Vigésima Terceira Sessão Ordinária 2010
Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada dia 31 de agosto de 2010, às 18:30h.Instalada a sessão o Senhor
Presidente cumprimentou a todos os presentes. Eu, Lucimilton Carneiro, Primeiro
Secretário, 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 da democracia, do povo brasopolense, iniciamos nossos trabalhos
legislativos.Em seguida fiz a leitura da ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária,
que foi aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas:Ofício
nº 040/2010, da Ir. Inês Borsato, Diretora do Lar da Criança Monsenhor Noronha,
pertencente as Irmãs Franciscanas de N. Senhora de Fátima, solicitando a
intercessão da Câmara Municipal , junto aos órgãos competentes, para que seja
cumprido o convênio 002/2010; Ofício 317/2010 do Prefeito Josias Gomes, em
resposta ao Pedido de Providência nº 013/2010, do Vereador José Maurício
Gonçalves; Ofício da Câmara dos Deputados, sobre os Recursos do Orçamento da
União empenhados aos Municípios, beneficiário o Município de Brazópolis, valor
de R$ 390.000,00; Ofício da Câmara dos Deputados, Orçamento da União,
beneficiário Município de Brazópolis, valor R$ 3.738.607,85; Ofício DC/SUBSEAM nº
2010, do Subsecretário da Assuntos Municipais, do Governo do Estado de Minas
Gerais, sobre convênio nº : 117/2010/ SEGOV/PADEM, objeto aquisição de veículo;
Programação para Hasteamento e Arriamento da Bandeira Nacional, na Semana da
Pátria, de 1 a 7 de Setembro. Em seguida foi feita a leitura dos requerimentos e
pedidos de providências: Requerimento nº 22/2010 dos vereadores José Carlos
Dias,José Maurício Gonçalves e Danilo Pereira Rosa, reiterando pedido de
informações, quais sejam: quantos motoristas e fiscais de ônibus contratados sem
processo de seleção ou concurso público, trabalham na Prefeitura e o tempo de
contrato dos mesmos, e informações do porque não existirem vagas para os
cargos de Motorista e Fiscal de ônibus, no Edital de Concurso Público nº
001/2010;23/2010 do Vereador José Carlos Dias, solicitando , em reiteração de
pedido anterior, que sejam enviadas à Câmara Municipal as leis sancionadas
publicadas em 2009 e 2010, gravadas em arquivo digital para compor a
documentação de pesquisa da Câmara;24/2010, reiterando o requerimento nº
01/2010, de 02 de fevereiro de 2010, solicitando informações sobre a construção da
ampliação do prédio da fábrica de Lingeries My Lady: valor da obra; dotação em
que foi empenhada, empresa contratada e engenheiro responsável, edital de
licitação, ata da reunião de classificação e o contrato celebrado , de cessão, com a
My Lady; Pedidos de Providências: 015/2010 do Vereador José Maurício Gonçalves,
solicitando , em caráter emergencial, reparo em bueiro na estrada do Bairro Alegre
de Cima, próximo ao barracão da Associação de bananicultores; 016/2009, do
Vereador José Maurício Gonçalves, solicitando autorizações para realização de

corte de árvore próxima a residência do Sr. Joaquim Lourenço da Silva, no Bairro
Alegre de Cima;020/2010, do Vereador Sérgio Fernandes dos Reis, solicitando a
instalação de um cavalete de água próximo ao ponto dos táxis que atendem na
Praça Sagrados Corações, Confecção de quebra-molas à Rua Almeida Vergueiro e
reparos no calçamento da Av. Dr. Manoel Joaquim, proximidade dos nº 568, 702 e
125;001/2010, da Vereadora Adriana Lúcia Mendonça, pedindo esclarecimentos, ao
executivo, em relação a instalação de repetidora de celular do Distrito de Estação
Dias, vez que a parte da Comunidade já foi cumprida, com a aquisição da
repetidora de celular. 010/2010, da Vereadora Adriana Lúcia Mendonça, solicitando
através da Secretaria de Obras( Sr. Ivan Carvalho) para que entre em contato com a
COPASA para regularizar a instalação de água feita no Bairro Bom Sucesso;
011/2010, reiterando o pedido nº 18/2009, pedindo coleta de lixo mensal nos
Goulart(Próximo a Pedra Bicuda) no Bairro Bom Sucesso; 012/2010, da Vereadora
Adriana Lúcia Mendonça, pedindo melhoria do trecho da estrada que dá acesso às
residências dos senhores Wilson Cintra e Valdair; 18/2010, do Vereador José Carlos
