
SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 2009

Ata da segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada
aos 10 dias do mês de fevereiro de 2009, às 19h00min e sob a Presidência do
Vereador  Sérgio  Emanuel  de  Noronha  Machado.  Instalada  a  sessão  o  Sr.
Presidente  cumprimentou  a  todos  os  presentes,  e  proferiu  as  seguintes
palavras:  “Sob  a  proteção  de  DEUS  e  em  nome  do  povo  Brazopolense,
iniciamos nossos trabalhos legislativos”. Em seguida solicitou meus trabalhos
de Secretário ,onde fiz a chamada oficial do Vereadores e constatei a presença
de todos. Ata anterior aprovada por unanimidade, referente à primeira sessão
ordinária realizada no dia 03 de fevereiro de 2009, iniciada às 19h00min. Em
seguida foi  feita  a leitura de requerimentos,  ofício,  pedidos de providências,
emendas  e  projetos  de  Lei  oriundos  do  executivo.  Do  vereador  Sérgio
Fernandes dos Reis, pedido de providência de nº 004/2009, estudos de sugestão
de  projetos,  a  ser  remetido  pelo  executivo  municipal,  para  criação  e  /ou
instituição dos seguintes órgãos e planos: 1-Criação de mini pólo industrial; 2-
Plano de carreira  para  os servidores municipais;  3-Contratação de Plano de
Saúde  para  os  servidores  municipais;  4-Doação  pelo  município  de  cestas
básicas  para  os  servidores  municipais;  5-Criação  de  guarda  municipal,  com
realização  de  concurso  público  para  preenchimento  das  vagas.  Vereador
Lucimilton Faria Carneiro: Medida de Providência 001/2009; 1-cascalhamento e
pedras  na  estrada  do  Sertãozinho,  Distrito  de  Luminosa;  2-Aterros  e
cascalhamentos e reparos de bueiros na estrada municipal Adolfo Rodrigues
Simões,  no Bairro  Paiolzinho,  Distrito  de  Luminosa;  3-Interceder  junto  às  C.
Telefônicas, Oi ou Telemar, para instalação de orelhão na Rua Milton Campos no
Distrito de Luminosa; 4-Segurança no Distrito de Luminosa, com possível envio
de PM e viatura; 5-Conclusão de serviço de colocação de filtros  pela prefeitura ,
no Distrito de Luminosa; 6-Reforma do Posto de Saúde do Distrito de Luminosa.
Vereador Danilo Pereira  Rosa,  Medida de Providência  002/2009;  1-Refazer às
saídas  de  águas  pluviais,  escoamento,  na  estrada  municipal,
Brazópolis/Luminosa;  2-Completar  o  bueiro  iniciado  no  mês  de  janeiro,
entupidos  em  razão  do  transporte  de  caminhões  transportando  silagem;  3-
Conclusão de bueiros no Bairro Pantaninho, Distrito de Luminosa. Vereadora
Adriana  Lúcia  Mendonça:  Pedido  de  Providência  002/2009;  Correção  do
assentamento de bloquetes na Praça de Estação Dias, recentemente reformada
e  o  plantio  de  árvores  “Pingo  de  Ouro”  e  plantio  de  flores  nos  canteiros,
instalação de lixeiras e bancos. Pedido de Providência 003/2009; Pedido de mais
um funcionário para conservar as estradas, no Bairro Bom Sucesso e Posses;
004/2009: Providência em relação ao escoamento de águas pluviais, na quadra
de  esporte  de  Estação  Dias.  Vereador  José  Maurício  Gonçalves:  Pedido  de
Providência 005/2009; Manutenção, nos pontos críticos, nas estradas que dão
acesso aos Bairros, Teodoros, Floresta,  Japão e Campo Belo. Vereador José
Carlos Dias: Pedido de Providência 003/2009; Roçada das margens da estrada
que  dá  acesso  à  Rua  Abel  Pinheiro,  Bairro  Estação;  Pedido  de Providência
004/2009: Manutenção na estrada que dá acesso ao Observatório e ao Bairro



Bom Sucesso de  Cima.  Pedido  de  Providência  005/2009:  Funcionamento  do
Mini-Posto do Bairro Anhumas, com ligação da energia elétrica. Da vereadora
Adriana,  ofício  001/2009,  solicitando transporte  para  20  (vinte)  pessoas  para
participar da evangeliza show, no Bairro Anhumas. Requerimento do vereador
José  Carlos  Dias,  nº  003/2009:  Pedido  de  envio  a  comissão  de  Finanças,
Orçamento  e  Fiscalização,  dos  Projetos  de  Lei  nº  006/2009  e  008/2009,  por
entender que os mesmos são impactantes, e demais fundamentos. O vereador
José Carlos Dias ratificou o pedido de providência da vereadora Adriana Lúcia
sobre  a  conservação  de  estrada  em  Bom  Sucesso  (Posses)  e  a  vereadora
Adriana confirmou o pedido. O vereador Péricles Pinheiro pediu que fosse feita
