em seguida o Sr. Presidente leu o parecer jurídico
ao projeto nº 071/2009, do Executivo, que “Dispõe sobre a criação e aumento



dos  cargos  efetivos  e  dá  outras  providências”,  parecer  da  Comissão  de
Finanças, Orçamentos e Fiscalização, parecer favorável e parecer da Comissão
de Legislação Justiça e Redação, parecer também favorável e da Comissão de
Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Meio Ambiente, parecer favorável.  O Sr.
Presidente colocou o referido Projeto em discussão e o Vereador José Maurício
defendeu o projeto  por entender  que as vagas só serão preenchidas com a
realização  de  concurso  público.  O  Vereador  José  Carlos  disse  que  estava
relutante em aprovar o projeto porque já notamos o aumento de muitas vagas
no quadro da prefeitura e que administrar não é somente aumentar cargos mas
sem procurar a eficiência com o aumento da produtividade. o mesmo está na
legalidade, já que haverá a realização de concurso público o projeto nas poucas
informações sendo as justificativas do executivo bastante para alguns cargos,
mas  mesmo  assim  irá  votar  a  favor  do  referido  projeto.  O  Sr.  Presidente
reafirmou  que  na  justificativa  do  projeto,  realmente  consta  que  só  serão
efetivados os que passarem no concurso e comentou que juntamente com a
Vereadora  Adriana,  logo  após  terem  vencido  no  pleito  eleitoral  de  2008,
compareceu  à  Câmara  para  se  inteirar  dos  trabalhos  legislativos  e  em uma
dessas reuniões foi tratado da ilegalidade das efetivações fora de época, pela
administração passada. Em que o próprio Vice Líder do PT falou que fez papel
de palhaço. O Vereador José Carlos defendeu o acontecido dizendo não haver
ilegalidade  na  efetivação  dos  servidores  e  que  o  processo  ainda  está  em
julgamento, no seu mérito,  sendo que os funcionários efetivados já estavam
contratados e que a contratação não acarretou aumento de despesas para o
Município. Ninguém mais tendo nada a manifestar o Sr. Presidente colocou o
Projeto 071/2009 em primeira votação, tendo sido aprovado por unanimidade,
pedido  de  urgência  pela  Vereadora  Adriana,  projeto  colocado  em  segunda
votação  foi  aprovado  por  unanimidade.  Vai  a  sanção  do  Exmo.  Sr.  Prefeito
Josias  Gomes.  Logo  após  o  Sr.  Presidente  colocou  em votação  o  veto  do
Executivo  a  emenda  nº  02  ao  Projeto  068/2009.  Colocado  em  discussão  o
Vereador José Carlos, proponente da referida emenda concordou com o veto
pela falha técnica, lamentando a idéia de ser retirada do projeto, pois era muito
boa.  A Vereadora  Adriana  sugeriu  que  a  partir  de  hoje,  todas  as  emendas,
passem pelo parecer de nosso Assessor Jurídico, e o Sr.  Presidente sugeriu
que  as  emendas  sejam  mais  elaboradas  e  discutidas  entre  nós,  mas  que
também os projetos que chegam de última hora, do Executivo, necessitam ser
mais  estudados,  para  até  podermos  ajudar  a  melhorá-los.  Logo  após  o  Sr.
Presidente  colocou  o  veto  para  votação  secreta,  mostrando  as  cédulas
devidamente  rubricadas  pelo  presidente  e  datadas.  Em  seguida  o  Vereador
Péricles chamou os vereadores um a um para que depositasse o seu voto na
urna. O Sr.  Presidente solicitou aos Vereadores Sergio Reis e José Maurício
para o escrutínio, onde foi constatado o resultado de 9X0 pela manutenção do
veto.  No  Grande  expediente  o  Vereador  Sérgio  Reis  comentou  sobre  o
vandalismo ocorrido no sábado, na praça da Matriz, onde um cidadão quebrou
um banco. O Vereador chamou a PM para que se fizesse um BO, e o infrator foi
detido e levado para Itajubá. A Vereadora Adriana disse que esteve em Estação



