Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária
Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis no
ano legislativo de 2012, realizada dia 19 de junho de 2012, às 18h30min.
Instalada, a sessão, o Senhor Presidente cumprimentou a todos os presentes e
pediu ao secretário da Mesa que fizesse a chamada. Eu Danilo Pereira Rosa,
Primeiro Secretário, fiz a chamada e constatei a presença dos demais
vereadores, com exceção do Vereador José Carlos Dias que está de atestado
médico, logo após o Senhor Presidente proferiu as seguintes palavras: “Sob a
proteção de Deus e como representantes do povo brazopolense,
iniciamos nossos trabalhos no legislativo”. Foi feita a leitura da Ata da
Décima Sétima Sessão Ordinária de 2012, discutida, corrigida e aprovada por
unanimidade. Leitura das correspondências recebidas e expedidas:
Atestado Médico dado pelo Dr. Flávio R. de Souza, do Hospital Escola em
Itajubá, declarando que o vereador José Carlos Dias esteve internado entre os
dias 12 a 15 de junho e deverá permanecer afastado das atividades por mais
15 dias. Ofício Nº 061/12 do Cartório Eleitoral de Brazópolis, solicitando com
máxima urgência informações sobre o número de vereadores que compõe a
Câmara Municipal de Brazópolis para fins de registro de candidaturas. Ofício
Nº 383/2012 do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente,
informando que elegeu seu novo presidente, o conselheiro Sr. Gabriel Charles
Goulart de Oliveira. E comunica também que s conselheira Srta. Tainá de
Mendonça Noronha se afastou por motivos pessoais, e tomou posse como
novo conselheiro o Sr. Airton Soares Rosa. Ofício Nº 381/2012 do Conselho
Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, enviando anexo relatório de
suas atividades no período de 20 de maio a 19 de junho de 2012. Ofício Nº
03/2012 do Diretório Municipal do Partido Democratas de Brazópolis,
solicitando as dependências desta Câmara para a realização de sua
Convenção no dia 30 de Junho de 2012. A palavra ficou aberta para os
vereadores colocarem seus encaminhamentos para providências:
Pedidos de Providências Nºs 10, 11 e 15 do vereador José Maurício
Gonçalves, solicitando: 1- Reitera pedido ao setor de obras para que execute
correção do asfalto na avenida Isaac Pereira de Faria, próximo ao trevo que dá
acesso a BR 295, no Bairro Vargem Grande. 2- Que o setor de Obras da
prefeitura analise a possibilidade de a colocação de material pedregoso tipo
seixo rolado em um pequeno morro da Rua Abel Pinheiro, Bairro Vargem
Grande. Onde nos dias chuvosos se torna muito escorregadio. 3- Execução de
manutenção da estrada de acesso ao Observatório e São Rafael, com melhoria
de alguns trechos com buracos e pedras pontiagudas no leito carroçável. 4Executar a ampliação da ponte na estrada dos Bragas, tendo em vista a
existência de previsão orçamentária a essa obra por ser de muita importância
para o Bairro Bom Sucesso. Os encaminhamentos feitos pelos vereadores
foram todos aprovados por unanimidade. Foi feito a Leitura da Proposta de
Emenda Substitutiva Nº 01 que “substitui a redação do Inciso I do Art. 5º” ao
Projeto de Lei Nº 08/2012 que “Dá Nova redação no Artigo 5º, Inciso I da Lei
962/2011”. A seguinte proposta de emenda foi colocada em discussão e
votação e depois juntamente com o Projeto de Lei Nº 08/2012, seguiu em
primeira e segunda votação e foi aprovado por unanimidade. Leitura do Projeto

de Lei Nº 12/0212 que “Dispõe sobre declaração de reconhecimento de
utilidade pública da Organização não Governamental Curupira, de
conformidade com a Lei Municipal nº 502/2000”. O Sr. presidente encaminhou
o seguinte projeto a comissão de Legislação, Justiça e Redação para proceder
seu parecer; onde a mesma proferiu seu parecer favorável. O seguinte Projeto
de Lei entrou em discussão e seguiu em primeira votação sendo aprovado por
unanimidade. O vereador Péricles Pinheiro solicitou regime de urgência, que foi
aceito pelo plenário; o seguinte projeto foi à segunda votação e aprovado por
unanimidade. Foi feito a leitura do Projeto de Lei Nº 16/0212 que “Autoriza o
Executivo Municipal a fazer parceria para a canalização de trecho do Córrego
Tijuco Preto e obra de urbanização, em área determinada. O Sr. presidente
encaminhou o seguinte projeto de lei para as comissões pertinentes. Com a
palavra o vereador Sérgio Machado informou que há muitas reclamações de
moradores do Bairro Vargem Grande principalmente os que moram as margens
do córrego, muitos ratos e ratazanas estão invadindo as casas com sérios
riscos de doenças. O vereador sugeriu que as comissões apresente pareceres
verbais e que esta matéria possa ser votada nesta sessão, pois semana que
vem será a ultima sessão antes do recesso, e tem matéria complexa para se
votar. Com palavra a vereadora Adriana Lucia Mendonça sobre este projeto,
disse que as comissões de “Orçamento” e de “Redação” já têm seus pareceres
prontos para ser lido, e pelas fotos apresentadas juntas ao projeto mostra os
inúmeros ratos tão grandes que parecem capivaras. Com a palavra o vereador
Péricles Pinheiro disse que é favorável a execução deste projeto, com todos os
méritos aos moradores, que estão tendo a iniciativa que deveria ser tomada
pelo Executivo. Pois aquele local é o cartão de visita da cidade, e mostra muito
bem a cara deste governo, como as praças e ruas. O vereador lembrou
também que não é só canalizar e sim fazer a desratização do local para não
transferir o problema dos ratos para outros locais. Com a palavra o vereador
Sérgio Machado, concordou com o vereador Péricles sobre lá ser um cartão
de visita da cidade, e lembrou que antes da primeira Gestão do prefeito Josias,
lá era um lixão e ele tirou de lá, agora irá melhorar com a canalização. Com a
palavra o Sr. Presidente disse que a canalização hoje é necessária, e lembrou
que a partir de 2018 terá que ser feito o tratamento dos dejetos. A comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização e a comissão de Legislação, Justiça e
Redação apresentaram seus pareceres favoráveis em conjunto. A comissão de
“Urbanismo e Infra-estrutura Municipal apresentou seu parecer verbal favorável
ao Projeto de Lei Nº 16/2012. O seguinte projeto de lei entrou em discussão e
depois em primeira e segunda votação sendo aprovado por unanimidade.
