
Vigésima Quarta Sessão Ordinária 2009

Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada dia oito do mês de setembro 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 em especial  a  Sra.  Márcia
Cândida Cintra Martins, 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”. Leitura da ata
da Vigésima Terceira Sessão Ordinária realizada no dia 01 de setembro de 2009,
lida  e  aprovada  por  unanimidade.  Leitura  das  correspondências:  Convite  do
Coral  Vozes  de  Euterpe,  concerto  de  piano,  a  ser  realizado  no  dia  11  de
setembro às 19,30 h; Telegrama do Ministério da Saúde, beneficiário: Prefeitura
Municipal de Brazópolis, programa: Pagamento de PAB FIXO, valor bruto: R$S
21.653,33;  Decreto Legislativo nº 001/2009,  que “Outorga o título de  cidadão
honorário  brasopolense  aos  munícipes  que  menciona  e  dá  outras
providências”.  Pedidos  de  Providências  de  nº  010/2009,  do  Vereador  Danilo
Pereira Rosa, solicitando providências ao executivo, no sentido de realizar a
manutenção do trecho da estrada do Bairro Valentins ao Bairro Quilombo, no
“Caminho da fé”. Pedido de Providência nº 24/2009, do Vereador José Maurício
Gonçalves, solicitando ao executivo, em nome das Comunidades dos Bairros;
Arrozal  e  Teodoros,  para  que  se  aplique  pedregulhos  no  morro  “Caracol”
próximo  a  residência  do  Sr.  João  Martins,  Bairro  Arrozal  e  aplicação  de
pedregulhos no morro em frente à residência do Sr. Dota, no Bairro Teodoros.
Ofício  nº  008/2009,  do  Vereador  José  Carlos  Dias,  encaminhando  “Abaixo
Assinado”, com mais de 70 (setenta) assinaturas solicitando a manutenção em
um dos pontos de “taxi”,  localizado na Praça Nossa Senhora  Aparecida,  do
taxista Antônio Carlos da Costa e Silva, em razão de não existir outro taxista
presente no local, que possa atender a população,  desde que a situação do
taxista se encontre regular e dentro das exigências legais. Ofício nº062/2009 do
Vereador  Sérgio  Reis,  solicitando  serviço  de  limpeza  das  margens  e
desassoreamento  do  córrego  que  desce  do  Bairro  Can-Can  e  que  recebe
despejo de esgoto do Residencial Frei Orestes e de residências que margeiam o
referido  manancial  que  deságua  no  Rio  Vargem  Grande.  O  Sr.  Presidente
colocou os ofícios e medidas de providências em discussão, o Vereador Sérgio
Reis disse que não assinou o ofício 008/2009 ,  de autoria do Vereador José
Carlos Dias pelo motivo de saber que oficialmente existem 2 (dois) pontos de
taxis na Praça do Santuário Aparecida e que já tem os detentores do ponto. E se
isto ocorre, não é possível um terceiro ponto para transferência. Pois é preciso
que verifiquemos a realidade dessa situação ,  através da liberação oficial  de
circulação. “O Vereador Péricles disse ter entendido que na Praça do Santuário
da Aparecida a vaga pertence ao Sr. Antonio Carlos da Costa e Silva,” Rosinha.
O  que  se  está  pleiteando  em razão  do  abaixo  assinado  dos  moradores  do
“Bairro Aparecida” é que o ponto do “Rosinha” seja na Praça do Santuário.A



regulamentação deve ser feita pelo executivo. O Vereador José Carlos disse que
tem 2(dois) pontos na Praça do Santuário, mas que  só fica um veículo servindo
a área. O Sr. Presidente perguntou aos nobres edis  se um determinado veículo
de taxi lotado em um ponto poderá ficar fazendo ponto em outro? O Vereador
Sérgio Reis disse que isso é proibido. O Vereador Péricles disse que até já veio
para esta casa um ofício do Dr. Promotor, sobre o assunto dos táxis , remetido
ao executivo. O Vereador Péricles falou ao Vereador Sérgio Reis sobre o abaixo
assinado da despoluição do córrego  que vem do Bairro Can- Can , dizendo que
já havia feito um requerimento para o executivo para tomar providências com
relação ao assunto, incluindo o lago que recebe os detritos do residencial Frei
Orestes e do Matadouro, colocando placas proibindo nadar no local, por causa
da poluição  e da profundidade, e que outras fontes de poluição são lançadas
em nosso rio. O Sr. Presidente lembrou aos nobres edis que , no começo do
ano,  foi explanado nesta casa pela COPASA na pessoa do Engenheiro Tales
Augusto de Noronha Mota, sobre esgoto  e que Brazópolis está perdendo essa
verba concedida  pelo Governador Aécio Neves e que até deveria ser feito uma
audiência  pública  sobre  o  assunto.O  Sr.  Presidente  colocou  os  ofícios  e
pedidos de providências em votação, sendo todos aprovados por unanimidade.
Foi feita a leitura na integra do Projeto de Lei  de autoria do Legislativo de nº
007/2009 do Vereador  José Carlos Dias,  que “  Dispõe sobre  a realização de
audiências  públicas  e  dá  outras  providências”.O  Sr  Presidente  distribuiu  o
Projeto  Legislativo  nº  007/2009  para  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e
Redação.  Em seguida  leu  a  Emenda Supressiva,  ao  projeto  nº  061/2009,  da
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e colocou em discussão. O
Vereador Sérgio Reis disse que é a favor que se permaneça o artigo 5º, mas o
parágrafo  único  pode  ser  suprimido,   e  lembrando  que  a  exemplo
Motobras(Audiomotor)  ,  Brasfonte  e  outras  que  já  receberam  benefício  do
Município  em  concessão,  esse  parágrafo  poderia  ajudar  o  Município  a  se
inteirar do andamento da empresa através de relatórios sucintos, não vendo
nem a necessidade de supressão do mesmo. O Vereador José Carlos defendeu
a referida emenda dizendo que é muito boa e que deve sim ser aprovada  e que
como o assunto do Art. 5º é importante  pode ser proposto e discutido em outro
momento com mais profundidade. Péricles disse que com relação ao contrato
de  aluguel,  a  empresa,  foi  utilizada  a  lei  errada e  gerou  confusão.  Para  dar
seguimento a esta lei, toda vez que envolva empresa com tecnologia, terá que
ter  o  suporte  para  poder  funcionar,  no  caso  o  suporte  da  Incubadora.   O
Vereador Péricles afirmou que não conseguiu  entender  o artigo.  O Vereador
Sérgio Fernandes perguntou a Vereadora Adriana se houve alguma  comentário
dos jovens André Damásio e Douglas quanto ao acesso de suas microempresas
com a Incubadora. A Vereadora Adriana pediu para deixar mais um pouco para
colocar  em  votação  o  Projeto.   O  Vereador  Péricles  disse  que  na  sessão
passada ficou estabelecido que fosse votada na sessão de hoje e que entende
que  devem ser  mantidas  as  emendas;supressiva  e  aditiva.  O Sr.  Presidente
colocou em discussão e votação a emenda supressiva, defendido pelo Vereador
Sérgio Reis a manutenção do Artigo como está. A que foi aprovada por 7 (sete)



