Vigésima Quinta Sessão Ordinária 2010
Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada dia 21 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 Quarta Sessão Ordinária,
realizada em 14 setembro de 2010, que foi aprovada por unanimidade. Leitura das
correspondências recebidas: Ofício nº 563-b/2010, do Secretário Municipal de
Obras, Ivan Ribeiro de Carvalho, respondendo as medidas de providências
direcionadas ao setor de obras, pelos Srs. Edis;Ofício nº 246/2010, da Chefe da
Divisão de Saúde, Sra. Mônica Aparecida Torres Noronha, dirigida ao Presidente
da Câmara Municipal, falando da dificuldade de se encontrar plantonista para o
Pronto Atendimento Municipal; Convite da Presidente do Comuti Srta. Maria
Aparecida de Souza, convidando para almoço oferecido em comemoração ao mês
do Idoso, no dia 24/09/2010, às 11:00 h; Ofício nº 1167/2010/RSNGOV/PC, da
Superintendência Regional Sul de Minas da Caixa Econômica Federal, informando
a prorrogação de vigência de contrato; Pedidos de Providências: 015/2010, do
Vereador José Maurício Gonçalves, solicitando a colocação de entulho em trecho
próximo a Igreja de São Benedito , no Bairro Arrozal;016/2010, dos Vereadores José
Maurício Gonçalves e Péricles Pinheiro, solicitando a execução de uma passagem
de animais , na estrada do Bairro Arrozal, próximo à propriedade do Sr. Aparício
Mendonça Martins; 20/2010 do Vereador José Carlos Dias, solicitando: 1-conclusão
de obras de calçamento no trecho da Rua 24 de Maio, em frente a Escola Cônego
Teodomiro,2- Limpeza de saídas de água e bueiros das estradas do Bairro Bom
Sucesso,3- Reitera pedido para correção do PV-Ponto de Visita, na rede de esgotos
que passa ao lado do Estádio Dr. Ataliba de Moraes. Requerimentos: 26 e 27/2010,
do Vereador José Carlos Dias, o primeiro solicitando a regularização do
Loteamento Frei Orestes; o segundo solicitando informações sobre o andamento
das obras de calçamento da avenida de acesso ao Bairro Can-Can, bem como
informações sobre o plano de trabalho atual; Pedido de Informações nº 002/2010,
dos Vereadores Péricles Pinheiro e Adriana Lúcia Mendonça, com relação aos
Telecentros do Distrito de Dias e do Bairro Bom Sucesso, que apesar de
inaugurados se encontram fechados e solicitam posição quanto a uma possível
reabertura. Projetos de Leis: Projeto de Lei nº 04/2010, que muda a denominação da
Rua 24 de Maio para Rua Heitor Machado. Projeto de Lei nº 03/2010 que “revoga
parte do texto do Caput do art. 3º da Lei Municipal nº 821 de 26 de junho de 2009 e
seus parágrafos”.O Sr. Presidente fez uma breve releitura nos pedidos de
providências e requerimento e pedido de informações e os colocou em votação,

sendo todos aprovados por unanimidade. Em seguida fez a leitura na integra do
Projeto de Lei nº 002/2010 do Legislativo, proponente o Vereador –Presidente
Sergio Emanuel de Noronha Machado, que declara de utilidade pública a
Associação Amigos do Bairro Alto da Glória, de conformidade com a Lei
Municipal nº 502/2000. O Sr. Presidente distribuiu o referido projeto a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação. Pelo Senhor Presidente foi lido o parecer da
Comissão de Urbanismo e Infra-Estrutura Municipal ao Projeto de Lei nº 04/2010,
”que modifica a denominação da Rua 24 de Maio para Rua Heitor Machado, do
proponente Vereador Péricles Pinheiro, com parecer favorável ao referido projeto.
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação deu parecer favorável, verbalmente.
