
Décima Sétima Sessão Ordinária 2010

Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada  dia  08  de  junho  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  Sexta  Sessão  Ordinária,  que  foi  aprovada  por
unanimidade. Leitura das correspondências recebidas, pedidos de providência
e indicações:  Programação dos Bonecos Gigantes de Brazópolis  no Festival
Internacional  de  Teatro  de  Bonecos  -  2010,  em  Belo  Horizonte.  Ofício  nº.
015/2010,  do  representante  legal  da  ONG  -  Grupo  Dispersores,  solicitando
esclarecimentos e retratação, sobre declaração constante na ata da 13ª sessão
ordinária  da  Câmara  Municipal,  que  estaria  sendo  responsabilizada  pela
aplicação de multa.Convite da Igreja Presbiteriana do Brasil, para participar de
culto no dia 19 de junho de 2010, no Salão de Eventos D. MEL, às 19 h e 30 m.
Ofício  1.192/2010/SGM,  do  Deputado  Alberto  Pinto  Coelho,  presidente  da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, encaminhando fascículos-
Normas  de  Interesse  para  os  Municípios,  Leis  produzidas  pela  Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Ofício nº. 611/2010, da Superintendência
Regional  Sul  de  Minas,  da  Caixa  Econômica  Federal,  informando  sobre
prorrogação de vigência do contrato, Nº. 0214.733-71/2006, até 26/09/2010. Da
Câmara  dos  Deputados  -  Recursos  do  Orçamento  da  União  pagos  aos
Municípios,  de  Janeiro  a  Abril  de  2010,  no  valor  total  de  R$  2.515.027,62.
Indicação  nº.  04/2010,  solicitando  a  analise  e  viabilidade  de  criação  de  um
projeto de demarcação e sinalização das vias rurais do Vereador José Maurício
Gonçalves.   Medida  de  Providência  de  nº.  015/2010,  do  Vereador  Sérgio
Fernandes dos Reis, pedindo estudos de viabilidade da realização do serviço de
calçamento de um pequeno trecho de extensão, na Rua Florim Pinheiro, e do
serviço de instalação de poste com luminária, ao final da Rua Otacílio Pereira
Machado, próximo ao nº. 54. Medida de Providência nº. 009/2010, do Vereador
Danilo  Pereira  Rosa,  solicitando  reparos  na  ponte  do  Bairro  Valentins,  no
Distrito  de  Luminosa.  Medida  de  Providência  010/2010,  do  Vereador  Danilo
Pereira  Rosa,  solicitando  reparos  na  Rua  Gustavo  Ferreira,  no  Distrito  de
Luminosa.Pedido  de  Providência  nº.  007/2010  da  Vereadora  Adriana  Lúcia
Mendonça,  solicitando  a  limpeza  da  Rua  Inocêncio  José  de  Faria,  no
Loteamento São Caetano. Indicação nº. 002/2010, da Vereadora Adriana Lúcia
Mendonça, solicitando a adequação dos Estatutos dos Funcionários Públicos
Municipais, com a aplicação da Lei que aumenta a licença maternidade, de 4
(quatro) meses para 6 (seis) meses.Em seguida o Senhor Presidente fez uma
breve releitura dos pedidos de providências e indicações e comentou que na
indicação da Vereadora Adriana, de nº. 002/2010, a mudança de 4 (quatro) para 6
(seis)  meses,  estes  2  (dois)  meses  a  mais,  seriam  comprovados  por