votos contra 1(um). O Sr. Presidente colocou em votação  a Emenda aditiva ,
qual seja ; parágrafo único acrescentado ao  Art. 3º.  Em discussão a emenda
aditiva o vereador Sérgio Reis disse que tudo que vem a somar, com relação à
Incubadora, tudo bem, mas se contrariar a legislação, vigente, da mesma, pode
ocorrer  o  veto.  Ai  o  voto  será  contrário  a  esta  emenda.  Péricles  disse  que
apresenta a emenda com objetivo de fazer a Incubadora crescer. Entende que se
alguém vetar a emenda é porque é contrário a Incubadora. Sérgio Fernandes
disse que se contrariar  a  lei  específica,  pelo que consta  há esta  lei,  poderá
haver veto pelo executivo. Se nada contrariar ótimo, que cresça a empresa e a
Incubadora. Não estou indo contra a Incubadora. O Vereador José Carlos falou
dos treinamentos dados pela incubadora, e da tecnologia por ela aplicada, e das
empresas  que  lá  visitaram  a  Escola  e  Incubadora,  ficando  as  mesmas
admiradas.  O Sr. Presidente colocou a emenda Aditiva 001/2009 da Comissão
de  Finanças,  Orçamento  e  Fiscalização  em  votação  e  foi  aprovada  por
unanimidade. Logo após o Sr. Presidente colocou o Projeto 061/2009 já com as
referidas emendas em discussão e o Vereador Lucimilton disse que o referido
projeto já foi muito bem discutido e deve entrar em votação. O Sr. Presidente
colocou o projeto em primeira votação e foi aprovado por unanimidade. Pedido
de regime de urgência  feito  pelo  Vereador  Lucimilton.  O referido projeto  foi
colocado em segunda votação e aprovado por unanimidade e vai à sanção do
Exmo.  Sr.  Prefeito  Josias  Gomes.  Em  seguida  o  Sr.  Presidente  pediu  as
comissões de Legislação, Justiça e Redação e a de Urbanismo e Infra-estrutura
municipal, que desse o parecer do projeto de Lei de autoria do legislativo, nº
006/2009, que “Dispõe sobre denominação de logradouro público e dá outras
providências” da proponente Vereadora Adriana Mendonça, parecer verbal das
duas comissões foi favorável. O Sr. Presidente colocou o referido projeto em
discussão  e  ninguém  tendo  nada  a  falar,  colocou  o  projeto  em  primeira
votação  ,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  Feito  pedido  de  urgência  pelo
Vereador Lucimilton. O projeto foi colocado em segunda votação e aprovado
por unanimidade e vai a Sansão do Exmo. Sr.  Prefeito Josias Gomes.  O Sr.
Presidente colocou em votação o Decreto Legislativo nº 001/2009, que “outorga
o título de cidadão honorário brasopolense aos munícipes que menciona e da
outras  providências.”  Foi  aprovado  por  unanimidade.  Logo  após  o  Sr.
Presidente  perguntou  aos  nobres  vereadores  se  teriam  algum  nome  para
sugerir e receber a homenagem. Foi proposto pelo Sr. Presidente os nomes do
Dr.  Manoel  Camilo  Calderaro  Palandri  e  o  Sr.  Alberto  João  da  Silva.  Pela
Vereadora Adriana Mendonça foi proposto o nome do Sr. Ariovaldo Cardoso de
Melo.   Todos  os  nomes  aprovados  por  unanimidade.  Ficou  definido  que  a
reunião solene para entrega dos títulos será no próximo sábado, dia 12/09/2009,
às 14:00 h, na Câmara Municipal de Brazópolis. Nada mais havendo a se tratar, o
Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores
para a Vigésima Quinta Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no
dia  15  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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