
Nona Sessão Ordinária 2009

Ata da Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada aos
14 dias do mês de abril 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”. Em seguida solicitou meus trabalhos de Secretário onde
fiz a chamada e constatei a presença de todos os vereadores. Foi feita a leitura
da ata da Oitava Sessão Ordinária realizada no dia 07 de abril de 2009,  discutida
e  aprovada  por  unanimidade.  Leitura  das  correspondências  recebidas:
Telegramas  do  Ministério  da  Saúde  ,  beneficiário  Prefeitura  Municipal  de
Brazópolis,  referente  aos  programas:  Pagamento  de  Ações  Estruturantes  de
Vigilância Sanitária, valor bruto R$ 600,00; Pagamento de agentes comunitários
de  saúde,  valor  bruto  R$  12.201,00;  Pagamento  de  Ações  Estruturantes  de
Vigilância Sanitária,  valor  bruto  R$ 600,00;   Pagamento de PAB FIXO COMP,
valor  bruto   R$  21.653,33;  Pagamento  de  Ações  Estruturantes  de  Vigilância
Sanitária, valor bruto R$ 600,00. Carta do Deputado Federal Bilac Pinto, assunto:
Convênio transporte escolar com o Município de Brazópolis,  no valor  de R$
292.398,11. Ofício do vereador Sérgio Reis, para ser remetido  a coordenadora
do TAB. Requerimentos e pedidos de providência da câmara: Requerimento nº
010/2009, do vereador José Carlos Dias,  pedido de cópias das leis , logo que
sancionadas e publicadas; Requerimento 014/2009 dos vereadores José Carlos
Dias e José Maurício Gonçalves, pedido de respostas as indagações feitas ao
Sr.  Ivan  Carvalho;  Medida  de  Providência  nº  008/2009,  do  vereador  Sérgio
Fernandes dos Reis, solicitando, 1-celebração de convênio entre Município e
Clínica   de recuperação  de dependentes de alcoolismo e sanidade mental;2-
para solicitar junto a CEMIG, iluminação pública no acesso ao Residencial Frei
Orestes até o Bairro Alto da Glória, pelo Bairro da Loba;3- instalação de placas
denominativas em logradouros públicos municipais. Pedido de Providência de
nº 016/2009, da vereadora Adriana Lúcia Mendonça, solicitando ao executivo o
alinhamento  do  muro  nos  fundos  da  E.  M.  Cônego  Teodomiro,  aumento  de
espaço,  construção de quiosque.  Leitura na integra  dos projetos de Lei   de
origem do executivo, de n.ºs. ;  020/2009” Institui o Fundo Municipal de Proteção
ao  Patrimônio  Cultural  de  Brazópolis-  FUMPAC”.  Projeto  de   Lei
021/2009( CONSEP); “ Cria nova rubrica orçamentária que especifica e dá outras
providências”; Projeto Lei 031/2009(CONSEP);”Autoriza o Município a celebrar
convênio com a entidade que menciona”.Projeto de Lei nº 022/2009( COMUT);”
Cria  nova  rubrica  orçamentária  que  especifica  e  dá  outras  providências”.
Projeto  Lei  nº  034/2009;”Autoriza  o  Município  a  celebrar  convênio  com  a
entidade que menciona”(COMUT).O Sr. Presidente enalteceu a presença do Sr.
“Helinho” Ferreira,  presidente da ACIAB-Brazópolis,   e o seu filho, a criança
Rafael, afilhado do Sr. Sergio Emanuel.Fez-se um breve intervalo. Reiniciada a
sessão o Sr. Presidente colocou os pedidos de providências, requerimentos em
discussão e posterior aprovação. O Sr. Presidente fez a leitura do parecer da



Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o Projeto de Lei nº 021  e os
pareceres  das  Comissões;  Legislação  ,  Justiça  e  Redação  e  Comissão  de
Finanças, Orçamento e Fiscalização, sobre o Projeto de Lei nº 031. Colocados
em votação os projetos de Leis, 021/2009 e 031/2009, em primeira votação foram
aprovados  por  unanimidade.  Pedido  de  urgência  pelo  vereador  Lucimiltom.
Aprovado em segunda votação por unanimidade. Vai  a sansão do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal. O Sr. Presidente  fez  leitura , sobre o veto, no Regimento
Interno  da  Câmara,  bem  como  a  leitura  dos  pareceres  das  comissões,  de
Legislação,  Justiça  e  Redação;  Comissão   de  Finanças  ,  Orçamento  e
Fiscalização, sobre o veto do Executivo aos projetos de Lei  de nº. s 006/2009 e
012/2009.Os  referidos  projetos  ficarão  para  ser  votados  na  próxima  sessão
ordinária. Período do Grande expediente.  Pedindo a palavra o Vereador Sérgio
Reis disse que em diálogo com o Sr. Haroldo Aniceto , lhe foi dito que quem fez
o levantamento(  parecer técnico)  da frota  municipal  foram os mecânicos Sr.
Marcos  Morais  e  Francisco  Morais.  O  Vereador  José  Carlos  disse  que  a
comissão a qual preside está de posse do relatório sobre os saldos de Janeiro e
fevereiro,  que constam os recursos disponíveis ao projeto e obras que foram
iniciadas  em 2008, colocando-o a disposição de todos. O Vereador Péricles
disse não ser um profundo conhecedor , técnico em veículos, mas que deveria ,
a  vistoria,  ter  sido  feita  por  mecânicos,  profissionais  competentes,   que
realmente abrisse os motores, em relatório mais detalhado. Que tais veículos
têm que ser consertados , dando-se manutenção periódica. Cada veículo tem
seu  perfil.   A  Vereadora  Adriana   falou  que  já  entrou  em  contato  com  as
professoras para uma posterior reunião aqui na Câmara. O vereador Sérgio Reis
disse que os mecânicos “ Chiquinho “ e Marcos Morais foram convidados para
comparecerem mais pela falta de tempo, ficou a cargo do Sr. Ivan de Carvalho,
que realmente não pode responder aos questionamentos. O Sr. Presidente disse
que se ficarmos olhando muito para traz  nunca iremos para frente. E que está
se fazendo muito barulho e havendo poucos resultados. A Vereadora Adriana
Mendonça disse que em reunião com o Vereador Péricles e José Márcio Reis,
tomaram conhecimento  sobre a correspondência do Dep. Bilac Pinto, pedindo
que fosse feito  um levantamento das prioridades para a cidade. O Vereador
Péricles disse que independentemente de qual deputado pode intervir, desde
que o dinheiro seja limpo, ele será bem vindo e irá juntamente  com a Vereadora
Adriana e José Márcio,  até Itajubá, para obter verba de fundo perdido  para
realização de obras no Município. Para reativação do Telecentro, e instalação
em outros lugares, Luminosa e Bom Sucesso,  foi dito por José Márcio que há
necessidade  de  anuência  do  executivo  .  A  vereadora  Adriana  sugeriu  aos
vereadores que fizessem uma lista  das benfeitorias  a  serem realizadas para
Brazópolis. O Sr. Presidente disse que é muito bem louvado tudo isso mas a
prioridade e que seja instalado aqui um Distrito Industrial, pois nossa cidade
carece  é  de  empregos.  O  Sr.  Presidente  continuou  dizendo  que   é  de  se
estranhar que em tempos “bicudos”   ou seja , em tempos de “vacas magras”
apareçam  pessoas   como  deputados  federais  e  estaduais  fazendo  tantas
promessas que, como tudo indica  não serão cumpridas, como tantas outras já



feitas. O vereador José Carlos disse que o tempo das vacas gordas ainda não
cessaram pois já  estão em andamento vários projetos oriundos de verbas e
convênios  como os portais, etc. é só procurar a CEF em Poços de Caldas. O Sr.
Presidente falou sobre a paralisação a ser realizada em Minas  Gerais, por mais
de 800 Municípios sobre a  redução do FPM. Mais ou menos 600 (seiscentas )
cidades iriam aderir, e como é difícil verbas prometidas por políticos,estaduais e
federais,  estas  chegarão às cidades. O vereador José Carlos disse sobre “o
favor” que teriam feito mandando as verbas, na verdade, quem transporta os
estudantes é o  município ,  não sendo favor  nenhum. O Sr.  Presidente ficou
indignado com tudo isso. E disse que primeiro tem que vir recursos, chega de
promessas eleitoreiras. O Vereador Sérgio Reis falou sobre a captação de água,
destacamento da PM em Luminosa e que os vereadores representantes de lá
deveriam se interar sobre  o assunto, pois em Luminosa se consome até água
contaminada. Afirmou que o Dep. Bilac Pinto ficou de arrumar através do PFL a
tubulação. Péricles disse ter recebido uma informação que o Dep. Bilac Pinto
pudesse realmente ajudar.  Mas parece que o tal  deputado só promete e não
realiza nada, e assim sendo desistiu de sua ida a Itajubá, e o Vereador Sergio
Reis pediu encarecidamente para que o Vereador Péricles vá sim, a  votação do
Deputado  foi  muito  expressiva  na  última  eleição.  Péricles  pediu  que  a
documentação  que já está com o Sr. José Luiz Loureiro seja repassado a ele.
O vereador João do Carmo afirmou que Luminosa está esperando uma simples
promessa de instalação de orelhão, promessa do deputado, e que até agora
nada.  Péricles falou  em levar um relatório de tudo que já foi pedido e depois de
cumpridas as promessas ,  ai  sim,  levaria novas propostas.  O Sr.  Presidente
disse que  quem realmente pode conseguir alguma coisa é o executivo, e o
político  que  só  promete  tem  que  ser  descartado  nas  urnas,  nas  próximas
eleições.  A vereadora  Adriana   disse  que  a  cobrança  sobre  o  legislativo  é
grande, mas quem executa é o chefe do executivo. O Sr. Presidente falou que  o
projeto. 022 e 34 tem que ter o parecer das comissões e entrar em votação na
próxima reunião ordinária a se realizar no dia 28 de abril de 2009 e que esta ata
será  assinada  na  próxima  reunião,  pois  o  computador  da  câmara  teve
problemas.Nada  mais  havendo  a  se  tratar,  o  Sr.  Presidente  agradeceu  a
presença  de  todos  e  convocou  os  Srs.  Vereadores  para  a   Décima  Sessão
Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 28  de abril de 2009 às 19:00
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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