Vigésima Segunda Sessão Ordinária 2009
Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada aos vinte e cinco 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, e pediu a
permissão aos nobres edis para permanecer de “boina” , em razão da luz
fluorescente, tendo em vista o acidente que sofreu, com queimaduras no rosto e
na cabeça, 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 Primeira Sessão Ordinária realizada no dia 18 de
agosto de 2009, no horário de 18h00min, que após lida e aprovada por
unanimidade foi assinada por todos os edis presentes. Logo após foi lida as
correspondências recebidas: Do Ministério da Educação , comunicados:
Programa PDDE, beneficiário Prefeitura Municipal de Brazópolis, valor RS$
831,90 e Programa PNATE, nos valores de R$ 12.407,78, R$ 4.064,06 e R$
1.573,88. Ofício da Subsecretaria de Políticas Antidrogas, aos Vereadores. Ofício
266/09 do Conselho Tutelar, enviando relatório referente as atividades do
Conselho do dia 20 de julho a 20 de agosto de 2009. Ofício nº 692/2009, do
delegado de polícia Dr. Pedro Henrique Rabelo Bezerra, solicitando o uso da
tribuna no dia 01.09.2009, para esclarecer as dúvidas dos senhores vereadores
a respeito do assunto “Segurança Pública”. Ofício 413/2009 da Secretaria
Municipal de Educação, convidando o Presidente e demais vereadores para
participarem das festividades do dia 07 e 16 de setembro, de acordo com a
programação anexa. Em seguida foi feita a leitura dos pedidos de providências
de nº 08/2009, do Vereador João do Carmo Lúcio, pedindo reparos na Rua
Gustavo Ferreira, no Distrito de Luminosa, em frente a residência do Sr. José
Manuel Lourenço; de nº 009/2009, do Vereador Danilo Pereira Rosa solicitando
a retirada de montes de terra deixados às margens das estradas, quanto do
patrolamento, principalmente na estrada de Brazópolis ao Distrito de Luminosa;
de nº 026/2009, do Vereador José Carlos Dias , solicitando manutenção de
urgência, com colocação de pedras, na estrada de acesso ao Bairro das Posses,
no Bairro Bom Sucesso; nº 019/2009, do Vereador Sérgio Fernandes dos Reis,
solicitando patrolamento e reparos na Rua Emídio Faria Souza, no Bairro Cruz
Vera, no trecho da residência do Senhor Olavo até a Rodovia MG 295; Serviço
de patrolamento e reparos na estrada de acesso a Rodovia MG 295 até o Bairro
da Roça e estradas vicinais , próximo ao Bairro Cruz Vera; Pavimentação e
calçamento de trecho da Rua Joaquim Francisco de Paula, no Bairro Cruz Vera,
utilizando bloquetes lá existentes; nº 020/2009, do Vereador Sérgio Fernandes
dos Reis, solicitando para junto a CEMIG, pedir a instalação de poste com
luminária no final da Rua Projetada “A” , qual seja na esquina da referida rua
com a Travessa do Mini Posto de Saúde, próximo ao nº 288, do Residencial Frei
Orestes; adequação da infra-estrutura das Ruas do Residencial São Francisco,

com prolongamento da rede de água e esgoto, em parceria , o primeiro com a
COPASA, bem como prolongamento da iluminação pública e o esperado
calçamento das ruas, previstos. Leitura da Proposta de Emenda a Lei Orgânica
Municipal de Brazópolis de nº 001/2009 que “ Modifica a redação de dispositivo
da Lei Orgânica Municipal de Brazopolis, na Seção II – do Funcionamento da
Câmara.” Proposta por 1/3 dos Vereadores: Sérgio Fernandes dos Reis;
Péricles Pinheiro e Adriana Lúcia Mendonça. Lido na integra. Ofício de
encaminhamento de nº 454/2009, do Executivo, enviando o Projeto de Lei nº
066/2009 que “ Autoriza o Executivo a adiar e ou suspender eventos que
impliquem em aglomerações de pessoas e dá outras providências” que foi lido
na integra. Leitura da proposta de Emenda Aditiva, de nº 01 ao Projeto de Lei nº
066/2009, de autoria dos Vereadores José Carlos Dias; Maurício Gonçalves e
Adriana Lúcia Mendonça, que acrescenta o parágrafo único no Art. 1º do Projeto
.”Parágrafo único- Caberá aos órgãos técnicos da Secretaria Municipal Saúde
acompanhar a evolução dos riscos, advindos da presença da epidemia de
Influenza H1N1 no Município, com base para avaliar quais eventos serão
suspensos ou adiados por colocarem em risco a população e que medidas de
prevenção deverão ser tomadas, quando não for possível a suspensão ou
adiamento do evento”. Foi colocada a referida Emenda em votação e foi
aprovada por unanimidade. Logo após o Sr. Presidente leu o parecer do Dr.