Dias, pedindo ampliação da ponte sobre o Ribeirão Bom Sucesso na Estrada dos
Bragas, no trecho que dá acesso ao Bairro São Rafael e revisão da rede de esgotos
no trecho que inicia próximo ao prédio da antiga Parmalat e vai até a Travessa
Padre Correia. O Senhor Presidente fez uma breve releitura nos pedidos de
providências e requerimentos e os colocou em votação, todos sendo aprovados
por unanimidade. O Vereador Sérgio Reis defendeu seu pedido de providência em
relação à construção de quebra-molas e o Vereador Lucimilton Carneiro disse que
é proibida pelo CONTRAN tal confecção. O Senhor Presidente também se
manifestou sobre o assunto e acha que deveria fazer um estudo e arrumar as ruas,
que tem até pedras expostas. O Vereador José Carlos comentou sobre pedido de
construção de 2(dois) quebra-molas na Avenida Jarbas Guimarães Neto, que
passou pela câmara e foi construído pelo DER. O Vereador Péricles disse que o
quebra-molas permitido dentro do Município, por norma, não pode ultrapassar 10
cm. e para um mau motorista, nada acrescentaria. O Senhor Presidente disse que
sua opinião é que se mande o pedido de providência do Vereador Sérgio Reis ao
executivo, para que o mesmo o aprecie. Em seguida o Senhor Presidente leu o
parecer da Assessória Jurídica ao Projeto de Lei nº 022/2010, que “Institui o
Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências”, conforme o que foi
sugerido na sessão anterior. Este parecer foi inteiramente contrário ao referido
Projeto de Lei. O Vereador Péricles Pinheiro disse que teve um diálogo com a
Secretária de Saúde, Sra. Mônica Aparecida Torres de Noronha, e que chegou a
conclusão que houve um equívoco, pois já existe a Lei nº 747/2006, e o projeto
enviado teve como modelo minuta do ano de 2001. O Senhor Presidente leu o
parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, contrário a
aprovação do projeto. O Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
Lucimilton Carneiro, em razão dos esclarecimentos feitos pelo Assessor Jurídico

refez seu parecer, de favorável para contrário, acompanhado do relator da
comissão José Maurício Gonçalves. Da mesma forma a Comissão de Educação,
Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente, também mudou seu parecer, de
favorável para contrário, seguida por seus pares. Em seguida o Senhor Presidente
colocou o referido projeto em votação, sendo o mesmo rejeitado por unanimidade.
No grande expediente o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, do
auditório, principalmente as irmãs Franciscanas, que trouxeram um ofício nº
040/2010 assinado por sua diretora Inês Borsato e o passou ao secretário, que o
leu na integra e o convênio nº 002/2010, com o Executivo: “Convênio de Mútua
Cooperação que entre si celebram, o Município de Brazópolis e o Instituto das
Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora de Fátima de Brazópolis”. O Senhor
Presidente comentou sobre o convênio, onde a Prefeitura Municipal teria que
repassar a importância de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) mensais, desde
o mês de março deste ano, não o tendo feito até o presente momento, deixando o
Lar da Criança em péssimas condições e pediu aos nobres edis para solucionar
esse grave problema e sugeriu a casa que fosse aprovado repasse das sobras do
duodécimo ao Executivo, indicando que o mesmo se destine ao Lar da Criança, do
mesmo modo como já foi feito pela casa, quando foi feito o repasse de verba para a
Casa Lar Tia Olguinha, no ano passado. Apesar do Executivo ainda manter 5(cinco)
professoras para a entidade a necessidade de repasse de verba e com a anuência
de todos os Srs. Edis será firmado esse acordo com o executivo e amanhã mesmo
a Câmara poderá disponibilizar esse montante, desde que haja comprometimento
do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes. O Vereador Sérgio Reis defendeu a medida,
mas disse que a mesma é paliativa, e que se monte uma comissão para ir dialogar
com o Senhor Prefeito, para que a questão seja regularizada por parte do
