Quinta Sessão Ordinária 2009
Ata da Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada
aos 10 dias do mês de março de 2009, às 19:00 horas 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”. O Sr. Presidente tomando da palavra
proferiu o seguinte discurso: “Antes de passar a palavra ao prezado amigo
vereador Péricles para que faça os serviços da secretaria, peço permissão a
todos para fazer uma homenagem ao homem mais importante de minha vida,
meu pai, Sr. Otacílio Pereira Machado, pois hoje, dia 10 de março de 2009 se
vivo estivesse, estaria completando 86 anos. Tendo sido esta casa parte
importante de sua vida, onde legislou por 26 (vinte e seis) anos, sendo
presidente por mais de 10 (dez) anos, acho justo que eu lhe preste esta
homenagem, pois seria difícil que determinados fatos se repitam, ou seja; eu
como presidente, seu filho, presidindo reunião, no dia 10 de março (seu
aniversário). A princípio peço desculpas antecipadas se acaso me emocionar,
pois falar de meu pai sempre me emociona. Fiz questão que minha esposa e o
outro homenzinho mais importante de minha vida estivessem aqui (meu filho
Samuel). Isto posto farei leitura da carta que meu pai escreveu a meu irmão
mais velho em 1976, quando este decidiu ter seu primeiro filho e que eu achei
em seus documentos logo que minha esposa engravidou. Carta esta que muito
me emocionou e trouxe-me ensinamentos que mesmo à “distância” ou “mais
próximo ainda” ele fez questão de me passar. Transcrição de trecho da carta:
“Estamos escrevendo-lhe e à Cristina para felicitá-los pela decisão que tomaram
de ter um herdeiro. Não há dúvida de que foi uma decisão importante. O filho, de
um modo geral, representa muito para os pais, tornando-os mais amadurecidos
e responsáveis. Além disso, é o objetivo maior do casamento, pois cristaliza o
amor do casal, como fruto que desse mesmo amor. A gente só pode dar valor ao
filho e só entende a sua importância e significação em nossa vida, depois que
ele nasce. E, coisa importante, se temos muitos filhos, temos amor suficiente e
do mesmo tamanho (se é que tem tamanho?) para todos em conjunto e para
cada um em particular (de acordo com a personalidade de cada um!). Por isso, o
amor dos pais é insubstituível, porque desinteressado, porque sincero e
incondicional. Os pais estarão sempre ao lado dos filhos. Este é o grande
mistério da criação, mistério de Deus ao nos escolher para participarmos de
Sua obra. O amor dos pais gera o filho e esse amor deve acompanhá-lo pela
vida a fora... Mas, não podemos desprezar os outros, pois são irreversíveis e
graças a eles e que vivemos é por eles que nossa vida tem sentido e agrada a
Deus. A nossa felicidade se condiciona em fazermos os outros felizes, vivendo
o presente em conformidade com o nosso passado. O que trazemos do
passado, de nossos avós, de nossos pais, é a grande herança que daremos a
nossos filhos. Por tudo isso, o filho é - no amor - a nossa suprema realização. A

nossa glória maior - minha e de sua mãe - é podermos escrever-lhe e a Cristina
esta carta com a alegria de termos legado a você as qualidades que trouxemos
conosco como herança e as que pudemos criar para tornar-lhe a luta pela vida
mais fácil e compensadora. Este mérito, nos pertence de direito e de fato pois
sempre dedicamos o máximo esforço e carinho à educação de nossos nove
filhos, atendendo sempre às preferências de cada um, tanto assim, que nenhum
de nossos filhos até agora, quis estudar Farmácia. Isto não nos preocupa,
porque estamos muito mais preocupados com a felicidade deles do que com a
nossa. Sentimos muito mais fundo o prazer de dar do que receber. Dentro desse
pensamento sentimo-nos felizes quando você nos diz que está ganhando bem,
porque pudemos dar-lhe educação e capacidade suficientes para prover todas
as suas necessidades, proporcionando-lhe uma alta especialização de serviço.