uma pesquisa nos locais para se fazer um cronograma do que for mais crítico,
pois  o  executivo  não  dispõe  de  tantas  máquinas  para  efetuar  o  serviço,  a
vereadora Adriana Lúcia pediu que esse cronograma fosse público e contou a
anuência do Sr. Presidente vereador Sérgio Emanuel. O vereador José Carlos
falou que realmente é difícil,  em razão das chuvas, que tudo esteja bem nas
estradas.  O  vereador  João  do  Carmo  alegou  que  as  prioridades  sejam nas
estradas com maior uso, principalmente n ‘aquelas onde existem o escoamento
da produção de bananas e o vereador Danilo Rosa também falou do acesso às
escolas. O Sr. Presidente irá pedir ao executivo junto com todos os vereadores
o feitio desse cronograma. O vereador Sérgio Reis afirmou que, nas pessoas do
Sr. Amauri Noronha e Sr. Hermínio Gonzaga, que tanto conhecem as estradas e
os problemas,  sabem que estes  são causados por  falta  de  bueiros,  bueiros
entupidos,  devendo ser  feitos  estes  reparos  no  período  da  seca.  A falta  de
limpeza do escoamento de águas pluviais determinou o caos. O Sr. Presidente
falou sobre o ofício que o ex-prefeito João Mauro Bernardo enviou através do
vereador José Carlos, e disse que o uso da tribuna para o dia 17/02/2009 já está
reservada para  o engenheiro  da COPASA,  Sr.  Tales  de Noronha Mota.  O Sr.
Presidente tornou a ler o requerimento enviado pelo vereador José Carlos e
disse que o executivo já responde ao Tribunal de Contas de Minas Gerais. O
vereador Sérgio Reis falou que qualquer matéria que envolva o erário público
deve passar também pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. O
vereador Péricles disse que todos os vereadores tiveram acesso aos projetos
vindos do executivo, mas entendeu que todos os projetos deveriam entrar em
votação hoje, para que o executivo consiga trabalhar, podendo depois cobrar
qual excessos sobre os ocupantes dos cargos e seus respectivos salários. A
vereadora Adriana aprovou as palavras do vereador Péricles e o vereador José
Carlos falou sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal,  Art.  15,16 e 17. Art.  21,
inciso II, do Regimento Interno da Câmara. Todas as medidas de providências e
ofício foram aprovados por unanimidade. O vereador Lucimilton falou que as
comissões permanentes tiveram tempo suficiente  para  examinar  os projetos
para  a  votação  hoje.  O  vereador  Péricles  disse  que  o  FPM  (Fundo  de
Participação dos Municípios) de janeiro de 2009 foi menor que o de janeiro de
2008  e  pediu  a  aprovação  dos  projetos  em  pauta.  O  vereador  Sérgio  Reis
ratificou o que o vereador Péricles e a vereadora Adriana disseram, afirmando
que deveriam as matérias, regimentalmente, entrarem no prazo de 10 (dez) dias,



mas também quer que sejam votados hoje e o projeto 004/2009 seja seguro pela
comissão. O vereador José Carlos quer o cumprimento do Regimento Interno. O
Sr.  Presidente  disse  que  se  coloquem  estes  projetos  em  votação  e
posteriormente seja obedecido o Regimento Interno. “Foram lidos os seguintes
projetos oriundos do executivo: Projeto de Lei nº 001 de 30 de janeiro de 2009:”
Dispõe sobre a criação dos cargos comissionados de administrador distrital,
chefe de divisão de turismo, chefe da divisão de cultura, fiscal do PROCON,
diretor  de  eventos  rurais,  encarregado  de  manutenção  dos  serviços  de
transportes e encarregado do setor de serviços de apoio a Delegacia de Polícia
e dá outras providências”.  Projeto de Lei  nº  002 de 30 de janeiro de 2009;”
Dispões sobre a criação dos cargos efetivos de vistoriador de veículos, fiscal de
ônibus,  funileiro,  eletricista  de  autos,  padeiro  e  confeiteiro,  acupunturista,
mecânico de máquinas pesadas e  monitor  de agente  de saúde mental,  bem
como o aumento de vagas de cargos efetivos de médicos - nível SIX, assistente
social - nível SIX, psicólogo-nível SIX, professor de educação física - nível SVIII,
fonoaudiólogo - nível SIX, nutricionista - nível SIX e fisioterapeuta - nível SIX e
dá outras providências”. Projeto de Lei nº 003 de 30 de janeiro de 2009. “Dispõe
sobre  o  reajuste  de  salário  dos  níveis  S.I,  S.II  ,  S.III  e  S.IV  do  quadro  de
funcionários efetivos do Município de Brazópolis-MG e dá outras providências.”
