Décima Sessão Ordinária 2010
Ata da Décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada
dia 20 de abril de 2010, às 18:30h. Instalada a sessão o Senhor Presidente
cumprimentou a todos os presentes. Eu Péricles Pinheiro, Secretário, fui
convocado para secretariar os trabalhos onde fiz a chamada e constatei a
presença dos demais vereadores, logo após o Senhor Presidente proferiu as
seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasopolense,
iniciamos nossos trabalhos legislativos”. Em seguida convidou os Vereadores
Lucimilton Carneiro e Sérgio Reis para que conduzissem ao plenário da Câmara,
o Sr. Hildebrando Marcelo Campos Lopes, Técnico em Agropecuária, e
responsável pelo escritório local da EMATER e da técnica agropecuária, sua
assistente, Tairis Maria Ferreira para adentrarem ao recinto, para fazer uso da
tribuna e apresentarem o Relatório Anual de Atividades de 2009 do Escritório
Local da EMATER de Brazópolis, através do “Data Show”. Compareceram
também, a técnica em Agropecuária Marisa Mariani de Oliveira Pelizer e de Maria
de Lourdes Alves Noronha (Secretária Administrativa) da equipe da EMATER
que permaneceram junto ao auditório da Câmara. Deixou cópia do relatório
apresentado no “Data Show”, para os arquivos da Câmara. Sr.Hildebrando
disse que irá disponibilizar a lista dos 372 produtores cadastrados no “Luz para
Todos”, e enviar pra Câmara, pois essa lista já se encontra na Cemig, Prefeitura
e Emater. O Senhor Presidente agradeceu a explanação do Sr. Hildebrando e
deixou livre para que os Srs. Vereadores pudessem fazer alguma pergunta,
onde o Vereador José Carlos Dias, parabenizou os trabalhos realizados pela
Emater na zona rural, e quis saber dos 130 beneficiados do projeto Luz para
Todos, pois já tentou obtê-la, sem resultados. O V.Sérgio Reis também
parabenizou o Sr. Hildebrando e falou sobre a incumbência também sobre o Luz
Para todos, pois desde 2007, previsto para a execução do programa, as datas
foram sendo prorrogadas, e de quem é a culpa?Sr. Hildebrando respondeu que
também gostaria de saber qual o caminho para se obter os resultados, pois os
trabalhos da Emater, são de cadastrar as famílias. O V. Sérgio Reis perguntou se
precisaria intervir politicamente, para se obter os resultados, onde o Sr.
Hildebrando respondeu que temos que unir forças para conseguir e que
devemos pressionar a Cemig com força política, pois até agora esta tudo
parado. Mesmo com tudo aprovado, a luz não chega, e que também não tem a
informação se em outras cidades da região, a situação é diferente.E em outra
esfera, se mostrou satisfeito, pois o quadro de funcionários da Emater de
Brazópolis aumentou, possibilitando a melhoria do atendimento, podendo sair a
campo, sem precisar baixar as portas do escritório da Emater. O Senhor
Presidente perguntou desde quando isso aconteceu?Sr. Hildebrando disse que
foi em 2009 e com o apoio do Executivo Municipal e da Câmara e conta com a
continuidade desse apoio. O Senhor Presidente agradeceu a presença do Sr.
Hildebrando e de toda sua equipe, e enalteceu a melhoria dos serviços
prestados pela Emater, após o aumento de seu quadro efetivo. Sr. Hildebrando
agradeceu a oportunidade concedida, e convidou todos dessa casa, para que

possam fazer uma visita ao escritório da Emater. Em seguida fiz a leitura da Ata
da Nona Sessão Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. O Senhor
Presidente sugeriu um breve intervalo. Na seqüência foi lida as
correspondências recebidas, ofício, pedidos de providencias, requerimentos e
ofícios de encaminhamentos do executivo: Ministério da Educação- Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, quota 002, valor de R$ 13.781,00,
beneficiário Município de Brazópolis; Ministério da Saúde,beneficiário Fundo
Municipal de Saúde de Brazópolis, programa: Pagamento de Agentes
Comunitários de Saúde,Valor Bruto: R$ 13.671,00.Ministério da Saúde,
beneficiário Prefeitura Municipal de Brazópolis, programa: Pagamento de Teto
Financeiro de Vigilância em Saúde, valor bruto: R$ 3.749,47.Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome, beneficiário Município de
Brazópolis, valor total de R$ 6.768,75. Ofícios: nº 025/2010, da Secretaria de
Administração, convidando para participar da reunião que tratará da
implantação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no Município de
Brazópolis, no dia 27 e 28 de abril de 2010, a partir das 9:00 h no Salão
Paroquial. Ofício nº 160/2010, do Gabinete do Prefeito Josias Gomes em
resposta ao requerimento nº 006/2010, do Vereador José Carlos Dias. Ofício nº
210/2010, do Prefeito Josias Gomes, em resposta ao pedido de providência nº
008/2010, do Vereador José Maurício Gonçalves. Ofício nº 212/2010, do Gabinete
do Prefeito Josias Gomes, em resposta ao Pedido de Providência nº 007/2010,
dos Vereadores José Carlos Dias e José Maurício Gonçalves. Ofício 213/2010,
do Prefeito Josias Gomes, em resposta ao Requerimento nº 003/2010, da
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Ofício nº 214/2010, do
Prefeito Josias Gomes, em resposta ao Requerimento 004/2010, da Comissão de
Finanças, Orçamentos e Fiscalização, firmado pelos Vereadores José Carlos
Dias e Péricles Pinheiro. Ofício nº 215/2010, do Prefeito Josias Gomes, em
resposta ao Requerimento nº 001/2010, da Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização, assinado pelos Vereadores, José Carlos Dias e Péricles Pinheiro.
