Vigésima Sétima Sessão Ordinária 2009
Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada dia 29 de setembro de 2009, às 17h00min e sob a Presidência do
Vereador Sérgio Emanuel de Noronha Machado. Instalada a sessão o Sr.
Presidente cumprimentou a todos os presentes, 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 Sexta Sessão Ordinária
realizada no dia 22 de setembro de 2009, lida e aprovada por unanimidade.
Leitura das correspondências recebidas: Ofício 297/09 do Conselho Tutelar de
Brazópolis, enviando relatório referente às atividades do Conselho, do dia 20 de
agosto a 22 de setembro de 2009; Jornal Brazópolis, mês de agosto/setembro;
Ofício nº 514/2009, do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes, ao Presidente da
Câmara Sergio Emanuel de Noronha Machado, encaminhando o contrato de
compromisso para instruir o projeto de lei nº 72; Ofício de 2009, do Vereador
Sérgio Fernandes, solicitando ao Sr. Presidente, que formalmente solicite ao
Vereador José Carlos, documentação assinada por profissionais habilitados,
que confirmem o estudo específico para o uso da água no “Balneário Cascata”,
com qualidade, visto que se dará continuidade as obras do referido balneário, a
fim de buscar melhores resultados para os banhistas; Ofício nº 001/2009, da
Vereadora Adriana Lúcia Mendonça, solicitando transporte para os alunos da 3ª
Série do Ensino Médio da E.E. Dino Ambrósio Pereira, do Bairro Bom Sucesso,
para a prova do ENEM, que ocorrerá em Itajubá, sábado e domingo , dias 03 e 04
de outubro de 2009, no horário de 12:00 h, nos prédios da UNIFEI, João XXIII,
Major João Pereira e Escola Wenceslau Braz.; Ofício nº 003/2009, do Vereador
Péricles Pinheiro, solicitando a liberação dos móveis que estão na Casa Lar Tia
Olguinha, Rua Sebastião Tobias Rosa nº 241, à título de empréstimo para o
novo local onde a mesma se instalará, ou seja na Av. Dr. Carlos Pioli Filho nº
965; Pedido de Providência 020/2009, do Vereador Lucimilton Faria Carneiro,
acompanhado de croqui da antiga cadeia, solicitando que seja adequada as
instalações para instalação do TELECENTRO, bem como para as instalações do
banheiro público ; Requerimento nº 029/2009, dos Vereadores José Maurício
Gonçalves e José Carlos Dias, solicitando informações sobre o aterro de
contenção de represa, executado pela Prefeitura, com a utilização de 3
caminhões e máquina retro-escavadeira, nos dia 14 e 15 de setembro, no
terreno de propriedade do Sr. José Walter Noronha, no Bairro Campinho,
próximo a estrada que liga a MG295 ao Bairro Paiol Novo. Correspondência
remetida ao Vice Governador do Estado de Minas Gerais, Professor Antonio
Augusto Junho Anastasia, já encaminhada por fax, através do Deputado Dalmo
Ribeiro, do PSDB, que a entregou em mãos ao Exmo. Sr. Vice Governador, cujo
assunto é a reforma da Rodovia MG 295, pedindo as devidas providências, e
que também foi encaminhada cópia ao Exmo. Sr. Dr. Promotor de Justiça. O
Deputado Dalmo Ribeiro marcará para, possivelmente, o dia 14 de outubro

próximo, audiência com Sua Exia. o Vice Governador do Estado, que receberá
nesta data o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Brazópolis, Dr.
Sergio Emanuel de Noronha Machado, para tratar de assuntos referentes a
nossa comunidade. O Sr. Presidente colocou os requerimentos , pedidos de
providências e ofícios em discussão e posterior votação, todos sendo
aprovados por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente leu os pareceres ao
Projeto 069/2009, que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária e dá outras providências, da Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização”, com o parecer favorável; da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação, com parecer favorável; Em seguida o Sr. Presidente colocou o
referido projeto em discussão, e ninguém fazendo uso da palavra, o Sr.