Agora todos os projetos votados nesta sessão, seguirão para a sanção do
chefe do Executivo. Foi feito a leitura do Titulo VI do Regime Disciplinar do
Projeto de Lei 026/2005 que “DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS.” e sua
emendas; na próxima sessão será feito a votação deste título e suas emendas.
A sessão passou para o grande expediente, sendo a palavra aberta por
ordem de solicitação: Com a palavra o vereador José Maurício Gonçalves
disse que como se aproxima o período eleitoral, muitos boatos se espalham
pela cidade; o vereador fez uma leitura da aprovação das contas do ex-prefeito
João Mauro Bernardo, no qual foi candidato a Deputado Estadual em 2010 e o
Tribunal Eleitoral do Estado de Minas Gerais, lhe conferiu a seguinte
aprovação: “Prestação de Contas Nº 9497-23.2010.13.0000 Belo Horizonte-

MG interessado: João Mauro Bernardo, juiz Maurício Soares protocolo
94.417/2010 Decisão João Mauro Bernardo, candidato a deputado estadual,
apresentou sua prestação de contas de campanha, referente às eleições de
2010, parecer conclusivo pela aprovação das contas (fls.127/128). O DD.
Procurador Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas
(fls.130). É o relatório, Decidido. Considerando que foram atendidas, a
contento, as exigências disciplinadas pela Lei nº 9.504/97 e pelas Resoluções
TSE nº 23.216 e 23.217/2010, adotado como razão de decidir o parecer emitido
pelo órgão técnico competente deste tribunal e corroborando parecer
ministerial à fl.130, com fundamento no art. 64,I do Regimento Interno do
TRE_MG, Aprovo a Prestação de contas do candidato João Mauro Bernardo.
P.I. Belo Horizonte, 17 de Dezembro de 2010, Juiz Maurício Soares, Relator”.
Com a palavra a vereadora Adriana Lucia Mendonça, falou sobre o programa
“Caravana da Saúde” leu o texto da emenda popular explicou o conteúdo as
vereadores que não receberam o envelope com as documentações para
preencher, onde o prazo é até 30 de Junho deste ano. Com a palavra o Sr.
presidente disse houve um resíduo deixado de ser gasto pela Polícia Militar, na
subvenção do ano de 2012. Esta sendo comentado na igreja e nas ruas, que o
CONSEP estará fazendo movimentos e angariar fundos para ajudar a Policia
Militar na manutenção dos seus veículos. O Sr. presidente acha isso um
absurdo, pois caberia, não somente ao Estado dar respaldos a segurança
publica, mas também o município ajudar o efetivo da policia militar através de
convênios satisfatórios, que cubram realmente os gastos com manutenção, e ai
então, o município possa cobrar um trabalho mais constante em todo seu
território. Com a palavra o vereador Péricles Pinheiro solicitou da presidência
que reitere um ofício a Mylady (empresa de Lingerie de Brazópolis) solicitando
informações sobre numero de funcionários contratados desde 2009 até os dias
atuais. A respeito da população tirar dinheiro do bolso para ajudar a Policia
Militar, o vereador Péricles disse que ele é contra, pois o cidadão já paga
impostos demais e segurança é o mínimo que um governo pode oferecer. Não
havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e
convocou a todos para a próxima sessão ordinária do dia 26 de Junho às
18h30min. Desejou ainda uma boa noite, uma boa semana e que Deus os
acompanhe. Dando como encerrados os trabalhos daquela sessão, eu Danilo
Pereira Rosa Secretário da Mesa, lavrei a presente Ata, que após lida, e, se
aprovada, será assinada por mim e por todos os Edis presentes.
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