“ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE,
REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2019”

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
dezenove ás (16:50), dezesseis horas e cinquenta minutos na sala
da sessões da Câmara Municipal de Nova Resende, realizou-se a
segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal com a
presença dos seguintes vereadores: Roberto Gabriel Barbosa
(Presidente); Alex de Godoi Saborito (Vice-Presidente); João
Lourenço da Silva (Secretário); Geraldo Donizete Boa Sorte;
Lucimar Alves Madeira; José Pedro Da Silva, José Rovilson de
Oliveira, Célio Ruela da Silva, Cleide Imaculada de Oliveira Coelho.
Após a verificação do “QUORUM LEGAL), e de acordo com o “R.I”,
o sr. Presidente abriu a sessão dizendo: “Havendo número legal de
vereadores declaro aberta a sessão em nome do Povo de Nova
Resende e Dá Democracia”. Tendo o Presidente juntamente com
os vereadores e munícipes presentes rezaram a oração do Pai
Nosso pedindo a Deus que ilumine todo povo de Nova Resende e
também os trabalhos a serem tratados. Em seguida o Presidente
passou para a ordem do dia e solicitou ao Assessor Jurídico para
que procedesse a leitura do P.L. 001/2019 “DISPÕE SOBRE
PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE, ESTADO DE MINAS
GERAIS, REVOGA LEI Nº 1.634/2012 E A LEI Nº 1.735/2014, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Apresentado pela Mesa Diretora,
o qual dispõe dos pareceres favoráveis das comissões
Permanentes, de Legislação Justiça e Redação Final, que
manifestou favorável ao projeto como projeto de Lei Ordinária e
conforme dispõe o parecer da Assessoria da Escal, Finanças e
orçamento parecer favorável e parecer do Assessor Jurídico
favorável, que manifestou que o Projeto a ser tramitado discutido
deveria ser projeto de Lei Complementar. Em seguida o Presidente
colocou em primeira discussão o P.L. 001/2019. Tendo o Assessor
jurídico Dr. Sebastião Marques dos Santos (que por 14 anos
prestou eficiente assessoria jurídica para a prefeitura e passou a
responder pela área no Legislativo) fez a leitura da justificativa ao
projeto. Assim, informando aos vereadores e público presente que o
referido projeto tem por objetivo alterar e reimplantar o Plano de
Remuneração dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de
Nova Resende afim de conceder de forma racional, justa e

econômica, os vencimentos e gratificações aos servidores efetivos,
na forma de contratação para

cargo de comissão e função de confiança. Acrescentou que o
projeto de Lei trará maior economia ao Poder Legislativo e,
consequentemente, ao município. O projeto visa a diminuição dos
gastos quanto ao pagamento de gratificações, promoções e
abonos, por meio de equiparação à remuneração paga aos
servidores do Executivo Municipal. Ressaltou que a diminuição,
através do corte de gratificações, promoções e abonos, não fere o
princípio da irredutibilidade dos vencimentos básicos, pois este será
mantido. Mencionou que, com a aprovação do projeto, o Poder
Legislativo economizará anualmente o valor de R$ 70.597,00. A
redução no valor pago a título de gratificação de função, do Art. 33
da Lei 1.634/2017, é de 20% sobre o salário base por servidor, o
que corresponde a R$ 1.493,08. O valor atual, com a alteração do
novo projeto de Lei, passará para R$ 200,00 mensal. A redução do
valor pago a título de função gratificada (participação no controle
interno e comissão de licitação) ocorre na mesma proporção, sendo
pago a título de participação nestas duas situações, também será
fixo em R$ 200,00, valor corrigido anualmente nos mesmo índices
de correção dos vencimentos dos servidores da Câmara. Também
foi extinto o valor de R$ 1.000,00 a cada servidor pago no final de
cada ano como abono. Os valores pagos variavam entre R$
2.300,00 e até R$ 15.378,00. Mesmo sendo aprovado por
unanimidade, o projeto acabou gerando intensa discussão entre os
vereadores, inclusive com revelações sobre o uso de diárias. Vale
informar que, conforme exigência do presidente Robertinho, a partir
de agora o Portal Transparência da Câmara estará detalhando
todos os salários pagos, com total acesso ao cidadão. No ensejo o
vereador José Rovilson de Oliveira (Zezé Cruz) também comentou
sobre o projeto que trata sobre gratificações dos servidores da
Câmara o qual prestou esclarecimentos sobre as leis aprovadas e
que tratam do Plano de Carreira dos servidores da Câmara. Citou
Leis aprovadas em 2001 (1.005), 2007 (1.290), 2010 (1.464) e 2012
(1.634). Ou seja, deixando claro que as gratificações não foram
concedidas numa única lei, sendo que foram debatidas e aprovadas
em plenário. Pois deve ressaltar diante dos fatos que houve muitas
conversas distorcidas que todas as gratificações foram feitas dentro
da legalidade e por leis que rege o princípio obedecendo os tramites