Presidente colocou o projeto em primeira votação, sendo aprovado por
unanimidade, pedido de urgência formulado pelo Vereador Lucimilton Carneiro,
o Sr. Presidente colocou o projeto em segunda votação, foi aprovado por
unanimidade e vai a sanção do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes. O Sr.
Presidente leu os pareceres ao projeto nº 072/2009, que “Autoriza a
Administração Municipal a permutar terreno e construir muro divisório” (juntado
compromisso de permuta entre os Senhores Carlos Alberto de Morais e Manuel
Amadeu de Morais e Município de Brazópolis). Foi lido na integra pelo Vereador
Péricles. Parecer Jurídico do Dr. José Mauro Noronha, favorável. Parecer da
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, parecer favorável. Parecer
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com parecer favorável. O Sr.
Presidente colocou o referido projeto em discussão e o vereador José Carlos
disse que esse instrumento é específico para o referido projeto, mas que o
croqui terá que ser assinado pelo engenheiro responsável, para o futuro
registro em cartório no Cartório de Registro de Imóveis. O Sr. Presidente
colocou o referido projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Foi
feito pedido de regime de urgência pelo Vereador Lucimilton Carneiro. O Sr.
Presidente colocou o Projeto em segunda votação e foi aprovado por
unanimidade e vai a sanção do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes. O Sr.
Presidente fez a leitura do parecer da comissão de Legislação, Justiça e
Redação a Proposição de emenda à Lei Orgânica de nº 01/2009 do Vereador
Proponente Sergio Fernandes dos Reis, assinado também pelos vereadores
Péricles Pinheiro e Lucimilton Carneiro, parecer favorável. O Sr. Presidente
comentou sobre o pedido feito pela Irmã Inês, diretora do Instituto das Irmãs
Franciscanas, (Lar da Criança), sobre a possibilidade da Câmara Municipal
patrocinar a ida das crianças da instituição a sorveteria, na Praça Sagrados
Corações, para que possam tomar sorvete, visto que muitas destas crianças
nunca tiveram a oportunidade de freqüentar uma sorveteria. Em razão da
Semana da Criança, o Sr. Presidente perguntou aos nobres edis se todos
estavam de acordo, para darmos alegria a estas crianças sofridas. Todos os
vereadores se puseram de acordo com o patrocínio. No grande expediente,
fazendo uso da palavra, o Vereador José Carlos falou sobre a queda dos
recursos repassados aos municípios em 2008, dados retirados no site do Banco
do Brasil, e do governo de Minas, segundo os quais o que na Receita de 2009,

considerando até agosto, em relação a 2008 foi de 2,92%. Foram considerados
receitas como FPM, IPVA, ICMS, FEP, FUNDEB, IPI e Simples Nacional e
apresentou um quadro demonstrativo. O Vereador Péricles perguntou ao
Vereador Sérgio Reis sobre o ofício que sendo remetido ao Vereador José
Carlos, e se tal projeto, “Cascata”, passou pelo plenário da legislatura anterior.
O Vereador Sérgio Reis respondeu que sim, mas talvez por descuido ou falta de
atenção o projeto foi aprovado e como a obra em breve será retomada é
necessário que tomemos certos cuidados para que a execute com precisão. O
Vereador Péricles falou então que o referido projeto foi aprovado para ser
executado com anuência da legislatura passada e que agora o executivo não
tem dado satisfações à câmara atual nos processos licitatórios dos projetos em
andamento e das contratações e que isso dificulta a função do legislativo, nos
processos licitatórios, com relação a fiscalização. O Vereador Sérgio Reis disse
que está focado no requerimento a preocupação com os coliformes fecais e
totais, para que não haja prejuízo na saúde dos banhistas e para isso
precisamos interagir a esse projeto e procurar a melhor maneira de inibição da
contaminação da água que será utilizada. Nada mais havendo a se tratar, o Sr.
Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores para
a Vigésima Oitava Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 06
de outubro 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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