Projeto de Lei nº 004 de 30 de janeiro de 2009. “Altera a redação do § 1º do Art.
1º  da Lei Municipal nº 756/2007.” Projeto de Lei nº 007 de 30 de janeiro de 2009
“Cria o Vale Transporte Social e dá outras providências.” Projeto de Lei nº 008
de 30 de janeiro de 2009. “Autoriza a isenção de multa e juros para IPTU em
atraso e dá outras providências.” Projeto de Lei nº 009 de  30 de janeiro de 2009.
“Acrescente  o  artigo  11-A  a  Lei  Municipal  nº  714/2006,  para  autorizar
professores e servidores afetos a secretaria de educação a utilizar o transporte
escolar do Município.” Projeto de Lei nº 010 de 30 de janeiro de 2009. “Cria nova
rubrica orçamentária que especifica dá outras providências”. Os projetos de nºs
005 e 006/2009, não foram lidos, razão pela qual, pela ordem, o vereador José
Carlos, com fundamento no regimento interno, pediu que fossem os mesmos
lidos, o que foi feito imediatamente; Projeto de Lei nº 005 de 30 de janeiro de
2009. “Altera a redação do parágrafo único do art. 6º da Lei Municipal nº 367/97.
Projeto de Lei nº 006 de 30 de janeiro de 2009. ”Cria gratificação para servidores
cuja função predominante seja de atendimento ao público.” Em seguida, breve
intervalo da sessão. Foram retirados da pauta de votação os projetos 004,006 e
008. O Sr. Presidente falou sobre sua viagem à Pouso Alegre, sobre a escola
legislativa de Pouso Alegre com os cursos que serão rateados entre às câmaras
municipais  interessadas.  A  Escola  Legislativa  de  Belo  Horizonte  terá  uma
extensão em Pouso Alegre. O Sr.  Presidente irá propor uma resolução a ser
votada  nesta  câmara  para  aprovação.  Convidou  os  nobres  edis  para
participarem de um curso nos dias  16 e 17 de fevereiro  de 2009 em Pouso
Alegre. Esse curso será gratuito. Será pago pela Câmara Municipal de Pouso
Alegre. O Sr. Presidente e a vereadora Adriana se interessaram em participar do
referido curso. O curso será sobre orçamento e contas aos vereadores eleitos
em  2008  e  o  Sr.  Presidente  ainda  propôs  que  a  próxima  reunião  fosse



transferida para o Dia 18 de fevereiro de 2009, quarta-feira, o que não foi aceito
pelo vereador José Carlos, ficando a próxima reunião ordinária marcada para
terça-feira,  dia  17  de  fevereiro  de  2009.  O  Sr.  Presidente  comunicou  aos
senhores vereadores a devolução do cheque do Banco do Brasil, no valor de R$
1.387,86 (hum mil  trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
referente ao salário do cargo de  laboratorista, do mês de janeiro de 2009, pagos
pelo  executivo,  aos  cofres  públicos  municipais,  devolvendo  em  plenário  o
referido cheque e o extrato de sua conta corrente à vereadora Adriana Lúcia,
para que ela encaminhasse tal documento ao executivo. O vereador José Carlos
enalteceu a atitude do ilustre vereador e presidente e também solicitou que
fossem os projetos encaminhados a comissão a qual ele preside. Em seguida
entraram em discussão e votação os seguintes projetos: Projeto 001/2009, o
vereador  Sérgio  Reis  apoiou  o  referido  projeto  em  discussão  e  também  o
vereador  Péricles  Pinheiro,  deu seu apoio,  suprimindo,  porém,  a  criação  do
cargo de Administrador Distrital, o Sr. Presidente falou que consta no Art. 10 do
Regimento Interno, podendo ter um Administrador Distrital. O vereador Péricles
falou que no Distrito tem que ter farmácia, posto de saúde, posto policial etc.
