Vigésima Quarta Sessão Ordinária 2010
Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada dia 14 de setembro 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 Terceira Sessão Ordinária,
realizada em 31 agosto de 2010, que foi aprovada por unanimidade. Leitura das
correspondências recebidas: Ofício do Ministério da Educação, ao Presidente da
Câmara Municipal de Brazópolis, beneficiária Prefeitura Municipal de Brazópolis,
Programa; Quota (005), no valor de R$ 14.117,99; Ofício nº 221/2010, do Conselho
Tutelar informando sobre a eleição pelos Conselheiros da nova diretoria do órgão,
composta pelo Presidente Sr. Ângelo Célio de Azevedo e Secretária a Sra. Valéria
Faria Neves, com mandatos de 1(um ) ano; Convite da Secretaria de Cultura e
Turismo, para as festividades da Semana da Pátria e Aniversário da Cidade,
programação anexa; Ofício nº 327/2010, do Prefeito Josias Gomes em resposta ao
Pedido de Providência nº 18/2010, do Vereador José Carlos Dias; Ofício nº
328/2010, do Prefeito Josias Gomes em resposta ao Pedido de Providência nº
008/2010, da Vereadora Adriana Lúcia Mendonça; Ofício nº 329/2010, do Prefeito
Josias Gomes, em resposta ao Pedido de Providência nº 015/2010, do Vereador
José Maurício Gonçalves; Ofício nº 330/2010, do Prefeito Josias Gomes, em
resposta ao Pedido de Providência da Vereadora Adriana Lúcia Mendonça; Ofício
nº 331/2010, do Prefeito Josias Gomes, em resposta ao Pedido de Informação nº
001/2010, da Vereadora Adriana Lúcia Mendonça; Ofício nº 324/2010, do Prefeito
Josias Gomes, em resposta ao Requerimento nº 04/2010, dos Vereadores José
Maurício Gonçalves, José Carlos Dias e Danilo Pereira Rosa, acompanhado de
relação de funcionários, cargos e parecer jurídico; Ofício nº 006/2010, do Vereador
Péricles Pinheiro, encaminhando Projeto de Lei do Legislativo, de sua autoria, de
nº 04/2010, modificando o nome da Rua 24 de Maio para Rua Heitor Machado, tendo
seu início na Rua Floriano Peixoto e seu término na Travessa Capitão José
Lourenço, projeto acompanhado de justificativa e xerox de página do Jornal
Brazópolis de 28 de Janeiro de 1951; Projeto de Lei: nº 03/2010, modificando o Art.
3º da Lei 821 de 26 de junho de 2008, Lei Municipal, que dispõe sobre a fixação de
remuneração do Prefeito e Vice –Prefeito, para a Legislatura iniciada em 2009, que
passa a vigorar com nova redação, conforme recomendação do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais, por conter inconstitucionalidade. Pedidos de
Providências: nº 19/2010, do Vereador José Carlos Dias, solicitando ao executivo a
correção do calçamento e aterro, com colocação de bloquetes em frente ao
Córrego Tijuco Preto, na Travessa Mariquita Lobo; nº 012/2010, da Vereadora

Adriana Lúcia Mendonça, solicitando a Secretaria de Esportes, para abrir a quadra
do Bairro Alto da Glória, aos domingos e feriados; 023/2010, do Vereador Sérgio
Fernandes dos Reis, solicitando: 1- Restauração de ponte de madeira na estrada
municipal, secundária, no Bairro da Colônia, em Cruz Vera; 2- Serviço de pintura e
demarcação do piso da quadra de esportes do Bairro Cruz Vera; 3- Conclusão do
serviço de patrolamento e reparos na estrada de acesso ao Bairro do Mangueiro,
em Cruz Vera. Requerimento nº 25/2010, do Vereador José Carlos Dias, solicitando
seja enviado ofício ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e a Central de Associações de
Brazópolis, pedindo informações sobre o cumprimento do Convênio celebrado
entre o Município e a CEABRA no ano de 2010; nº 02/2010 da Comissão
Permanente de Direitos Humanos, solicitando seja enviado ofício solicitando
informações, ao Executivo, ao Hospital São Caetano e a Associação de Assistência
e Promoção às Famílias Carentes de Brazópolis, sobre o convênio entre o