Quando você nos diz, que recusou propinas, a nossa felicidade ainda é maior,
porque ao lado de tudo isso, você mostra que recebeu também, de nós e de
mais ninguém, conceitos básicos de honestidade e honradez, que tornarão
respeitado no meio em que vive. Estas qualidades devem ir além e por isso
desejamos que seus filhos a possuam, que eles sejam como você, porque lhe
darão como você deu a nós mais alegrias que tristezas, formando uma corrente
a desafiar o tempo. Quando ficamos alegres, ficamos faladores, peço-lhe que
perdoe o tamanho desta carta, mas a nossa alegria é muito grande e precisava
ser extravasada. Antes de terminar queria dizer-lhe que não se aflija muito, pois
gravidez não é doença, é até sinal de muita saúde, mas traz problemas que
devem ser sanados por um bom médico, quando necessário. Sem mais, o
nosso abraço e felicitações a você e a Cristina. Seus pais.” Encerrada suas
palavras, deu a palavra ao Secretário vereador Péricles Pinheiro. Onde fiz a
chamada oficial dos vereadores e constatei a presença de todos. Foi feita a
leitura da ata da sessão anterior, realizada no dia 03 de março de 2009, e após a
discussão foi aprovada por unanimidade. Na discussão da ata o vereador
Sergio Reis disse que não gostaria de ter reincidência de acidentes nas obras
por terem sido acompanhadas por engenheiros e o vereador José Carlos
debateu falando, talvez, da desinformação do vereador Sergio Reis, e que o
engenheiro fez sim acompanhamentos das obras do materno infantil, paredão
de retenção, próximo ao lago municipal do matadouro, bueiros com a rede de
esgoto, lamentando disse que viu o acompanhamento e a seriedade para que
fossem sanados os problemas com tais obras. O Sr. Presidente quis saber da
situação do engenheiro Carlos Ernani Mendonça, se era contratado ou efetivado
pela Prefeitura. O vereador José Carlos respondeu que era contratado a cada
obra, e tornou a defender as obras executadas. O ver. Péricles disse que hoje ao
invés de se comprar ônibus deve comprar caminhões porque é preciso
consertar as estradas rurais. Leitura das correspondências: Ofícios do
executivo, n. 155/2009, enviando o Conhecimento da Receita Orçamentária de n.
00216, com valor da restituição do salário do Sr. Presidente desta câmara,
referente ao mês de Janeiro de 2009, bem como do recibo de depósito do valor
correspondente a devolução na c/c 4.055-X da Prefeitura Municipal, em
02/03/2009. Ofício n. 174/2009: Solicita a retirada da pauta do projeto de Lei n.

004/2009, que tramita nesta casa cujo enunciado se refere à alteração do
parágrafo 1°do Art. 1°, da Lei n. 756/007; Ofício n. 175/2009, assunto:
“informação de cargos que serão beneficiados pelo projeto de Lei n. 006/2009”
em tramitação nesta colenda câmara, que cria gratificação de 20%, quais seja
Tesouraria, SIAT, Recursos Humanos, recepção, a ser encaminhada para a
comissão de Legislação, Justiça e Redação; Projeto de Lei n. 012/2009 “Altera a
redação do Art. 5 º e 6º, revoga os incisos de I a XI, do Art. 6 e insere parágrafos
únicos aos Artigos 6º e 9º, todos da Lei 836/2008.” (Projeto enviado para
comissão de Legislação, Justiça e Redação). Projeto de Lei de n. 013/2009
“Autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a entidade nacional
de representação dos municípios do Estado de Minas Gerais.” (Projeto
encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e também para
a Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização). Projeto n. 014/2009
“Dispõe sobre a concessão de diárias de despesas de viagens dos agentes
políticos.” (Encaminhado para Comissão de Legislação Justiça e Redação e
também para a Comissão de Finanças Orçamentos e Fiscalização); Projeto de
Lei n. 015/2009 “Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do
Município de Brazópolis e dá outras providências.” (Encaminhado para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e também para a Comissão de
Direitos Humanos). Do Legislativo: Resolução n.005/2009 da Mesa Diretora da
Câmara Municipal referente “Repasse de Sobras do Exercício de 2009”, que
acompanha a Proposta n. 001/2009 da “Comissão Permanente de Direitos
Humanos” Auxílio na conclusão da obra da “Casa Lar Tia Olguinha”, situada na
Av. Dr. Carlos Piolli Filho, esquina com a Travessa Benedito Ambrósio no valor
de R$ 11.000,00. Requerimento de n. 007/2009, do vereador José Carlos Dias, a
respeito do processo de negociação, ocorrido com o terreno e o prédio da
Cooperativa de Leite, no qual chegou até nosso conhecimento, a Prefeitura foi
mediadora e ainda com a participação da EMATER, requerimento de n. 008/2009
do mesmo vereador, solicitando informações a respeito do pagamento feito a
empresa Denílson Marcondes Venâncio & Advogados. Pedidos de Providência
do vereador José Carlos Dias de n. 010/2009, para verificar o prédio da antiga
escola do bairro Can-Can, onde a equipe do PSF - Programa de Saúde da
Família faz o atendimento, e que necessita de reparos no telhado. Providências
no sentido de providenciar que as consultas com o médico cardiologista, para
serem agendadas pelos agentes de saúde do próprio PSF, em razão do horário
de saída para se conseguir marcar consulta, qual seja 3:30 h. Pedidos de
Providência do vereador José Maurício Gonçalves: de n. 008/2009, pedindo
colocação de lixeiras próximas aos bares existentes no Bairro Teodoros; de
n.009/2009, 1-Colocação de entulho, pedra brita ou seixos em trecho da estrada
que dá acesso ao Morro do Sabão, até Teodoros; 2-Conserto da ponte localizada
na estrada Brazópolis - Boa Vista, próximo a propriedade do Sr. José Machado;
3-Correção de trechos da estrada do Bairro Japão. Pedido de Providência de
n.010/2009; colocação na programação de calçamento desse ano, da Rua Dr.