Ofício nº 126/2010, da Secretaria de Saúde, Mônica Aparecida Torres Noronha,
enviando Cópia de Ata, solicitada pelo Vereador José Carlos Dias. Ofício
252/2010, do Secretario Municipal de Obras, em resposta à indicação nº
004/2010, informando a causa do problema do retorno na rede de esgoto. Do
Prefeito Josias Gomes, datado de 20 de abril de 2010, em resposta ao
requerimento 01/2010, sobre Convênio entre o Município de Brazópolis e
Associação “Caminhos da Fé”. Ofício nº 158/2010 do Prefeito Josias Gomes, de
encaminhamento do Projeto de Lei nº 06/ 2010, que “Cria Rubrica Orçamentária
que especifica e dá outras providências”. Ofício, s/n, da Diretoria do Clube
Wenceslau Braz, solicitando empréstimo, pela Prefeitura, de retro-escavadeira e
caminhão. Ofício nº 004/2010, do Vereador Sérgio Fernandes dos Reis, ao
Secretario Municipal de Assistência e Promoção Social, solicitando doação de
cestas básicas aos adolescentes; Roseli da Silva, Ana Carolina da Silva e Tadeu
Donizete da Silva, órfãos de pais. Relatório Anual de Atividades de 2009 do
Escritório Local da EMATER-MG. Requerimento nº 12/2010, dos Vereadores José
Carlos Dias, José Maurício Gonçalves e Danilo Pereira Rosa, solicitando

informações quanto ao número de motoristas e fiscais de ônibus contratados
sem processo de seleção ou concurso, que estão trabalhando na Prefeitura e
qual o tempo de contrato? Bem como porque no Concurso Público, aberto, não
existem vagas para os cargos de Motorista e Fiscal de ônibus. Medida de
Providência de nº 012/2010, do Vereador Sérgio Fernandes, solicitando 01.
Serviço de Pintura em quebra-molas, existentes nas ruas do centro da cidade,
periferia e bairros; dois. Contatar a CEMIG, para acelerar o Programa Luz Para
Todos, bem como para dobrar o número de atendimentos; 3. Construção de
abrigo para usuários de transporte escolar e coletivo, proximidades da Igreja N.
S. de Fátima, Bairro Frei Orestes; 4. Reiterar pedido de construção de bueiros,
na 7 de Setembro, esquina com Travessa Aniceto Gomes e na esquina da Rua
Cap. José Maria, com a Travessa Vicente de Paula Pinto. Medida de Providência
nº 010/2010, do Vereador Sergio Fernandes dos Reis, solicitando: 1Patrolamento na estrada secundária, Bairro Cachoeirinha; 2-Reparos na estrada
de acesso ao Bairro das Posses. Medida de Providência 011/2010, do Vereador
Sérgio Fernandes dos Reis, solicitando, 1- Patrolamento e reparo na estrada de
acesso ao Bairro Serra dos Mendonças, 2-Reforma Geral do Prédio da antiga
Escola Municipal do Bairro Serras dos Mendonças. 3- Reforma do prédio da
Escola Municipal Félix da Silva, Bairro Can-Can; 4- Reforma da Escola Municipal
do Bairro São Gabriel. Cartaz da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios. Cartaz do 27º Congresso Mineiro de Municípios. Convite do
Conselho Comunitário da Comunidade do Bom Sucesso, para a XXDII Festa da
Banana, nos dias 29 e 30 de abril e 01 e 02 de maio de 2010, na sede do
Conselho. Leitura na integra do Projeto de Lei nº 006 de 24 de março de 2010,
que “Cria Rubrica Orçamentária que especifica e dá outras providências”. Em
seguida o Senhor Presidente comentou sobre o possível consentimento dos
nobres edis sobre o ofício do Clube Wenceslau Braz, sobre empréstimo da
Patrol e do caminhão. O Vereador José Carlos leu o artigo 116 da Lei Orgânica,
onde diz que poderão ser cedidos a particulares, para serviços transitórios,
máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízos para os
trabalhos do Município e o interessado recolha, previamente, a remuneração
arbitrada e assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos
bens cedidos. O Vereador Péricles comentou que talvez esse ofício tenha
chagado até nós, mediante um diálogo antecipado com o executivo, e que este
tenha sugerido a anuência da Câmara para tal empréstimo. O Vereador José
Carlos disse não ser contrário e sim que se seguisse a Lei Orgânica, e que
venha um projeto do executivo, para cá, para suprir a lei existente. O Senhor
Presidente disse ser favorável ao empréstimo da máquina e do caminhão, pois
o Clube Wenceslau Braz é um dos cartões de visita da cidade e sempre que
precisamos usá-lo fica a nossa disposição. O Senhor Presidente colocou em
votação o pedido do Clube, e que foi aprovado por unanimidade, com a ressalva
do Vereador José Carlos, mesmo votando favoravelmente, sobre a legalidade do
empréstimo, que deverá ser observado pelo executivo, oficializando o mesmo.
