
Décima Segunda Sessão Ordinária 2010

Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada  dia  04  de  maio  de  2010,  às  18:30h.  Instalada  a  sessão  o  Senhor
Presidente  cumprimentou  a  todos  os  presentes.  Eu  Lucimilton  Carneiro,
Primeiro  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 fiz
a leitura da Ata da Décima  Primeira Sessão Ordinária, que foi aprovada por
unanimidade.  Na  seqüência  foi  lida  as  correspondências  recebidas,  ofícios,
pedidos  de  providências,  requerimentos.Ofício  nº  05/2010,  da  EMATER,
enviando  relação  de  Cadastro  do  Programa  Luz  para  Todos,  solicitado  na
reunião  de  20  de  abril  de  2010;Ofício  de  Agradecimento  do  Conselho  de
Desenvolvimento da Comunidade de Bom Sucesso, firmado por Adriana Lúcia
Mendonça,  responsável  Cultural  do  Conselho.Ofício  nº  219/2010,  do  Prefeito
Josias Gomes, respondendo ao ofício nº 034/2010, de 14 de abril de 2010, do
Vereador José Carlos Dias.Ofício nº 283/2010, do Secretario Municipal de Obras,
Ivan  Ribeiro  de  Carvalho,  sobre  aterro  controlado  e  usina  de  recepção  de
resíduos  sólidos  urbanos.Ofício  nº  218/2010,  do  Prefeito  Josias  Gomes,  em
resposta ao requerimento nº 011/2010, dos Vereadores José Carlos Dias, Danilo
Pereira  Rosa,  Adriana  Lúcia  Mendonça,  José  Maurício  Gonçalves  e  Péricles
Pinheiro.Ofício  nº  220/2010,  do  Prefeito  Josias  Gomes,  encaminhamento  do
projeto de lei nº 10, anexo. Leitura da Resolução 002/2010,  firmada pela mesa
diretora, que cria a Comissão Legislativa de Inquérito, em 03 de maio de 2004.
Guia  Prático,  Serras  Verdes,  Circuito  Serras  Verdes  do  Sul  de  Minas,
informativo. Ultima Edição do Jornal Brazópolis, de nº 85- Nº 2.969.Número do
informativo Luminosa em Foco, da E.E. Alfredo Albano de Oliveira- Luminosa-
nº  05.  Ofício  da  Câmara  dos  Deputados:  Recursos  do  Orçamento  da  União
pagos aos Municípios, Março/2010: valor R$ 449.644,35 e Janeiro a Março: valor
R$ 1.560.751,04. Ministério da Saúde, telegrama,  beneficiário: Fundo Municipal
de Saúde de Brazópolis, programa: Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância
em Saúde, valor bruto R$ 3.749,47. O Sr. Presidente fez uma breve releitura dos
pedidos  de  providências,  requerimentos,  indicações,  todos  aprovados  por
unanimidade.Medida  de  Providência  nº  007/2010,  do  Vereador  Danilo  Pereira
Rosa, solicitando reforma das estradas que ligam o Município de Piranguçu, a
partir  do  Bairro  Paiolzinho  e  do  Bairro  Sertãozinho,  ambos  no  Distrito  de
Luminosa.  Pedido  de  Providência  nº  005/2010,  da  Vereadora  Adriana  Lúcia
Mendonça,  reiterando  o  Pedido  de  Providência  nº  001/2010,  pedindo
manutenção da estrada que liga Estação Dias ao Grotão. Indicação nº 02/2010,
do Vereador José Maurício Gonçalves, solicitando a inclusão no programa de
calçamento, a Rua Projetada A, situada no final da Avenida Coronel Henrique
Braz. Requerimento nº 02/2010, dos Vereadores José Maurício Gonçalves e José
Carlos Dias, solicitando informações referentes ao prazo que os beneficiários
do  Loteamento  São  Francisco  tem  para  construção  de  suas  casas.  Dando



