Décima Quarta Sessão Ordinária 2009
Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada aos 26 dias do mês de maio 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 em especial seu
amigo José Maria Faria, Secretária de Saúde do Município Sra. Mônica
Aparecida Torres Noronha, sua esposa Marylucy e o Secretário Executivo Sr.
Wagner Pereira, em seguida solicitou meus trabalhos de secretário onde fiz a
chamada e constatei a presença de todos os vereadores, após o Sr. Presidente
proferiu as seguintes palavras:”Sob a proteção de DEUS e em nome do povo
brasopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos”. Foi feita a leitura da ata
da Décima Terceira Sessão Ordinária realizada no dia 19 de maio de 2009,
sendo colocada em discussão, na discussão o vereador Sr.José Carlos disse
não concordar com o texto referete a fala do Sr. Presidente sobre a ata não
assinada da reunião com o empresário Sr. Adriano e disse qe o texto mais
coerente é : O Sr. Presidente perguntou ao vereador José Carlos: “Você não
assinou a ata da reunião com o Sr. Adriano. Quer justificar ? Vereador José
Carlos: Não assinei Sr. Presidente, eu não concordei com algumas colocações
da ata e por isso comentei com o Sr. Secretário Wagner que primeiro queria
conversar com o Sr. Presidente e o Vereador Sérgio Reis para acertar essas
questões, ainda antes de assinar a ata. Sr. Presidente: Vereador José Carlos,
hoje eu tive um dia muito atribulado, e acabei não conseguindo passar aqui na
Câmara na parte da tarde. Na verdade foi mais culpa minha do que sua, mas o
Sr. Adriano e esposa assinaram a ata e vou ler na reunião. Você entende a
minha posição, você então pode apresentar um texto com a sua visão para que
a casa tome conhecimento. ” O Vereador José Carlos ainda falou que não
entendeu a questão do Piso Salarial de R$ 700,00, pois na reunião com o Sr.
Adriano foi falado um outro valor de quinhentos e poucos reais que não
apareceu na ata. O Sr. Presidente então falou que o vereador José Carlos tem
audição e compreensão seletiva e só ouve o que é do seu interesse , e que
cinco pessoas ouviram o valor de R$ 700,00 e o vereador José Carlos não
ouviu. O Vereador Lucimilton confirmou a fala do Sr. Presidente, relativa a ata
lida na sessão anterior a respeito da reunião com o proprietário da
BRASFONTE. O Vereador José Carlos então concluiu dizendo ao Sr. Presidente
que tinha ouvido mesmo diferente e por isso não assinou a ata. Em seguida foi
discutida e aprovada a ata da Décima Terceira Sessão Ordinária que foi
aprovada por unanimidade.Leitura das correspondências recebidas:Telegramas
do Ministério da Saúde, Programa; Pagamento de Ações Estruturantes de
Vigilância Sanitária, valor bruto R$ 600,00, beneficiário Prefeitura Municipal de
Brazópolis; Programa ; Pagamento da Saúde da Família, valor bruto R$ 800,00,
beneficiário Prefeitura Municipal de Brazópolis. Ofícios da Brasfonte- Indústria
Eletrônica Ltda.:Resposta ao Ofício enviado pela Câmara Municipal, em que
afirma que a razão social da empresa BRASFONTE, permanecerá a mesma.