Em seguida o Senhor Presidente fez uma breve releitura dos ofícios, pedidos de
providencias e requerimentos e os colocou em votação sendo todos aprovados

por unanimidade, menos o requerimento de nº 13 e 14 de 2010, retidos para o
parecer jurídico. O Senhor presidente distribuiu o Projeto nº 006/2010 às
Comissões de Legislação, Justiça e Redação; Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização e a Comissão de Urbanismo e Infra-estrutura
Municipal, para dar os pareceres. O Senhor Presidente comentou, em seguida,
sobre o seminário em BH, nos dias 7,8 e 9 de abril, com a presença da
Vereadora Adriana Mendonça, do Secretário Executivo Sr. Wagner Silva Pereira,
falando do altíssimo nível das palestras, sendo que a Vereadora Adriana
Mendonça complementou o assunto dizendo ter sido muito interessante o
seminário, convidando os demais vereadores para associar a Câmara a
ABRACAM, visto que se tem uma ótima assessoria e os preços nos seminários
são bem menores para os associados. A ABRACAM é uma associação séria e
empenhada na formação e apoio dos vereadores do Brasil. O Senhor Presidente
comentou sobre a filiação da nossa Câmara a ABRACAM, que será feita na
forma de resolução solicitando a anuência dos Srs. edis, pedindo que o
Assessor Jurídico elabore a resolução. Em seguida o Vereador Lucimilton
Carneiro comentou sobre a Associação “Caminhos da Fé”. Na seqüência o
Senhor Presidente fez um breve comentário de que os pedidos para a utilização
das ambulâncias não mais estão sendo feitos na garagem e sim para onde já
eram realizados. O Vereador José Maurício comentou também que o pedido de
ajuda na construção do telhado da residência da Sra. Benedita Pereira Rosa,
moradora do Bairro Japão, que foi feito e visitado pelo vereador e a Assistente
Social no dia 06 de outubro de 2009, até hoje não foi solucionado. E fez
comentário pela satisfação da constatação na manutenção da estrada
Brazópolis/Floresta. O Vereador José Carlos agradeceu ao executivo, afirmando
que seus pedidos de providências foram todos atendidos e também agradeceu
a Secretária de Saúde Senhora Mônica, pelo envio da ata com o rol dos
conselheiros de saúde bem como agradeceu as respostas enviadas pelo
executivo e também falou sobre a cassação de alvará com o fechamento da
auto-escola RECAR e que a mesma foi atendida em 2(duas) liminares obtidas na
Justiça, que reconhece o direito de funcionamento. O Vereador Péricles
Pinheiro disse que parece haver uma grande confusão entre os advogados das
partes, das duas auto-escolas e do executivo e, em um telefonema ao Senhor
Prefeito, ficou marcada uma conversa, com o Prefeito Josias Gomes,
juntamente com o Assessor Jurídico da Prefeitura, Dr. Guilherme, na 6ª feira,
para.
tentar resolver o assunto. O Vereador Danilo agradeceu ao executivo por ter
atendido seus pedidos de providências, como a roçada do bambual, na BoaVitória e no aterro feito na divisa Luminosa - São Bento. Nada mais havendo a
se tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os
Srs. Vereadores para a Décima Primeira Sessão Ordinária desta Câmara, que
será realizada no dia 27 de abril de 2010 às 18:30 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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