José Mauro Noronha, ao Projeto 066/2009 e foi dado também o parecer verbal
da Comissão de Legislação , Justiça e Redação, parecer este favorável. Parecer
da Comissão de Educação, Cultura, Desportos , Saúde e Meio Ambiente,
favorável ao projeto de Lei 066/2009. Em seguida o Sr. Presidente colocou o
referido projeto em discussão. O Vereador José Maurício, disse que é da
competência da Secretaria Municipal de Saúde avaliar o risco e sugerir quais
as medidas a serem tomadas .A Vereadora Adriana Lúcia Mendonça pediu que
fosse divulgado nas rádios locais, explicando a população, e que se fizesse um
estudo nos eventos já marcados e que os novos não sejam autorizados até
segunda ordem.O Sr. Presidente falou sobre a possível pandemia da gripe, pois
se é um evento só com brasopolenses é mais fácil realizar mas , em eventos
que envolvam visitantes, realmente terão de ser cancelados. O Vereador José
Carlos falou, que deve-se avaliar bem as medidas a serem tomadas , de acordo
com a evolução da “epidemia”, mas sem exagero, tendo em vista não causar
alarme na população.O Sr. Presidente como bioquímico e farmacêutico,
explicou tecnicamente os sintomas do virus gripe A , H1 N1, “gripe suína”, e
disse que mediante a avaliação da secretaria da saúde, alguns eventos não
deveriam ser cancelados pois nossa cidade precisa de turismo . Logo após o Sr.
Presidente colocou o Projeto nº 066/2009 em primeira votação e foi aprovado
por unanimidade.Foi feito pedido de regime de urgência pelo Vereador
Lucimilton. Em seguida o Sr. Presidente colocou o referido projeto em segunda
votação e foi aprovado por unanimidade e vai a sanção do Exmo. Sr. Prefeito
Josias Gomes. O Sr. Presidente leu os pareceres dos projetos de Leis de nº
064/2009 e 065/2009 já que ambos são interligados. Parecer da Comissão de
Educação, Cultura, Desportos,Saúde e Meio Ambiente, favorável ao Projeto

.Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, também
favorável. Parecer da Comissão de Legislação , Justiça e Redação, parecer
favorável. O Sr. Presidente colocou os referidos projetos em discussão,
ninguém fazendo uso da palavra foi colocado em primeira votação e aprovado
por unanimidade. Pedido de Regime de urgência pelo Vereador Lucimilton. Os
referidos projetos foram colocados em segunda votação e aprovados por
unanimidade. Vai a sanção do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes. O Sr.
Presidente comentou que o Projeto 063/2009 , oriundo do executivo, já tem um
idêntico já aprovado por esta casa e está sendo retirado de pauta. O Sr.