como está na Lei Orgânica. O vereador José Carlos falou que o administrador
distrital  terá  que  ter  respaldo  da  administração  municipal.  O  Sr.  Presidente
defendeu  o  referido  projeto  e  disse  que  o  administrador  distrital  trabalhará
melhor em seu distrito.  O vereador Péricles pediu que suprimisse apenas o
cargo de administrador do projeto 001/2009. O vereador Sérgio Reis falou que
Luminosa merece uma subprefeitura, mas a lei tem que dar maior suporte para
que não seja apenas um cargo, e que tenha equipamentos e bom atendimento
ao público. O Sr. Presidente falou que teria de alugar um imóvel nos Distritos e
implantar  as  sub-prefeituras,  com  respaldo  da  vereadora  Adriana.  Criaria,
primeiramente o cargo, para que posteriormente fazer o restante. O vereador
Sérgio Reis quer saber sobre a infra-estrutura, sugerindo como seria montada a
Subprefeitura, e, tudo para facilitar o desenvolvimento de Luminosa. O vereador
José Carlos falou sobre as competências dos referidos subprefeitos distritais. O
Sr.  Presidente  e  a  vereadora  Adriana  defenderam veementemente  o  referido
projeto  e  depois  irão  cobrar  do  executivo  se  aprovado.O  vereador  Péricles
Pinheiro sugeriu que apenas suprimisse o cargo de administrador distrital  e
apresentou  verbalmente  a  emenda  supressiva.  O  vereador  José  Carlos  se
referiu ao Art. 101 § 2º da Lei Orgânica. O Sr. Presidente pediu então que se
votasse a emenda supressiva, apresentada pelo vereador Péricles Pinheiro. A
vereadora  Adriana  defendeu  a  integralidade  do  projeto,  juntamente  com  o
vereador  Lucimilton.  O Sr.  Presidente  ainda  falou  que o  projeto  precisa  ser
votado na integra. O vereador José Carlos pediu maiores esclarecimentos. O Sr.
Presidente alegou que o Administrador Distrital irá trabalhar no seu Distrito. O
Sr.  Presidente  colocou a  referida  emenda supressiva  em votação,  votada,  o
resultado foi  5X3.  Contrários  ao desmembramento do projeto  os vereadores
Lucimilton, João do Carmo e Adriana Lúcia. O projeto nº 001/2009 entrou em
votação, aprovado em primeira votação por unanimidade. Foi feito pedido de
regime  de  urgência  pelo  vereador  Lucimilton.  O  projeto  foi  para  segunda



votação, sendo aprovado por unanimidade; Projeto nº 002/2009, defendido pelo
vereador Sérgio Reis e vereadora Adriana. O vereador José Carlos pediu que o
executivo envie relatório de impacto financeiro e orçamentário do projeto. O
referido projeto foi votado e aprovado em primeira votação por unanimidade.
Pedido de regime de urgência, pelo vereador Lucimilton e o projeto de Lei foi
para a segunda votação e aprovado por unanimidade; Projeto de Lei 003/2009,
defendido pela vereadora Adriana Lúcia, que o salário-mínimo será aumentado
no mês de março e o vereador José Carlos disse para corrigir a inflação e suas
perdas aos funcionários. O Sr. Presidente defendeu que ninguém pode receber
menos que um salário-mínimo vigente. O salário municipal está muito defasado.
O projeto em primeira votação aprovado por unanimidade. Foi pedido regime de
urgência pelo vereador Lucimilton. O projeto enviado para segunda votação foi
aprovado por unanimidade. Projeto nº 004/2009 não entrou em votação nesta
sessão.  Projeto  de  Lei  005/2009.  O  vereador  José  Carlos  parabenizou  o
executivo pela  iniciativa  do  projeto,  mas  gostaria  de  saber  como irá  ficar  a
situação do funeral social e se mostrou preocupado com a administração do
cemitério e gostaria que tal  situação também fosse regularizada. O vereador
Sérgio  Reis  acredita  que  o  executivo  venha  regulamentar  o  assunto  do
cemitério. O vereador Lucimilton falou que cemitério é uma coisa e funerária é
outra coisa. O Sr. Presidente defendeu o projeto e disse que o cemitério deverá
ser  regularizado  posteriormente.  O  vereador  Péricles  disse  que  se
regulamentasse  alem  da  funerária  o  cemitério.  Projeto  de  Lei  em  primeira
votação  foi  aprovado  por  unanimidade.  Pedido  regime  de  urgência  pelo
vereador Lucimilton. O projeto de Lei foi para segunda votação, aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei nº 006/2009, não entrou em votação nesta sessão.