continuidade a leitura, apresentou as respostas do executivo aos vereadores,
ofício de encaminhamento de nº 220/2010, que envia o Projeto de Lei nº 010 de
05 de abril de 2010, que “Cria o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e
institui o Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR do Município de Brazópolis,
dando outras providências”. Projeto lido na integra. O Senhor Presidente leu o
parecer  jurídico  ao  projeto  de  Lei  nº  01/2010,  do  Legislativo,  de  autoria  do
Vereador  Presidente  Sergio  Emanuel  de  Noronha  Machado,  com  pareceres
favoráveis  das  Comissões:  de  Educação,  Cultura,  Desportos,  Saúde  e  Meio
Ambiente  e  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação.  O  Senhor
Presidente  colocou  o  Projeto  nº  001/2010  em  discussão  e  agradeceu  a
Associação, por ter sido escolhido para apresentar tão nobre projeto, pois a
oficina é uma vitrine e orgulho para nossa Cidade. O Vereador José Carlos disse
estar muito feliz por ver nosso auditório repleto de cidadãos que amam nossa
terra e elogiou o trabalho da Associação Oficina Roda Terra, pois engrandece
nossa cidade, inclusive gerando emprego e renda e defendeu a aprovação do
referido projeto. Ninguém mais se manifestando o presidente colocou o Projeto
nº 001/2010 em primeira votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Pedido
de regime de urgência pelo Vereador José Carlos. Levado a segunda votação foi
aprovado por unanimidade e vai a sanção do Exmo. Senhor Prefeito Municipal
Josias Gomes. O Senhor Presidente se colocou a disposição da associação. Em
seguida o Senhor Presidente comentou o Projeto de Lei nº 010/2010, originário
do Executivo, que cria o COMTUR e o FUMTUR, que chegou de última hora, e
como  já  foi  dito  anteriormente,  inclusive  registrado  em  atas,  este  projetos
seriam remetidos para a próxima sessão. Entretanto entende que, para tornar a
decisão  mais  democrática,  coloca para  os vereadores  para  se  manifestarem
sobre  a  discussão  do  projeto  hoje.  O Vereador  Péricles  solicitou  que  fosse
colocado em plenário,  para saber se deveria ou não ser votado. O Vereador
José Carlos disse que o conselho já existe desde 2008, e com modificações
posteriores. Disse que está apresentando emendas para que a composição seja
mais ampla, bem como sugeriu, que através de emendas devem ser revogadas
expressamente as leis anteriores. Também deverá ser feita correção no texto,
até  pela  própria  comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação.  O  Vereador
Lucimilton Carneiro entende que o projeto deva ser colocado tão somente na
próxima sessão,  devido a apresentação de 3(três)  emendas e que o referido
projeto, o executivo tem prazo de sancioná-lo até o dia 17 de maio, para receber
verbas e que só não deverá entrar em votação hoje, porque chegou  em cima da
hora. Os Vereadores José Carlos e o Vereador José Maurício afirmam que estão
em  condições  de  votar,  pois  tiveram  tempo  para  examinar  o  processo.  Da
mesma maneira se posicionou o Vereador Danilo Pereira Rosa, pela votação do
projeto  na  sessão  de  hoje.  O  Vereador  Sérgio  Reis  entende  que  a  matéria
poderia ser encaminhada e votada. A Vereadora Adriana disse que a matéria
poderia ser colocada hoje, pois teve o privilégio de examiná-lo, embora entenda
que  já  ficou  estabelecido  que  os  projetos  não  devem  ser  votados  quando
chegam  com  atraso.  O  Vereador  Péricles  insistiu  para  que  o  projeto  fosse
votado na sessão de hoje, dizendo que a mesa não está sendo democrática, vez



que apenas dois membros desta são contrários, muito embora a decisão seja da
mesa. O Senhor Presidente determinou que o projeto seja colocado na próxima
sessão   respeitando-se   discussões  de  reuniões  anteriores  onde  ficou
estabelecido que projetos que chegassem no dia da reunião, fossem colocados
no  máximo  para  leitura.  Em  seguida  solicitou  que  se  elegesse  o  segundo
secretário.  A Vereadora  Adriana  Lúcia  Mendonça,  foi  eleita  por  unanimidade
para segunda secretária, em substituição ao Vereador Lucimilton Carneiro que
assumiu a primeira secretaria.  Em seguida o Senhor Presidente disse que a
Secretaria de Turismo do Município, Sra. Kellen Faria se colocou a disposição
para vir prestar declarações sobre as Associações, “Serras Verdes e Caminhos
do Sul de Minas”. Passou a leitura da resolução 002/2010, da Câmara Municipal
que cria a CLI - Comissão Legislativa de Inquérito. O Vereador José Carlos Dias,
disse que deve permanecer a sigla CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito,
pois  é  cultural  e  assim  deve  prevalecer,  muito  embora,  doutrinariamente,
entendam os autores que se trata de CLI.  O Vereador Péricles falou sobre a
qualificação do Circuito Serras Verdes, que foi considerado o melhor do Brasil.
O Vereador José Maurício convidou os vereadores e a todos os presentes para
a festa de Nossa Senhora de Fátima no Bairro Teodoros que será realizada nos
dias 08  de Maio, a partir das 20 horas e dia 09 de Maio às 11:00 h com missa.
Em seguida o Senhor Presidente fez comentário sobre a Festa da Banana do
Bairro Bom Sucesso e agradeceu pelo convite e pelo fato ter participado como
jurado, no concurso de pratos típicos. Nada mais havendo a se tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores para
a Décima Terceira Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 11
de maio de 2010 às 18:30 horas. Dando como encerrados os trabalhos daquela
sessão, eu Lucimilton Carneiro, 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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