legais. E também argumentou que existem muitos meios de
economizar, medida que vem sendo tomada há muitos anos pela

Câmara. Assim, citou a devolução de recursos ao Executivo durante
seu mandato como presidente nos valores superiores a R$
1.207.000,00. Pois Temos muitos meios de economizar sendo o
nosso objetivo e também do Presidente Robertinho, visto que o
orçamento do ano de 2019 e 2020 o valor é muito maior, onde pode
ser devolvido recursos ao Executivo para que seja aplicado nos
setores que mais precisa e beneficia toda população em geral. Pois
todos trabalharam empenhado em economia, os
recursos
devolvidos ao Executivo foram todos bem aplicados em obras
compras de maquinas para servir nossa população. Pois os
recursos foram destinados para a reforma da quadra da Petúnia,
reforma da Escola melo Viana, compra de duas retroescavadeiras
para servir no setor de obras e estradas de rodagem, sendo
indicação de todos os vereadores. E também citou que na
Presidência do vereador Toninho Lima o Recurso devolvido ao
Executivo foi para construção da Creche do Bairro Lavapés com
economia de todos vereadores da gestão da época. Pois qualquer
cidadão pode ter acesso nos valores que foram gastos e também
devolvidos aos cofres públicos assim ajudando o Executivo na
melhoria de obras e outros. Finalizando destacando a importância
da economia do dinheiro público que foram feitas por todos os Ex:
Presidente desde do ano de 2011 até o ano de 2018, citou os
nomes do Ex: Presidente neste período os vereadores, Geraldo
Donizete Boa Sorte, Roberto Gabriel Barbosa e Toninho Lima, e ele
que finalizou o ano de 2018. Pois todos trabalharam empenhado em
economia, todos devolveram recursos ao Executivo onde todos
foram aplicados em obras compras de maquinas para servir nossa
população. Pois os recursos foram destinados para a reforma da
quadra da Petúnia, reforma da Escola melo Viana, compra de duas
retroescavadeira para servir no setor de obras e estradas de
rodagem, sendo indicação de todos os vereadores. Pois uma
administração unida o resultado é colher bons frutos. Em seguida o
vereador LUCIMAR ALVES MADEIRA, cumprimentou a todos e
argumentou a existência de leis para o pagamento das vantagens
recebidas pelos servidores da Câmara. Para ele, todos pensam a
melhor forma para agradar o cidadão uma missão difícil e que
necessita do melhor equilíbrio. A dificuldade é ainda maior neste

momento pela falta de repasse dos recursos por parte do governo
estadual. Falou sobre a gratificação de R$ 200,00 e retirada do
abono de R$ 1 mil, gerando uma economia anual em