Executivo e que já existe convênio assinado e o que está assinado deve ser
cumprido. O Vereador José Maurício defendeu e enalteceu o árduo trabalho da
direção da entidade. O Senhor Presidente disse que nós é que temos que
agradecer a presença das Irmãs Franciscanas em nossa cidade. O Vereador José
Carlos disse ser totalmente favorável a devolução do duodécimo para este fim, e
também enalteceu o trabalho das irmãs, mas afirmou que quem poder efetuar o
repasse é o executivo. O Vereador Péricles falou das verbas do FUNDEB
repassadas para o Lar da Criança, no ano de 2008 e 2009, no valor de R$ 6.000,00,
bem como o valor de aproximadamente R$ 4.000,00 repassados neste ano e
comentou sobre a desvinculação do CNPJ do Lar, que está em fase de mudança e
poderá causar futuros problemas. A Vereadora Adriana Mendonça também se pôs
de acordo com a proposta do Senhor Presidente, mas ponderou sobre a obra
maravilhosa, “Creche”, que está sendo construída no Residencial Frei Orestes, e
questionou: o que é mais importante, um prédio bonito ou os funcionários e
crianças? Se não estamos dando conta do Lar como será após a finalização da
obra? O importante é o planejamento. O Senhor Presidente agradeceu o apoio de

todos os Edis e disse que já contava com esse apoio de todos, ficando
estabelecido que o Vereador Péricles Pinheiro, Sérgio Reis e José Maurício irão
procurar o Prefeito Josias Gomes para firmar o acordo, e, tão logo seja aprovado,
irá solicitar ao nosso contador para emitir o cheque no valor de R$ 40.000,00. Pediu
ainda que fosse remetido um ofício ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, assinado por
todos os Srs. Edis. Em seguida o Senhor Presidente falou sobre o título de cidadão
brasopolense e quem quiser indicar algum nome que o faça até a próxima reunião,
dia 14/09/2010, e a sessão solene será no dia 18/09/2010, no sábado. Em seguida
comentou sobre o passamento do amigo e ex-vereador, desta casa, na legislatura
de 1977 a 1982, Sr. Sebastião Braz Rebello, e que esta casa estaria disponível para
velar seu nobre corpo, mas que ninguém nos contatou. A Câmara Municipal de
Brazópolis enviou uma coroa de flores e em modestas palavras falei sobre nosso
amigo, solicitando ainda que se encaminhe uma moção de pesar a família. O
Vereador Péricles Pinheiro comentou sobre sua viagem a Uberlândia e Uberaba e
também sobre a aquisição de um Notebook e também uma mesa a mais para os
trabalhos da CPI. O Vereador José Maurício parabenizou a 1ª Festa do Alto da
Glória, organizada pela Associação. O Vereador José Carlos falou sobre a
necessidade de esclarecimentos sobre o concurso e perguntou se a Mesa enviou
ofício a empresa responsável pelo concurso , pedindo sua presença nesta casa,
conforme deliberado pelos Vereadores bem como falou da rede de esgoto no
Bairro Tijuco Preto, mau cheiro perto da Parmalat e do campo de futebol e que a
caixa está aberta. Pede também informações sobre a ampliação do prédio da My
Lady, já teve um primeiro pedido este ano. O Vereador Péricles falou sobre a
tentativa de se colocar fogo na My Lady. Em seguida o Senhor Presidente fez a
leitura do ofício nº 71/2010, que será assinado por todos os vereadores e enviado
ao Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes, lido na integra. O Senhor Presidente afirmou
que a câmara está fazendo tudo para sanar os problemas e agradeceu a presença
da Irmã Inês e a todos que vieram nesta sessão e pediu que esta casa esteja
sempre cheia, para aumentar os nossos ânimos, para que lutemos por nossa
cidade. O Senhor Presidente sugeriu que todos, em pé, e prestassem uma
homenagem, de um minuto de silêncio, ao Ex-vereador Sebastião Braz Rebello.
Nada mais havendo a se tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos
e convocou os Srs. Vereadores para a Vigésima Terceira Sessão Ordinária desta
Câmara, que será realizada no dia 14 de setembro de 2010 às 18:30 horas. Dando
como encerrados os trabalhos daquela sessão, eu Lucimilton Faria 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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