O Senhor Presidente colocou o referido projeto em discussão e disse que ficou
muito contente com esse projeto, pois o homenageado é seu tio paterno, sendo
este merecedor, e aproveitando o ensejo para contar uma história, afirmando que
quem custeou a faculdade de farmácia em Ouro Preto, de seu saudoso pai, Otacílio
Pereira Machado, foi seu tio e sugeriu aos nobres edis que aprovassem o referido
projeto. O Vereador José Carlos Dias disse da importância do Sr. Heitor Machado,
grande merecedor dessa homenagem, mas a mudança do nome da Rua 24 de Maio
irá causar transtornos aos moradores que há tanto tempo por lá residem, sendo
contrário à mudança apenas pelos transtornos desta mudança. Logo após o
Senhor Presidente colocou o referido projeto em primeira votação, sendo que o
Vereador José Carlos Dias, votou contrariamente ao projeto, sendo aprovado por
7(sete) votos a favor e um contrário. O Vereador Lucimilton Faria pediu regime de
urgência, sendo o projeto colocado em segunda votação, com 7( sete) votos a
favor e um contrário. O Vereador Péricles sugeriu que se mande cópia das Atas a
família do homenageado. O Senhor Presidente leu o parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação, ao Projeto nº 003/2010, do Legislativo, com parecer
favorável e também leu o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento,
Fiscalização, parecer favorável. O Senhor Presidente leu na integra o referido
projeto que modifica “O Art. 3º da Lei 821 de 26 de junho de 2008, Lei Municipal que
dispões sobre a fixação de remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito, para a
Legislatura iniciada em 2009, passa a vigorar com nova redação” e o colocou em
discussão. Ninguém fazendo uso da palavra foi colocado em primeira votação e
aprovado por unanimidade. Pedido de urgência pela Vereador Lucimilton, foi a
segunda votação, sendo aprovado por unanimidade e vai a sansão do Exmo. Sr.
Prefeito Josias Gomes. O Senhor Presidente passou as mãos da Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização, às contas do Exercício de 2007, do governo
de João Mauro Bernardo, com o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, Processo nº 749.593, intimação nº 18.233/2010. Em seguida foi feito
pelo Senhor Presidente comentário sobre o almoço no LADMA, patrocinado pela
Câmara e a satisfação dos idosos com sua presença e a presença do Secretário –
Executivo Sr. Wagner Silva Pereira. O Senhor Presidente fez comentário sobre o

acidente ocorrido em uma construção no Bairro da Prainha, em que um funcionário
caiu e entrou em coma. Que no pronto atendimento não tinha ambulância para
socorrê-lo. Comentou também da alegria de saber que o Doutor Benê, irmão do
Vereador Péricles Pinheiro, está de volta, para atender nossa cidade novamente. O
Vereador José Maurício se mostrou descontente com o descuido dos jardins em
nossa cidade e a reclamação dos munícipes é imensa. O Vereador Danilo Pereira
Rosa agradeceu ao Prefeito Josias Gomes, pela correção da estrada do Bairro
Sertãozinho e Paiolzinho.O Vereador José Carlos comentou sobre a falta de luz na
residência da Senhora Terezinha, em Luminosa , que está esperando o Luz Para
Todos e pediu a intervenção desta casa e também se manifestou sobre o acidente
do Bairro Prainha, do não socorro pelo Pronto Atendimento e também pela PM e da
falta de medicamentos e que houve até um caso em que a Secretaria de Saúde
necessitou chamar a PM para fazer um BO e cobrou também sobre as respostas do
Executivo sobre a licitação do Trevo do Bairro Bom Sucesso e o não cumprimento
dos convênios por parte do executivo em que a população acaba cobrando os
vereadores. O Vereador Péricles Pinheiro perguntou ao Vereador José Carlos sobre
o não pagamento das verbas ao Lar da Criança e que ele mesmo esteve presente
em uma reunião com o executivo e a referida entidade representada pela irmã Inês