Projeto de Lei nº 007/2009, a vereadora Adriana defendeu o projeto e disse que
só no Bairro do Bom Sucesso, tem mais ou menos 34 (trinta e quatro) pessoas
que dependem da aprovação do referido projeto, desconhecendo o restante do
número de pessoas do resto da cidade. O vereador José Carlos disse que o
executivo deverá regulamentar por decreto estendendo as linhas de ônibus para
toda  zona  rural  e  a  vereadora  Adriana  defendeu dizendo que já  está  sendo
implantado para os demais bairros. O vereador Maurício defendeu e falou que
para  o  Bairro  de  Teodoros  e  Floresta  não  tem  tal  serviço  de  transporte,
oferecendo a emenda. Foi lida a emenda aditiva nº 001/ 2009 ao referido projeto
de  lei,  proposta  pelos  vereadores  Lucimilton,  Sérgio  Reis  e  vereador  José
Maurício. A emenda foi aprovada por unanimidade, contendo o seguinte artigo,
Art. 1º O artigo 2º passa a ter a seguinte redação: Todas as pessoas residentes
na Zona Rural ou Urbana e que trabalham como empregados, e as acima de 60
(sessenta anos) e que necessitam de transporte público, terão direito a um Vale
Transporte Social-VTS, diário, equivalente ao valor de 50% (cinqüenta por cento)
das passagens de ida e volta. Esta emenda foi aprovada por unanimidade. O
vereador  José  Carlos  propôs  mais  uma  emenda  aditiva  ao  projeto,
acrescentando  o  parágrafo  único  do  Art.  3º.  Parágrafo  único.  O  executivo
municipal fará publicar,  no prazo de 30 dias a partir  da publicação desta lei,
decreto  regulamentando  as  formas  de  comprovação  das  exigências



estabelecidas neste artigo, para fins de participação no programa dos cidadãos
beneficiários.  O vereador  Péricles  defendeu o  projeto  com as emendas  que
foram aprovadas por unanimidade. O projeto foi colocado em primeira votação e
aprovado  por  unanimidade.  Foi  feito  pedido  de  regime  de  urgência  pelo
vereador Lucimilton. O projeto colocado em segunda votação e aprovado por
unanimidade. Emenda Aditiva nº 002 ao Projeto de Lei nº 008/2009, Art. 1º. O
Artigo 1º passa a ter a seguinte redação. “Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a conceder isenção de multa e juros de mora aos débitos de IPTU -
Imposto Predial Territorial Urbano e ISS - Imposto Sobre Serviço em atraso”.  A
referida  emenda foi  apresentada  pelos  vereadores  Sérgio  Reis,  Lucimilton  e
José Maurício. A emenda foi aprovada por unanimidade, mas o projeto ficou
retido na mesa para maiores estudos.  Projeto nº 010/2009. “O vereador José
Carlos propões criar mais um artigo ao projeto, através da emenda aditiva nº 01,
acrescentando como Art. 3º” Fica criado o Plano Plurianual de Investimentos
para  o  exercício  de  2009,  o  Programa  denominado  Apoio  ao  Transporte  de
Pessoas Carentes, sendo fixado o valor de R$ 55.000,00 para sua execução,
conforme o anexo desta lei.” Foi aprovada por unanimidade. O projeto foi para
primeira votação e aprovado por unanimidade. Foi feito pedido de regime de
urgência  pelo  vereador  Lucimilton.  O  projeto  entrou  em segunda  votação  e
aprovado por unanimidade. Projeto nº 009/2009, colocado em primeira votação e
aprovado  por  unanimidade.  Pedido  de  regime  de  urgência  pelo  vereador
Lucimilton. O projeto em segunda votação foi aprovado por unanimidade. Nada
mais havendo a se tratar,  o Sr.  Presidente agradeceu a presença de todos e
convocou os Srs. Vereadores para a segunda Sessão Ordinária desta Câmara,
que será realizada no dia 17 de Fevereiro de 2009, às 19:00 horas. Dando como
encerrado  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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