Ofício nº 01/2009, da referida empresa, solicitando cópia da ata da reunião

realizada no dia 19 de maio de 2009.Convite: Do Coronel PM Márcio Martins
Sant’Ana, convidando para solenidade de passagem de comando da 5ª Cia. de
Polícia Militar Independente, sendo que o Sr. Presidente Sergio Emanuel, irá
representar à Câmara no evento.Ofício nº 160/09, acompanhado de relatório do
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, datado de 20 de
Maio de 2009.Relatório PACS, enviado pela coordenadora Laíz de Faria
Fernandes.Ofício nº 45/09, do Lar Dona Maria Adelaide- LADMA, encaminhando
cópia de ofício enviado ao COMUTI. Cópia da Lei nº 11.910 de 18 de março de
2009, que altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, no que se refere ao uso obrigatório do
“air bag”. Cópia do Projeto Curupira, enviado pelo seu presidente Ivan Ribeiro
de Carvalho.Ofícios e projetos do Executivo, lidos na integra: nº 265/2009,
remete à Câmara o Projeto de Lei de nº 042/2009 que “Autoriza a manter
convênio com as entidades que menciona”; nº 269/2009, que envia o Projeto
043/2009 que” Autoriza o Município a celebrar convênio com a entidade que
menciona”; nº 270/2009, que envia à Câmara Municipal os Projetos de Lei nº s:
044/2009 que “Autoriza o Executivo Municipal a adquirir bens móveis para a
melhoria da Segurança Pública do Município e dá outras providências “ e
Projeto de Lei nº 045/2009 que “Autoriza o Executivo Municipal a ceder o uso
das barracas metálicas às entidades religiosas , Filantrópicas, Culturais e
Esportivas existentes em Brazópolis”; Foram lidos na integra os Projetos de Lei
nº 030/2009 e 033/2009. Ofício nº 271/2009 que envia o Projeto de Lei nº 046/2009
que “ Cria rubrica orçamentária que menciona”;Pedidos de Providência: de nº
019/2009, do vereador José Maurício Gonçalves, pedindo o corte de um
eucalipto no Morro do Sabão, próximo ao galpão da antiga Lavita; de nº
014/2009, do vereador Sérgio Fernandes dos Reis, solicitando:1- interação,
junto a CEMIG, para estudo da possibilidade de instalação de poste e luminária,
na parte inferior da Travessa Jandira Atanásia, próximo ao 106, no Bairro Alto da
Glória; 2- Serviço de reparos e adequação do sistema de iluminação pública da
Praça do Santuário de N. S. Aparecida;do vereador Sérgio Fernandes dos Reis
de nº 013/2009: 1- reparos na “estrada secundária”, saída da principal via de
acesso de Brazópolis ao Distrito de Luminosa, próximo as propriedades de
Silvio Lemes, José Félix, João Luiz, Luiz Repeteu e André, no Bairro Boa
Vitória;2- Serviço de roçadas, patrolamento e reparos , acesso ao Bairro
Sertãozinho até as divisas com o Município de Conceição dos Ouros;3- Serviço
de limpeza e reparos nas proximidades do Bar do “Chicão Pires”, próximo ao
Posto Paloma;4- Substituição de tubos de esgoto, por de maior diâmetro, em
pequena extensão da rede na Av. Dr. Carlos Pioli Filho, próximo a antiga Caixa
d’água, Bairro Alto da Glória, altura do nº 493 até o nº 673, com sugestão de
utilização de tubo de 200 mm; de nº 019/2009, do Vereador José Carlos Dias: 1Correção de trecho de estrada, Observatório, com colocação de manilhas e
aterro, a 50 metros da entrada do “Morro do Dico”, acesso ao Bairro Bom
Sucesso.2-Manutenção em todo trecho da estrada que dá acesso ao Bairro dos
Machados, no Bairro Bom Sucesso, com aterro, colocação de seixos e limpeza
de saídas de água;Ofício de nº 14/2009 , do Vereador Sérgio Fernandes dos

Reis, solicitando o calçamento de pequeno trecho da Travessa Eugênio
Noronha, parte inferior, abaixo da Rua 24 de Maio.Requerimento de nº 018/2009,
do Vereador José Carlos Dias, solicitando o envio a COPASA ofício solicitando
providências no sentido de fazer uma extensão de rede de água no Bairro dos
Machados, no Bairro Bom Sucesso, para atender 10 (dez) residências, quando
da implantação do Sistema de Água no Bairro . O Sr. Presidente, em seguida,
leu os enunciados dos referidos Projetos, e os remeteu às comissões: Projeto
030/2009 e 033/2009 à comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão
de Finanças, Orçamento e Fiscalização; Projeto 042/2009, comissão de
Legislação, Justiça e Redação, comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização e Comissão Permanente de Direitos Humanos; Projeto 043/2009,
comissão de Legislação , Justiça e Redação e Comissão de Finanças ,
Orçamentos e Fiscalização; Projeto nº 044/2009, comissão de Legislação,
Justiça e Redação e Comissão de Finanças,Orçamentos e Fiscalização e
Comissão de Urbanismo e Infra-estrutura Municipal; Projeto nº 045/2009
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Educação,Cultura,
Desportos, Saúde e Meio Ambiente;Projeto nº 046/2009 comissão de
Legislação , Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização e Comissão de Urbanismo e Infra-estrutura Municipal. Em seguida
o Sr. Presidente passou a palavra ao Vereador Lucimilton, Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação que sugeriu que sua Comissão e a
Comissão de Educação , Cultura , Desportos , Saúde e Meio Ambiente, presidida
pela Vereadora Adriana Lúcia dessem o parecer ao Projeto de Lei de nº
045/2009, para que entrasse em votação ainda hoje, acatando as sugestões o Sr.
