Décima Nona Sessão Ordinária 2009
Ata da Décima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada aos onze dias do mês de agosto de 2009, às 18h00min e sob a
Presidência do Vereador Sérgio Emanuel de Noronha Machado. Instalada a
sessão o Sr. Presidente cumprimentou a todos os presentes, em seguida
solicitou meus trabalhos de secretário onde fiz a chamada e constatei a
presença de todos os vereadores, logo 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 Vigésima
sessão Ordinária realizada no dia 16 de julho de 2009, no horário de 18:15 h, que
após lida e aprovada, por unanimidade, foi assinada por todos os edis
presentes. Logo após foi feita a leitura das correspondências recebidas:
Telegramas do Ministério da Saúde, beneficiário Prefeitura Municipal de
Brazópolis; Programa: Pagamento de Piso Estratégico, valor bruto R$ 173,63;
Programa: Pagamento de Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco, valor
bruto R$ 79,33; Programa: Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em
Saúde, valor Bruto: R$ 3.732,66; Programa: Pagamento de Ações Estruturantes
de Vigilância Sanitária Comp, valor bruto R$ 600,00; Programa: Pagamento de
Piso Estratégico, valor bruto R$ 173,63; Programa: Pagamento de Campanha de
Vacinação do Idoso (INFLUENZA), valor bruto R$ 839,20; Programa: Pagamento
de Saúde Bucal, valor bruto R$ 4.000,00; Programa: Pagamento de Agentes
Comunitários de Saúde, valor bruto R$ 12.201,00; Programa: Pagamento de
Saúde da Família, valor bruto R$ 12.800,00. Comunicados do Ministério da
Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Presidência. Nº
CM04866/2009; CM078001/2009; CM083620/2009; CM089222/2009, Liberação de
Recursos. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ofício
Circular, comunicando a transferência de recursos destinados à manutenção
dos Serviços de Ação Continuada, no valor de R$ 97.436,83. Ofício nº 228/09 do
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, enviando relatório
de atividades, referente aos meses junho/julho de 2009. Relatório do COMDECBrazópolis, de nº 004/2009, assunto: Incêndio nas barracas no centro da Cidade,
datado de 23/07/2009, que ressalta a ação e presteza dos Srs. Antonio Cesar S.
Silveira, Mauro Edson Pereira e Robinson de Queiroz Costa, na debelação do
incêndio. Acompanha Boletim de Ocorrência do Corpo de Bombeiros de Itajubá.
Em seguida foi feita a leitura das indicações e Medida de Providência: Medida
de Providência de nº 14/2009, do Vereador Péricles Pinheiro, solicitando seja
instalado no Bairro Bonsucesso e em todos os bairros desprovidos de sinal de
celular; Indicação nº 004/2009, do Vereador José Maurício Gonçalves, pedindo a
construção de pontes nos Bairros Teodoros, Campo Belo e no Bairro Floresta,
acompanhado de fotografias e projeto. Indicação de nº 004/2009, do Vereador
José Carlos Dias, solicitando a aplicação nas escolas do ensino da disciplina de
Pedagogia Empreendedora. Pedido de Providência nº 006/2009, do Vereador
Danilo Pereira Rosa, solicitando a colocação de Pedras no morro da estrada
nova de acesso ao Distrito de Luminosa, com início no Bairro Boa Vitória (Morro

do Antonio Dias). Pedido de Providência nº 018/2009, da Vereadora Adriana
Lúcia Mendonça, solicitando a coleta de lixo no Bairro Bom Sucesso, nos
“Goulart” (próximo a Pedra Bicuda). Pedidos de Providências de nº 023/2009, do
Vereador José Carlos Dias: 1- Verificação e eliminação de esgotos lançados no
trecho já despoluído do Córrego Tijuco Preto. 2-Manutenção das estradas de
acesso ao Bairro Alegre e Alegre de Cima, 3-Manutenção na estrada de acesso
ao Bairro Sertãozinho. 4- Manutenção no leito da antiga estrada de ferro, no
“corte de pedra”, acesso aos Bairros Prainha e Farias. Ofício - Moção de nº
055/2009, de Aplauso e Agradecimento, ao Vice Governador Professor Antônio
Augusto Junho Anastásia. Ofícios: nº 201/2009, do Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Josias Gomes, relativo a reenvio de relatórios do SIACE/LRF do 1º e 2º
semestre, acompanhado de cópia do ofício do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais. Ofício nº 200/2009, do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Josias Gomes,
enviando Relatório da Receita Corrente Líquida, dos meses de julho de 2008 a
junho de 2009, para os relatórios do 1º semestre de 2009 do Poder Legislativo.