Dias,  juntamente  com a  supervisora  de  ensino,  Sra.  Valéria,  a  Secretária  de
Educação do Município de Brazópolis, Sra. Lígia Azevedo e a Diretora da Escola
Dino Ambrósio, Sra. Elza, onde foi feita proposta de que a partir do ano que vem
os alunos de Estação Dias passem a estudar na escola Dino Ambrósio de Bom
Sucesso,  conseguindo assim diminuir  um pouco a  super  lotação  da  Escola
Estadual Wenceslau Braz, na Cidade de Brazópolis, a proposta foi discutida por
pais e alunos, foram eliminadas as dúvidas e ficou claro ser uma proposta e que
os pais é que vão decidir numa próxima reunião a ser marcada para novembro.
Tratou  também  do  assunto,  o  sinal  de  celular  em  Bom  Sucesso,  que  em
Assembléia  Geral  no  Conselho  Comunitário  de  Bom Sucesso  foi  exposto  à
comunidade  a  proposta  de  uma  repetidora  de  celular,  a  ser  colocada  nas
Posses,  sendo  o  valor  de  R$  6.500,00,  do  qual  o  Exmo.  Sr.  Prefeito  Josias
Gomes se propõe a pagar a metade e a comunidade aprovou o pagamento da
outra parte, com a verba do Conselho Comunitário. Em poucos dias teremos
sinal das quatro operadoras no bairro. O Vereador José Carlos pediu a mesa
diretora  que  oficializasse  ao  executivo,  para  que  as  leis  promulgadas  pelo
mesmo, sejam divulgadas através de publicação no Jornal  Brazópolis.  O Sr.
Presidente colocou a questão para os nobres vereadores sobre o assunto e
todos concordaram, com a sugestão que também venham para a câmara às leis
sancionadas.  O  Sr.  Presidente  falou  sobre  a  aquisição  de  um  computador
completo,  com  impressora,  que  ficará  disponível  para  os  trabalhos  dos
vereadores  e  pediu  gentilmente  aos  vereadores  que  o  utilizem  em  nosso
almoxarifado,  deixando  livres  os  computadores  da  secretaria.  O  Vereador
Sérgio  Reis  perguntou se  os pedidos de providência,  indicações,  não serão
mais  feitos  pela  secretaria  e  sendo  assim,  que  seja  providenciado  papel
timbrado  da  Câmara.  O  Vereador  José  Carlos  falou  de  se  contratar  uma
secretaria para os vereadores, mas por concurso público, com formação em
letras ou outra área profissional e que tenha experiência em informática, uma
secretaria. O Sr.  Presidente falou que nada está proibido, mesmo o Vereador
Danilo  e  João  do  Carmo  que  vêm da  zona  rural,  sempre  são  atendidos.  O
Vereador Péricles ponderou que tais pedidos estão sendo feitos nos dias de
reunião e em cima da hora, dificultando os trabalhos da secretaria e temos que
evitar erros até em pareceres. O Sr. Presidente falou também sobre o contrato
assinado  para  o  portal  transparência.  A  Vereadora  Adriana  disse  ser
desnecessário  a  função  de  um  profissional  apenas  para  redigir,  é  dinheiro
jogado fora, é  só  não  deixarmos tudo  para  terça-feira.  E  que  toda  vez  que
precisa de alguma sugestão e informação, sempre conta com o Dr. Mauro e com
o secretário Wagner. O Vereador Sérgio Reis comentou que realmente nas terça-
feiras, dia das reuniões, realmente a secretária deve ficar livre para montar a
reunião. O Vereador Péricles falou que as matérias dos vereadores, trazidas de
última hora, sejam deixadas para a próxima reunião e também quis saber do
Vereador  José Carlos  sobre  a  obra  realizada,  monumento do Trevo do Bom
Sucesso.  O  Vereador  José  Carlos  falou  que  o  monumento  trata-se  de  uma
logomarca do executivo atual, e que procurou o Mateus, no Fórum, no Cartório
Eleitoral,  por entender que no período eleitoral,  da mesma forma que faixas,



etc., com logomarca tem que ser retirada, e queria se informar sobre este tipo
de monumento, pois nada encontrou a esse respeito. O Vereador Péricles falou
do descontentamento  com o  executivo,  sobre  as  respostas  dos  pedidos  de
providências  e  sobre  a  negativa  dos  móveis  para  a  Casa  Lar  Tia  Olguinha,
depois  de  terem  pedido  que  providenciasse  ofício.  Convidou  a  todos  os
presentes para participarem da 2ª Feira do livro espírita na praça do Mercado no
dia 10/10/2009.  Nada mais havendo a se tratar,  o Sr.  Presidente agradeceu a
presença de todos e convocou os Srs. Vereadores para a Vigésima Nona Sessão
Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 13 de outubro 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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