Presidente fez um breve intervalo na reunião. Na seqüência o Sr. Presidente leu
o parecer da Comissão de Legislação,Justiça e Redação, favorável , por
unanimidade, ao referido projeto. O Vereador Danilo Rosa, relator da Comissão
de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente, oralmente
,acompanhado dos demais membros da Comissão, deu o parecer favorável ao
projeto 045/2009. O Sr. Presidente colocou o projeto nº 045/2009 em discussão,
ninguém tendo nada a falar o Sr. Presidente colocou o referido projeto em
primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Foi feito pedido de regime
de urgência pelo Vereador Lucimilton. O projeto entrou em segunda votação e
foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente colocou em discussão e
posterior votação os ofícios, requerimentos, pedidos de providências dos Srs.
Vereadores, sendo todos aprovados por unanimidade. No grande expediente o
Sr. Presidente passou-me a palavra onde relatei a visita do nobre Deputado
Estadual, Sr. Dr. Dalmo Ribeiro, a esta casa, onde o deputado colocou-nos a
disposição para eventuais necessidades de desenvolvimento do Município, seja
ela na forma de verbas e financiamentos para a construção de Parque
industrial, indústrias, etc. Salientou-nos a possibilidade de uma possível visita a
Belo Horizonte, onde o mesmo nos colocaria junto aos órgãos que fomentam
esta atividade( FIEMG, INDI , Banco do Desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais e outras). Disse que estas visitas devem ser agendadas pela Câmara.A
Vereadora Adriana lembrou também que o Deputado Dalmo Ribeiro está na

Comissão que vem fiscalizando o Programa PROUNI, que está sendo utilizado
por pessoas que não têm necessidade. O Sr. Presidente leu o convite da Polícia
Militar ao qual ele irá à cerimônia de transmissão de cargo, representando a
nossa Câmara. O Vereador José Carlos falou sobre seu ofício nº 18 que passou
pela Câmara para ser enviado a COPASA e também pediu cópias dos DVD’S
das Sessões da Câmara, para que fiquem arquivados na mesma. O Sr.
Presidente fez menção do relatório entregue pela Secretaria de Saúde Sra.
Mônica Aparecida Tôrres Noronha sobre PACS, sendo enviado pela
coordenadora , enfermeira Laís de Faria Fernandes. O referido relatório ficará
disponível na Secretaria da Câmara. O Vereador Péricles disse que esse
relatório só apareceu aqui porque, na última reunião ordinária da Câmara,
tocou no assunto. Continua achando que a falta de remédio é grande e que
esses profissionais não perguntam aos pacientes suas necessidades e o que
parece é que se tenha mudado tais procedimentos da semana passada para cá.
E que, quando fui chamado, pelo Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes, para um
diálogo sobre o assunto, constatamos que houve uma “Troca de Fichas” dos
pacientes ambos com câncer , a paciente a qual o Prefeito se referia era de
falta de remédios, e o paciente que eu estava me referindo era falta de
atendimento ( visitas). O Paciente de câncer tem muitas dores e não tem
quase nenhuma esperança, e que tais agentes de saúde teriam que ter um
pouco mais de carinho e atenção, e o remédio para eles é caro e especial.Nada
mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e
convocou os Srs. Vereadores para a Décima Quinta Sessão Ordinária desta
Câmara, que será realizada no dia 2 de junho 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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