Ofícios nº 397/2009, do Executivo Municipal, enviando os Projetos de Lei de nº
s. 052/2009 que “Autoriza o Município a celebrar convênio com a entidade que
menciona”; 053/2009 que “Dispõe sobre a criação dos cargos comissionados de
Coordenador Distrital, e Técnico Agrícola e dá outras providências”; 055/2009
que” Altera a redação do Art. 2º da Lei 704/2005, de 28 de dezembro de 2005,
que dispõe sobre convênio com o Centro Universitário de Itajubá - Universitas.”
e 056/2009 que” Inclui incisos IX e X no art. 2º da Lei 759/2007”. Ofício nº
401/2009, que encaminha os Projetos de Lei do Executivo de nº 057/2009 que
“Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal nº 103/1993, bem como aprova
unificações de lotes, desmembramentos, extensões e criação de novas
quadras, todos no Loteamento Jardim Vargem Grande”. Projeto de Lei
058/2009” Regulamenta o inciso X do art. 37 da Constituição, que dispõe sobre a
revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos
municipais dos Poderes Executivo e Legislativo e dá outras providências”;
Projeto de Lei nº 059/2009, que “Autoriza o Executivo a celebrar parcerias com
Terceiros (Pessoas Jurídicas ou Físicas) a realizar corte, venda e permuta de
Eucaliptos existentes na Mata de propriedade da Prefeitura e dá outras
providências”. Ofício nº 394/2009, de 23 de julho de 2009, do Prefeito Josias
Gomes, encaminhando respostas aos pedidos e solicitações dos vereadores.
Em seguida foi feita a leitura, pelo Secretário, na integra, os projetos de Lei nº:
052 de 29 de junho de 2009; 055 de 30 de julho de 2009; 057 de 03 de agosto de
2009; 053 de 20 de julho de 2009; 056 de 28 de julho de 2009; 058 de 03 de
agosto de 2009; 059 de 03 de agosto de 2009.Em seguida o Sr. Presidente
Sergio Emanuel, fez o encaminhamento dos projetos: 053/2009 às Comissões
de Legislação , Justiça e Redação e a Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização; O Projeto de Lei nº 056/2009, encaminhado a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Educação, Cultura, Desportos,
Saúde e Meio Ambiente; O Projeto de Lei nº 058/2009, foi encaminhado a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização.Projeto nº 059/2009, encaminhado a Comissão de

Legislação, Justiça e Redação , a Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização , Comissão de Urbanismo e Infra-Estrutura Municipal e Comissão
de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente.Logo após o Sr.
Presidente leu o parecer jurídico do Dr. José Mauro Noronha ao Projeto nº
052/2009 e o parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização , bem como do parecer favorável da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação. Colocado o projeto em discussão o Vereador Sérgio Reis
defendeu o referido projeto. O Vereador José Carlos Dias enalteceu o trabalho
do Lar da Criança e. O Sr. Presidente Sergio Emanuel disse ser uma dádiva
termos, em nossa cidade, tão nobre entidade, para a qual pediu uma moção de
agradecimento e regozijo, aprovada pelo plenário. Em seguida o Sr. Presidente
Sergio Emanuel colocou o Projeto de Lei 052/2009 em primeira votação,
aprovado por unanimidade. Pedido de regime de urgência feito pela Vereadora
Adriana Lúcia Mendonça. Projeto em segunda votação aprovado por
unanimidade. Vai à sanção do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Josias Gomes. Em
seguida o Sr. Presidente leu o Projeto de Lei nº 055/2009 pedindo o parecer da
Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente, que deu
parecer verbal favorável. Também deu parecer favorável a Comissão de
Legislação Justiça e Redação e a Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização. O Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto nº 055/2009 e, em
havendo consenso foi colocado em primeira votação sendo aprovado por
unanimidade. Pedido de regime de urgência solicitado pela Vereadora Adriana
Lúcia Mendonça. Colocado em segunda votação foi aprovado por unanimidade.
Vai à sanção do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Josias Gomes. Em seguida o Sr.
Presidente leu o Projeto nº 057/2009 e o parecer jurídico, bem como o parecer
favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de
Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O projeto , bem como os anexos, foi
mostrado aos Vereadores, que ficaram satisfeitos com a apresentação. O Sr.