Município e a Associação para prestação de serviços no Pronto Atendimento
Municipal do médico plantonista, profissionais de enfermagem e funcionários da
recepção do Pronto Atendimento, referentes ao custo dos serviços, do regime de
horário do plantão e da participação de cada entidade nos serviços.O Senhor
Presidente fez uma breve releitura dos pedidos de Providencias, e requerimentos e
os colocou em votação, sendo todos aprovados por unanimidade. Em seguida foi
lido na integra o Projeto de Lei do Legislativo nº 03/2010, sobre a mudança de
redação do Art. 3º da Lei 821 de 26 de junho de 2008, que dispões sobre a fixação
de remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito, para a legislatura de 2009, e que passa
a vigorar com a nova “redação”, tendo em vista a recomendação do Ministério
Público de Minas Gerais, visto que há inconstitucionalidade no projeto de Lei,
originário da Câmara Municipal, que deu origem a Lei 821/2008. O Sr. Presidente
distribuiu o referido projeto para a Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização, bem como para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para
que dessem o parecer. Leitura na integra do Projeto Legislativo nº 04/2010 de
autoria do Vereador Péricles Pinheiro. O Senhor Presidente o encaminhou para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, bem como para a Comissão de
Urbanismo e Infra –Estrutura Municipal, para que deem parecer. O Vereador Sérgio
Fernandes dos Reis se mostrou muito contente com o projeto.Foi feita a leitura da
conclusão da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, sobre as contas
de 2002. Em seguida foi colocado o Decreto Legislativo nº 02/2010 em discussão e
posterior votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Todos os Vereadores
presentes votaram a favor do Decreto e pela aprovação das contas referentes ao
exercício de 2002, tendo votado nominalmente os Vereadores: Péricles Pinheiro, a
favor; José Carlos Dias, a favor; José Maurício Gonçalves, a favor; Adriana Lúcia
Mendonça, a favor; Danilo Pereira Rosa, a favor; Lucimilton Faria Carneiro, a favor;
João do Carmo Lúcio, a favor; Sérgio Fernandes dos Reis, a favor, tendo atingido e
ultrapassado a fração exigida para aprovação das contas. Logo após a mesa

diretora apresentou a resolução nº 04/2010, que “ Dispõe sobre a aprovação total
das contas da Prefeitura Municipal de Brazópolis-MG, exercício de 2002.O Vereador
José Carlos comentou sobre o Hospital falando sobre o pedido de informações que
fez sobre o atendimento ao cidadão no plantão do Pronto Atendimento Municipal e
pediu a presidência para encaminhá-lo. Comentou ainda o pedido de informações
sobre o convênio com a CEABRA,que atende aos produtores rurais e também
sobre a visitação noturna ao observatório no sábado dia 18, as pessoas devem ir
na parte da tarde, pois é grande o número de visitantes. O Vereador Péricles
Pinheiro comentou sobre o problema causado pela ausência do médico plantonista
do Pronto-Atendimento, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Segunda-Feira e também
sobre o cabo telefônico da Oi, que estava impedindo o trânsito na Av. Pedro
Antônio dos Reis e o transtorno causado a população, pois ficaram, na região, sem
telefone. A Vereadora Adriana sugeriu fosse encaminhada às famílias de Rosalina
Pereira Bernardo e de Braz Pereira dos Santos, moção de pesar. O Senhor
Presidente disse que a data para a concessão do título de cidadão brasopolense
será adiada. Nada mais havendo a se tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e convocou os Srs. Vereadores para a Vigésima Quinta Sessão
Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 21 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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