amamentação e atestados por pediatras. Na seqüência sugeriu que o Pedido de
Providência do Vereador Danilo Pereira Rosa, sobre os reparos da Ponte do
Bairro dos Valentins, no Distrito de Luminosa, sendo que o Vereador Lucimilton
disse que o problema da ponte no Bairro Valentins se estende por quase 10
(dez) anos. O Senhor Presidente disse que estes problemas e demais problemas
do Distrito, sejam feitos em conjunto pelos 3 (três) vereadores que representam
Luminosa,  e  que  se  faça  uma  negociação  com o  Vice-Prefeito,  responsável
pelas estradas, pois nós estamos fazendo o possível para aprovar a reforma no
Regimento Interno.  Colocou em discussão e  posterior  votação,  sendo todos
aprovados por unanimidade. O Senhor Presidente fez a leitura do parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com relação à Emenda nº. 001/2010
a  Lei  Orgânica  Municipal,  parecer  unânime  e  favorável.  Em  seguida  foram
nomeados  para  a  comissão  que  analisará  a  Emenda,  os  vereadores:  Danilo
Pereira  Rosa,  Lucimilton  Carneiro,  João  do  Carmo  Lúcio  e  José  Maurício
Gonçalves, por se tratar de estradas rurais, aconselhando-os para que façam
sugestões e observações sobre a emenda, bem como estudos sobre um projeto
de lei ordinária, com sugestões para o executivo, de cronogramas semestrais,
devendo o parecer  ser apresentado para a próxima reunião ordinária do dia
14/06/2010. O Vereador José Carlos sugeriu, que na discussão da Emenda à Lei
Orgânica,  a  comissão marque um horário  e  dia  para  quem queira  participar
colaborando na confecção de emendas, se necessário.  No grande expediente o
Senhor  Presidente  teceu  comentários  sobre  o  pedido  de  patrocínio  feito  à
Câmara, pelos responsáveis pelos “Bonecos Gigantes” e os aconselhou a pedi-
lo a Prefeitura Municipal, junto a Secretaria de Cultura, pois a Câmara não pode
fornecer tal  patrocínio, tendo sugerido aos nobres edis que, particularmente,
colaborem com a  entidade,  visto  que  irão  participar  de  evento  de  relevante
interesse,  em que elevarão o nome de Brazópolis.  Em seguida falou de sua
preocupação  com relação  à  falta  de  respostas  pelo  Executivo  à  Câmara.  O
Vereador Péricles comentou sobre o ofício da ONG Dispersores, sobre sua fala
na última sessão,  com relação à multa  de outubro de 2006,  no valor  de  R$
18.000,00 (dezoito mil reais), aplicada pelos órgãos ambientais, com relação ao
depósito  de  lixo  do  Município,  e  afirmou  que  se  estiver  equivocado  irá  se
retratar com o maior prazer, e que em nenhum momento culpou a ONG pela
aplicação da  multa  e  que no  governo  passado a  ONG era  prestadora  deste
serviço.Em  seguida  falou  sobre  a  certificação  de  produtos  orgânicos  do
Município, com a participação da EMATER, e solicitou ainda da mesa diretora
que  aprove  o  pagamento  do  transporte  do  pessoal  (Câmara  e  Executivo)  a
participação de mais ou menos 5( cinco) pessoas, para visita e obtenção de
informações sobre certificação  que será possivelmente na cidade de Uberaba.
O Vereador João do Carmo comentou sobre a desatenção da CEMIG (Vicentina
Félix de Lima) Bairro Pinhalzinho, que não possui energia elétrica e que ainda
usam lampião.  O Vereador José Carlos comentou sobre o piso salarial nacional
de professores, no valor de R$ 1.024,00 e sobre a carga horária dos professores
de Brazópolis que não teve acesso a essa informação e que a prefeitura deve
verificar se o salário está correspondente ao piso nacional. O Vereador José



Maurício comentou sobre sua visita a algumas empresas aqui de Brazópolis,
Café Brazópolis,  Tempero Dona Nina e Fábrica de Batatas “Chips”, e de sua
satisfação de ver que está havendo geração de empregos nestas indústrias.
Falou  também  de  sua  insatisfação  com  relação  ao  descaso  por  parte  do
executivo, com relação à manutenção e reforma da ponte do Bairro Campo Belo,
que representa grande risco para os usuários. O Vereador Sérgio Reis, disse
que desde 2006, até a presente data, vem pedindo ao executivo, para reformar a
referida ponte e que esta, no estado que se encontra, não tem condições de
tráfego,  e  que  vários  pedidos  já  foram reiterados,  tanto  pelo  Vereador  José
Maurício  como  por  ele,  sem  que  fossem  atendidos.  Em  seguida  o  Senhor
Presidente comentou sobre a posse do Conselho Municipal de Esportes, cuja
presidência ficou a cargo do Sr. Tarcísio Pereira Rosa, que irá colaborar com a
secretaria de esportes, dizendo que o mesmo possui bastante experiência e tem
projetos interessantes. Com relação ao pedido do CONSEP, a princípio não teve
um parecer favorável da Assessoria Jurídica e que irá levar o mesmo para que o
Presidente  do  Conselho  tome  conhecimento,  e  encontre  um  caminho  para
solucionar  a  questão.  Nada  mais  havendo  a  se  tratar,  o  Senhor  Presidente
agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores para a Décima
Oitava Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 14 de junho 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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