Presidente disse que nós devemos rever a questão das medidas dos terrenos,
para regularizar situações conflitantes existentes no perímetro urbano,
principalmente no Alto da Glória, onde as pessoas constroem casas no quintal
da família, e às vezes vende este imóvel, criando uma situação anômala, pois o
adquirente não pode lavrar a escritura, e com a morte de um dos membros
daquela família a situação se complica. Projeto nº 057/2009, colocado em
primeira votação foi aprovado por unanimidade. Pedido de regime de urgência
pelo Vereador Lucimilton Carneiro. Projeto colocado em segunda votação foi
aprovado por unanimidade. Vai a Sanção do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Josias
Gomes. O Sr. Presidente Sergio Emanuel elogiou o pedido de providência de nº
004/2009 do Vereador José Carlos, se manifestando sobre o pedido também a
Vereadora Adriana Lúcia Mendonça dizendo ter que verificar o porquê de ter
parado com as aulas, o que não deu certo? Os pedidos de providências foram
aprovados por unanimidade. O Sr. Presidente solicitou ao plenário, aprovado
por unanimidade, moção de pesar pelo passamento de Giovani Reis, ex-goleiro
do “Time Brasil”. Dando continuidade a sessão, no grande expediente, pediu a
palavra o Vereador José Maurício que mais uma vez cobrou soluções para as

estradas dos Bairros Teodoros, Floresta, Campo Belo, Japão, Teodoros e
Banhado. O Vereador Péricles, usando da palavra, fez um apelo a bancada da
oposição, no sentido de que independentemente de filiação partidária, quando
se trata de assuntos de interesse da comunidade devem unir esforços para
comparecer a reuniões, se referindo a reunião da Assistência Social, em que
não houve o comparecimento dos vereadores da oposição. E se dirigiu
especialmente ao Vereador José Carlos Dias, afirmando que o mesmo, que já
fez parte da administração anterior, poderia ter dado grande ajuda, na reunião,
por suas brilhantes idéias, para que de mãos dadas todos possam ajudar o
executivo. A Vereadora Adriana comentou sobre a apresentação das
coreografias com o professore Luiz Fernando, com alunos especiais e também
sobre o que o Vereador José Maurício falou sobre as péssimas condições das
estradas em Teodoros e afirmou que em Estação Dias, estrada que dá acesso a
casa do Sr. José Gomes, foi feita a ampliação, aterro em buracos enormes, o
Vice-Prefeito Amaury Noronha fez um excelente serviço, tapando os buracos
existentes na estrada, que estava esquecida há muito tempo. O Vereador Sérgio
Reis pediu ao Vereador José Maurício que tenha um pouco de paciência, pois
nosso território é muito extenso e as máquinas são poucas e também
parabenizou o Vice-Prefeito José Amaury e criticou a administração anterior,
com referência do equipamento de Cruz Vera para Luminosa, para tratamento da
água do Distrito, que apresenta coniformes fecais, bem como em relação às
estradas, da Serra dos Mendonças, que por várias vezes, no governo anterior
fez pedido de conservação e nunca foi atendido. O Vereador José Carlos Dias
noticiou que a CEMIG irá atender ao programa “Luz para Todos” ainda este ano,
139 ligações só no Município. e também que foi liberada a verba de R$
700.000,00 para o Frei Orestes (Creche). Em seguida apresentou uma
notificação ao Sr. Rubens de Almeida, com referência ao Cemitério, e o Vereador
José Carlos afirmou que existe uma lei de concessão, dada pela Prefeitura. Na
Sequência o Sr. Presidente falou sobre a reunião com a Diretoria do DER, aqui
na câmara e sobre a ata que foi distribuída aos vereadores e também comentou
sobre um diálogo com seu amigo Sr. João Batista da Silva (filho de “João da
Gruta”) que trabalha neste setor. O Vereador Péricles falou sobre o que se
passou. O Vereador José Carlos perguntou se o DER- de Itajubá- já mandou a
cópia do contrato da empreiteira, que seria enviado no dia seguinte. O Vereador
Sérgio Reis perguntou ao Vereador José Carlos sobre uma verba de R$
30.000,00 destinada para tratamento de esgoto do Bairro Frei Orestes. Na
sequência o Sr. Presidente Sergio Emanuel falou sobre o Residencial São
Francisco, construído antes de qualquer infra-estrutura. Disse ser desumano,
apresentar um loteamento, sem infra-estrutura e urbanismo que venha a dar
condições para que se comece a construção das casas, pois sem ruas calçadas
não é possível. Parece-lhe que isso e querer jogar as pessoas mais simples
para escanteio. O Vereador José Carlos disse que existia um cronograma de
obras de infra-estrutura e inclusive com recursos para execução. O que falta é o
novo governo executá-los. A Vereadora Adriana falou sobre a implantação da
torre de celular em Bom Sucesso, juntamente com o Sr. Décio, e que está

havendo um impasse, pois no terreno adequado para executar e viabilizar a
obra, o dono quer cobrar um aluguel do terreno. O Vereador Péricles Pinheiro
sugeriu que, se for de interesse da comunidade inteira, que o executivo venha a
desapropriar o referido terreno, com um pagamento justo, pois sendo
engenheiro, conhece os tramites legais para sanar a tal situação. Sugeriu que
se realize uma audiência pública com a comunidade interessada, convidando o
executivo e o proprietário, juntamente com o legislativo. O Sr. Presidente leu o
ofício do COMDEC sobre o sinistro ocorrido nas barracas, junto a Igreja da
Matriz. O Vereador Péricles ressaltou a falta de mangueiras para ligar no
hidrante. O Sr. Presidente Sergio Emanuel ressaltou o trabalho realizado por
Robson Queirós Costa, Mauro Edson e Antonio Cesar da Silveira, que ajudaram
a combater o incêndio, e que, se não fosse à pronta ação dos mesmos poderia o
mesmo ter tomado outras proporções. Nada mais havendo a se tratar, o Sr.
Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores para
a Vigésima Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 11 de
agosto de 2009 às 18:00 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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