torno de R$ 70 mil. Justificou que estaria votando depois de muito
estudo, comparando o salário recebido por diversos segmentos da
comunidade e atendendo o clamor de muitas pessoas. Por fim,
Lucimar questionou o presidente sobre a intenção ventilada pelas
ruas da cidade de contratação de mais um servidor na Câmara, o
que não justificaria a medida tomada através do projeto. Tendo o
Presidente Roberto Gabriel Barbosa respondeu ao colega Lucimar
garantindo que não tem qualquer intenção de mais contratação. Até
mesmo por entender que os servidores atuais são suficientes para
atender a necessidade do serviço existente. Em seguida,
esclareceu que o projeto foi apresentado pela mesa diretora,
representada por ele como Presidente, além de Alex Saborito e
João Lourenço, garantiu que não tem nada contra qualquer
funcionário, mas procurou saber das vantagens que estavam sendo
pagas. Assim, observou que “estava muito”, considerando que o
salário pago já era muito bom pelo bom serviço prestado.
Inicialmente, o valor sugerido era de R$ 150,00 para participação
nas comissões. Depois de reuniões e busca do bom senso, o valor
acertado foi de R$ 200,00. Antes, o servidor recebia 20% de cada
comissão, sendo que agora vai receber somente R$ 200,00
podendo participar de mais de uma comissão. Portanto, o projeto
acaba com as regalias, gerando uma economia anual superior a R$
70 mil. O presidente contou que já conversou com o prefeito José
Roberto e fará a devida devolução de recursos ao Executivo no final
de cada ano. “Vamos trabalhar unidos pelo povo”, disse. Robertinho
também aproveitou para rebater acusações que os servidores
estariam roubando, esclarecendo que todas as vantagens recebidas
estavam aprovadas por leis específicas. Estava tudo em cima de lei.
Eles não fizeram nada de errado. Tendo o vereador JOSÉ PEDRO
DA SILVA, argumentado que os membros da mesa diretoria
apresentaram o projeto com a intenção de promover economia.
Porém, aproveitou para citar o gasto com diárias de cada vereador,
sendo: Zezé Cruz (R$ 2.600,00), João Lourenço (R$ 9.135,00),
Robertinho da Serra (R$ 4.200,00), Alex Saborito (R$ 5.000,00),
Cleide Imaculada (R$ 400,00), Célio Ruela (R$ 950,00), Lucimar
Madeira (R$ 1.800,00), Geraldo Boa Sorte (R$ 1.700,00 e ele (José

Pedro) não gastou nem mesmo 1 real. Para ele, tem algo errado,
pois os membros da mesa diretora pedem para economizar, mas
foram os que mais gastaram. Assim, pediu maior economia nas
diárias e outras ações. Tendo o Presidente

Robertinho confirmado que viajou e anunciou que havendo
necessidade vai continuar viajando. Isto porque é direito do
vereador e não foi eleito para ficar parado. Assim, busca o apoio
dos deputados e vem viabilizando muitas conquistas para o
município. Citou conquistas que estão prestes a serem
concretizadas: Patrol 0 km (R$ 600 mil), R$ 300 mil (para torre de
celular e iluminação do campo da Serra da Conquista). “Você não
gastou nenhum real, mas também não trouxe nenhum real”. Tendo
o vereador José Pedro respondido que não viajou não houve
necessidade para conseguir caminhão pipa, Ambulância e também
recurso a ser destinado para a compra de um aparelho de Raio-x
entre outras conquistas. Tendo o vereador Lucimar Madeira,
explicou que usou duas diárias (R$ 800,00) e R$ 600,00 de
combustível, numa viagem a Brasília/DF. Portanto, não gastou o
valor citado. Além disso, não viajou sozinho, estando acompanhado
por Anderson, Guilherme, Daniela e Ronaldo. Na época, esteve no
FNDE tratando de educação, creche e também na busca de um
aparelho de Raio-X. Tendo o vereador João Lourenço da Silva,
defendeu o projeto, citando a grande economia gerada. Afirmou que
não é contra qualquer servidor. Sobre o uso de diárias, falou do seu
trabalho e resultado positivo das viagens. Esclareceu que sempre
atendeu o então presidente Zezé Cruz para transportar algum
vereador, sendo que também buscou uma ambulância em Sete
Lagoas e um ônibus em Belo Horizonte. Também foi a Brasília/DF
em busca de recursos para Nova Resende. “Estou com a
consciência tranquila isso que importa. Não fiz mal uso da diária.
Tendo o vereador José Pedro respondido que é a favor da
economia certinho. Tendo o vereador ALEX DE GODOI
SABORITO, argumentado sobre sua parceria com os deputados
Renato Andrade e Cássio Soares, conquistando para o município
recursos da ordem de R$ 1.500.000,00. Sendo que 100% dos
recursos foram destinados para a área de saúde. Portanto, entende
que o trabalho não foi em vão. Anunciou, para o dia seguinte, a
entrega de uma ambulância no valor de R$ 80 mil, viabilizada

através do deputado federal Renato Andrade. A conquista contou
com o seu empenho, juntamente com o colega Geraldo Boa Sorte,
então prefeito Celson e Secretário Anderson. Citou ainda a
conquista de R$ 25 mil que será investido no PSF do bairro Rio
Claro na construção de um consultório odontológico. E R$ 500 mil
para o hospital Santa Rita, R$ 430 para o