Borsato e ela não fez nenhuma reclamação sobre atraso nos repasses firmados
em convênio com a Prefeitura Municipal de Brazópolis.Gostaria de saber sobre a
construção da creche do Frei Orestes, tão grande obra e quem irá sustentar essa
creche. E que no Lar da Criança, nem todas as crianças que lá são atendidas são
extremamente carentes, poderiam contribuir com o valor de 10 a 20 reais e que
entrou em contato com a Irmã Inês e pediu que fosse enviado a esta casa um
balancete a exemplo do que já foi feito por outras entidades, para a Câmara fazer
um estudo melhor do que possa estar acontecendo. Falou também que o
Executivo tem repassado verba de R$ 8 104,13 ( Fundeb mais recursos próprios)
para pagar professores, serviçais e tributos pertinentes.Sendo R$ 14.500,00 do
FUNDEB e R$ 25.500,00 de recursos próprios e logo em seguida foi questionado
pelo Senhor Presidente se os recursos se referiam até o mês de agosto de 2010, ao
qual o Vereador Péricles respondeu afirmativamente. O Senhor Presidente falou
que numa conta simples 8XR$ 8.000,00 representa um total de R$ 64.000,00, o que
difere dos valores apresentados, que somados dão um total de R$ 40.000,00. Que
em 2008 o Governo Municipal repassou (R$78.000,00) recurso próprio e (R$
9.411.91-FUNDEB). Em 2009 a gestão atual repassou (R$ 25.936,84-FUNDEB e
R$87.900,00- Recursos Próprios). O Vereador José Carlos respondeu que as
crianças do Bairro Frei Orestes, serão atendidos na nova creche , que será
mantido com recursos do FUNDEB ,sem necessidade de transporte. O Vereador
Sérgio Reis falou sobre o assunto do Lar da Criança e que deveria ser
regulamentado pela entidade junto ao Executivo. O Senhor Presidente perguntou
ao Vereador Sérgio Reis se o próprio convênio firmado entre as partes, executivo e

Lar, já não seria o regulamento. O Vereador Sérgio Reis disse que só isso não
basta e que por lá tem até crianças que os pais nem trabalham, simplesmente não
colaboram nem com algum tipo de serviço. O Senhor Presidente disse que a Irmã
Inês lhe disse que, pais que podem, são convidados a prestar algum tipo de ajuda.
O Vereador Péricles perguntou se em Brazópolis não tem Samu para atender aos
acidentes como o do Bairro da Prainha, e também se o corpo de Bombeiros de
Itajubá não vem aqui para dar assistência. O Vereador José Carlos falou que tanta
regulamentação ao Lar da Criança, acaba se tornando uma desculpa para não
atender a entidade, e que Brazópolis é uma cidade privilegiada com a presença das
Freiras e que tanto o legislativo quanto o executivo saíram arranhados nesse
episódio. O Vereador Péricles disse que também é totalmente favorável que o lar
tenha apoio, mas não abre mão do envio do balancete pela entidade. O Senhor
Presidente disse que precisamos saber do executivo, quais os convênios foram
firmados, e com quais entidades e quais estão sendo cumpridos. O Vereador
Péricles leu o valor dos recursos repassados a entidade em 2009. A Vereadora
Adriana parabenizou o desfile escolar na semana da cidade nos dias 7 e 16 de
setembro, realizado pelas escolas.Parabenizou também o “Grupinho” pela mostra
cultural falou também sobre a elaboração de informativo da Câmara, com um
resumo desses 2(dois) anos, agora para o final do ano, um resumo para o Natal. O
Vereador José Carlos também disse que a população cobra as ações da Câmara e
o informativo será a solução. O Senhor Presidente pediu para que se verifique a
viabilidade de se fazer o informativo, verificando com o assessor jurídico e que se
faça uma resolução neste sentido. Nada mais havendo a se tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores para a
Vigésima Sexta Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 28 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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