Presidente releu o Projeto Legislativo nº 005/2009 e o colocou em discussão, a
Vereadora Adriana Lúcia, sendo proponente do referido projeto o defendeu,
dizendo que a Srta. Maria das Graças foi enfermeira, e deve muito a ela pois
participou do parto de seu primeiro filho e foi vereadora desta casa e presidente
da Câmara. O Sr. Presidente também enalteceu o projeto. O Vereador Sérgio
Reis também defendeu o projeto e falou um pouco sobre a vida da Sta. Maria
das Graças , que além de ótima enfermeira foi também uma brilhante vereadora
e como Presidente desta casa conseguiu realizar melhoria na mesma. O Sr.
Presidente colocou o referido projeto de Lei do Legislativo em primeira votação.
Foi aprovado por unanimidade. Pedido de urgência pelo Vereador Lucimilton.
Colocado em segunda votação foi aprovado por unanimidade e vai a sanção do
Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes. O Sr. Presidente colocou em discussão o
ofício enviado pelo Exmo. Sr. Delegado de Polícia de Brazópolis, Dr. Pedro
Henrique Bezerra Rabelo, solicitando o uso da tribuna da Câmara na próxima
sessão no dia 01 de setembro de 2009, às 18:00 h , tendo sido o ofício aprovado
por unanimidade. No grande expediente o Sr. Presidente falou sobre a
concessão de título de cidadão honorário brasopolense e sugeriu o nome do
Dr. Manoel Camilo Calderaro Palandri “Médico Psiquiatra” que possui um sítio
no Bairro Prainha, “Farias” e que atende gratuitamente a população do Bairro e
sendo esse um merecedor do título e pediu aos nobres edis que apresentassem
nomes até a próxima sessão. A Vereadora Adriana comentou sobre a reunião
realizada com a Secretária de Educação Sra. Lígia Maria de Azevedo ,na sala de
reunião da Câmara Municipal , que relatou sobre a Provinha Brasil que será feita
pelos alunos ainda neste ano, proveniente do Governo Federal. Relatou também
sobre a pedagogia empreendedora que o Vereador José Carlos havia
questionado em reunião passada, esclarecendo que ela não consta mais como
disciplina isolada mas os professores podem utilizar suas técnicas de forma
interdisciplinar. O Vereador Péricles falou que a Secretaria da Educação tem
recursos suficiente e pode até avaliar os profissionais da área , dando curso de
reciclagem. O Sr. Presidente perguntou ao Vereador José Carlos sobre a
avaliação se já existia anteriormente , através de planejamento, treinamento e
logo após a avaliação. A Vereadora Adriana relatou o que foi feito
anteriormente:Foi frustrante para os professores, inclusive na época já era
professora municipal, do ensino fundamental. O Vereador Sérgio Reis desejou
pronto restabelecimento ao nobre Presidente. O Vereador Lucimilton falou
sobre o informativo mensal da Escola Municipal Alfredo Albano de Oliveira,

“Luminosa em Foco”, com a orientação do Professor José de Lourdes e que
ficou muito bom. O Sr. Presidente enalteceu o trabalho do Professor José de
Lourdes Visoto. O Vereador José Carlos agradeceu a COPASA na pessoa do
Dr. Thales Augusto de Noronha Mota e do Sr. Paulo Juliano, responsável pela
COPASA em Brazópolis, pelo atendimento ao Bairro Machado, no Bom Sucesso.
Segundo informação do Sr. Paulo Juliano as obras estarão prontas em breve e
pelos serviços de água e esgoto agradeceu ao vereador Péricles pelo empenho
para realizar as obras, feitas no loteamento São Francisco.O Vereador Péricles
Pinheiro disse já ter tomado as medidas necessárias . O Vereador José Carlos
também desejou pronto restabelecimento ao Sr. Presidente. O Sr. Presidente
agradeceu a todos que solidarizaram através de visitas e telefonemas sobre o
acidente com ele ocorrido. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente
agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores para a Vigésima
Terceira Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 01 de
setembro 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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