PSF Central e R$ 110 mil para a compra de um trator. Alex
agradeceu o colega João Lourenço que o conduziu em diversas
viagens. Em seguida após os comentários do senhores vereadores
o Presidente colocou em votação o P.L. 001/2019, o qual foi
aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente consultou o
plenário se estavam de acordo em votar o projeto 002/2019, o qual
chegou hoje não estava em pauta. Tendo todos os vereadores
concordado. E imediatamente solicitou ao Assessor Jurídico para
que realizasse a leitura do P.L. Nº002/2019 “QUE AUTORIZA O
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CREDITO ESPECIAL
NO ORÇAMENTO VIGENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 40 E
SEGUINTES DA LEI 4.320/64. O qual dispõe dos pareceres
favoráveis das comissões de Legislação Justiça e Redação Final,
Finanças e orçamento, Obras e Serviços Públicos e parecer
favorável do Assessor Jurídico. Em seguida o Presidente colocou
em primeira discussão o P.L. 002/2019. Tendo vereador JOSE
ROVILSON DE OLIVEIRA (Zezé Cruz) argumentado que este
projeto é na construção da Quadra Poliesportiva da Vila Dorinto
Morato sendo um sonho da comunidade que vem se arrastando,
onde o vereador Geraldo estava unido com a comunidade junto
com o Prefeito para que essa obra seja construída logo. E também
comentou que foi verba parlamentar no valor de cem mil reais
através do deputado Emidinho Madeira. Tendo o vereador
GERALDO DONIZETE BOA SORTE, argumentado que era um
sonho de todos os moradores, onde na sexta –feira esteve no local
juntamente com o Prefeito José Roberto, Secretário de Esporte
Tamirinho e moradores da comunidade resolvendo todos os
detalhes, sendo um anseio muito grande da comunidade para o uso
da esportes e também de eventos da referida comunidade. Visto
que também foi destinada o valor de cem mil reais emenda
parlamentar do Deputado Emidinho Madeira. Pois sempre estou
para atender a comunidade, corro atrás de todos pedidos da
comunidade em geral, pois saio cedo e volto as nove da noite,

sempre trabalhando para atender as solicitações, e pode me
procurar qualquer hora ou dia fui eleito para trabalhar para o povo.
e solicitou que todos os colegas vereadores votem esse projeto. E
também agradeceu o Prefeito José Roberto pelo trabalho que vem
realizando em nossa cidade, sempre para atender todos os setores
que beneficiam o Povo. Tendo o vereador Lucimar argumentado
que a comunidade da Vilinha merece essa

quadra que a obra seja começada o quanto antes, sendo um projeto
satisfatório. Tendo o vereador Alex Saborito, agradecido o
Deputado Emidinho pela emenda, onde o moradores tem este
sonho desde o então Prefeito Celson, pois as crianças jogam bola
na rua , onde este local vai servir para a pratica de esporte e
também vários eventos da comunidade por ser um local maior que
poderá atender o anseio da comunidade. Tendo o Presidente
Robertinho argumentado que a emenda parlamentar do Deputado
Emidinho e vai ter uma contra partida da prefeitura no valor de
trezentos mil reais, onde o Prefeito José Roberto garantiu que logo
dará inicio na obra, pois os moradores merece. Em seguida o
Presidente Robertinho colocou em primeira votação o P.L.
002/2019, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida o
vereador e vice-Presidente da Mesa Alex de Godoi saborito fez
requerimento verbal para que fosse realizado a segunda votação
dos projetos aprovados em primeira votação. Tendo Presidente
consultado o plenário, e todos os vereadores aprovados por
unanimidade. Em seguida o Presidente colocou em segunda
discussão e votação os projetos de leis 001/2019 e 002/2019, os
quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida nada mais
havendo a ser tratada o sr. Presidente encerrou a sessão. Onde
para constar eu, João Lourenço da Silva, Secretário lavrei a
presente ata que depois de lida e achada conforme segue assinada
por mim e pelos demais edis presentes a sessão. Nova Resende,
aos 28 de janeiro de 2019.