Otacílio Pereira Machado, saindo do lado direito da Av. Cel. Henrique Braz, no
Sentido Brazópolis - Teodoros. Pedido de Providência de n. 11/2009;

Providência no sentido de se colocar um conserva de estrada no Bairro
Teodoros, dando assistência também aos Bairros Arrozal e Anzol. Pedido de
Providência de n. 012/2009; limpeza na Rua Álvaro de Barros, no beco abaixo do
LADMA. Pedidos de Providência do vereador Lucimilton Faria Carneiro, de n.
006/2009: Providência no Bairro Quilombo, no Distrito de Luminosa, no sentido
de reparar e conservar a estrada de acesso ao Bairro; Pedido de providência
007/2009; Colocação de 2 (dois) obstáculos na Rua Cândido Mendonça, no
Bairro Aparecida, na altura do n. 51 e outro na altura do n. 23, em razão do
excesso de velocidade dos veículos que por ali trafegam. Providência de
n.008/2009; Mudança no trânsito da Rua Cândido Mendonça, via de mão dupla,
com grande tráfico e estacionamento de veículos escolares. Da vereadora
Adriana Lúcia Mendonça, pedidos de Providência de n. 010/2009; coleta de Lixo
no São Rafael, para que seja prolongada até a proximidade da residência do Sr.
Vitor Padeiro. Pedido de Providência de n. 011/2009; vistoria nos bueiros
existentes no Bairro Bom Sucesso, colocando proteção para evitar riscos as
pessoas, especialmente crianças. Da vereadora Adriana Lúcia Mendonça,
Indicação n. 001/2009; solicitando a inclusão no cronograma de obras do
executivo, a construção de banheiros e vestiários na quadra de esporte de
Estação Dias. Indicação n. 002/ 2009: 1. Junto ao órgão competente (CEMIG)
pede a iluminação do Trevo Varginha; 2. Melhora da aparência do trevo com
trabalho de jardinagem. Telegrama do Ministro de Estado das Comunicações,
Senador Hélio Costa, o presidente da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos. Carlos Henrique Custódio, o Diretor Regional dos Correios em Minas
Gerais, Fernando Miranda e a Prefeita de Barbacena, Danuza Bias Fortes
convidando para a Cerimônia de Inauguração da Central Nacional de
Atendimento dos Correios, marco das comemorações dos 40 anos da empresa,
no dia 14 de março de 2009 , às 17 horas na Central Nacional de Atendimento
dos Correios, Rua Joaquim Dutra, 39- Barbacena/MG. A vereadora Adriana
perguntou sobre o calçamento do Can-Can e o vereador José Carlos esclareceu
que o município celebrou contrato com a CEF com recursos do Ministério das
Cidades e o referido projeto está em análise da CEF com prazo de execução até
final de 2009. O vereador Maurício falou sobre o veículo Uno, transportando 8
( oito) alunos. O Sr. Presidente sugeriu ao Vereador Maurício que fizesse por
escrito e se possível com testemunhas e foto. O vereador José Carlos defendeu
o Vereador Maurício. O Vereador Sergio Reis pediu que as matérias vindas do
executivo fossem repassadas a todos os vereadores para já irem tomando
conhecimento das matérias para ajudarem o executivo, porque às vezes é
simples e de fácil compreensão por todos e encaminhada para as comissões,
podendo até ser votada no mesmo dia. O vereador Péricles disse que já
pagamos alto preço por atropelos de projetos e disse que uma semana não iria
atrapalhar o executivo. A Vereadora Adriana disse que também gostaria de ter
acesso aos projetos para já ir estudando e contando com toda anuência do Sr.
Presidente. O Sr. Presidente também falou que todos os projetos têm que ter um
parecer jurídico e das comissões, preservando assim a casa e o próprio
executivo. O Sr. Presidente falou que os projetos chegaram em cima da hora na

semana passada, e que sendo da base aliada do Sr. Prefeito Josias Gomes, só
quer ajudar em tudo o que for de bom para a cidade, pois já veio projeto do
executivo que teve falhas por causa do atropelamento e o próprio executivo
teve que modificar. O vereador José Carlos disse que o projeto tem que ser
lidos no dia. E ainda gostaria que fosse instituída uma ordem do dia para as
matérias a serem discutidas ou votadas, se for por resolução ou outra forma.
Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos,
e convocou os Srs. Vereadores para a quinta sessão Ordinária desta Câmara,
que será realizada no dia 17 de março de 2009 as 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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