
Vigésima Nona Sessão Ordinária 2009

Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada  dia  13  de  outubro  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,  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  Oitava  Sessão  Ordinária
realizada  no  dia  06  de  outubro  de  2009,  lida  e  aprovada  por  unanimidade.
Leitura  das  correspondências  recebidas:  Ofício  Circular  do  Presidente  da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e da Secretária de Estado da
Educação, sobre o Concurso de redação “20 Anos da Constituição Mineira -
Meu futuro eu construo hoje”, datado de 24 de setembro de 2009; Telegrama do
Ministério da Saúde, Beneficiário: Prefeitura Municipal de Brazópolis, programa:
Pagamento de PAB Fixo, valor bruto: R$ 22.210,50; Demonstrativo de Recursos
do  Orçamento  da  União  pagos  ao  Município  de  Brazópolis,  no  período  de
Janeiro a agosto de 2009, no valor de R$ 5.577.639,59 (cópias distribuídas a
todos os vereadores); Ofício nº 534/2009 do Gabinete do Prefeito Municipal, em
resposta ao pedido de informações de vereador, sobre processo de licitação,
lido  na  integra;  Ofício  nº  527/2009,  do  Prefeito  Municipal  Josias  Gomes,
encaminhando  os  projetos  de  Lei  nº  073/2009,  que  “Autoriza  o  Executivo  a
conceder  vagas  de  estágio  obrigatório  não  remunerado  a  UNIVERSITAS,
UNIPAC,  UNIVAS  e  demais  instituições  de  ensino  superior  e  dá  outras
providências” e 075/2009, que “Dispões sobre denominação de Praça Pública e
dá  outras  providências”  (ambos lidos  na  integra).   Ofício  nº  533  /  2009,  do
Executivo Municipal,  dando respostas aos pedidos de informações, ofícios e
requerimentos,  pedidos  de  providências  e  indicações  dos  Vereadores,
respectivamente: Adriana Lúcia Mendonça, Danilo Pereira Rosa, João do Carmo
Lúcio, José Maurício Gonçalves José Carlos Dias, Sérgio Fernandes dos Reis
(com anexos; visita técnica, fotos do aterro sanitário e da Usina de Triagem e
Compactação),  e  anexo  sobre  o  quadro  pessoal  permanente  da  Prefeitura
Municipal de Brazópolis; Pedidos de Providência de nº 001/2009 da Comissão
Permanente  de  Direitos  Humanos,  solicitando  o  transporte  de  dependentes
químicos,  “Alcoólatras”,  para  o  “AA”  de  Itajubá,  todas  quintas-feiras,  com
sugestão  de  que  o  transporte  seja  pago  com  as  sobras  do  duodécimo,
repassados  à  Câmara  Municipal;  Medida  de  Providência  nº  013/2009,  do
Vereador  Danilo  Pereira  Rosa,  solicitando  reparos  na  estrada  do  Bairro
Paiolzinho  e  na  Estrada  do  Quilombo  e  Bentos;  Indicação  nº  007/2009  do
Vereador  José  Carlos  Dias,  solicitando  a  retomada  do  processo  de
regularização do Bairro Frei Orestes e do Loteamento São Caetano; Indicação nº
006/2009, do Vereador José Maurício Gonçalves, solicitando a construção de
curva de nível e bacias de contenção de águas pluviais, nas propriedades dos
Srs.  Benedito  Ribeiro,  Sebastião  Oliveira  e  João  Paulo  Costa,  no  Bairro



Teodoros. O Sr. Presidente distribuiu os Projetos para as comissões: Projeto
073/2009, para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação; Projeto 075/2009,
distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de
Urbanismo e Infra Estrutura Municipal. O Sr. Presidente fez uma breve releitura
dos pedidos de providencias e indicações dos Vereadores e os colocou em
discussão e posterior  votação,  todos sendo aprovados por unanimidade.  No
grande expediente o Sr. Presidente leu o convite do Deputado Estadual Dalmo
Ribeiro, para uma reunião no dia 16/10/2009, sexta-feira, às 17:00 h e pediu aos
nobres  edis  que  confirmassem  a  presença  com  o  Secretário  Executivo.  O
Vereador Péricles comentou sobre a resposta enviada a Vereadora Adriana, pelo
executivo e disse que realmente o executivo não mediu esforços em ajudar a
Casa Lar Tia Olguinha e talvez por isso tenha faltado recursos para a ArteDias.
O Vereador  José Maurício  agradeceu o  setor  de  obras da prefeitura  por  ter
atendido  sua  indicação,  retirada  de  parte  da  mureta  no  evento  do  hospital,
melhorando o acesso da Travessa Neco Veloso. O Vereador Sérgio Reis, falou
do  projeto  do  Legislativo  e  também agradeceu  o  Vice-Prefeito  José  Amauri
Noronha, pelo trabalho realizado próximo ao Parque de Exposições e solicitou
verbalmente que se faça mais um reparo próximo ao Parque de Exposições para
evitar a retenção de água. O Vereador Péricles disse que na semana passada
ficou bastante aborrecido com a negativa do executivo para a Casa Lar, mas
abriram–se novas portas pois um empresário de Piranguinho mandou 5 (cinco)
guarda-roupas e o filho do respectivo empresário irá doar importância de R$
1000,00,mensais, e também parabenizou os trabalhos da Sra. Francelina Visoto
e Helena Diniz, que não medem esforços em prol da Casa Lar, e no momento
estão fazendo um movimento em Brazópolis e Piranguinho “Chá de Bebê”, para
angariar  móveis.  O  Vereador  José  Carlos  pediu  que  se  registrasse  um
agradecimento a CEMIG, que executou uma obra de mudança de rede na Rua
Gustavo Ferreira,  bairro  Aparecida,  retirando a  rede antiga  que passava por
cima do lote da casa de nº 9, e impedia a construção de edificação no local. E
disse que o pedido foi feito por ele à CEMIG, através do ofício nº 007/2009, em
17/07/2009.  Agradeceu  o  Executivo  pela  continuação da rede  de esgotos no
loteamento São Francisco.  O Vereador  José Carlos  quis  saber se os ofícios
foram enviados ao executivo (publicação das leis no Jornal Brazópolis) e ao
Exmo.  Sr.  Promotor  de  Justiça  Dr.  Attilio  (protocolo  pessoal  do  Prefeito).
Comentou ainda sobre o Código de Ética do PT, publicado em agosto deste ano,
dizendo  que  é  uma  boa  atitude  frente  à  crise  enfrentada  pelo  partido
recentemente e que, acredita que seja uma contribuição a uma democracia mais
forte e um controle mais rigoroso do partido, nos casos de desvio de conduta
nos seus quadros de filiados.  O Sr. Presidente enalteceu o Código de Ética e
falou sobre o Projeto Popular denominado “Ficha Limpa”. A Vereadora Adriana
disse da surpresa em ver as fotos do lixão e do aterro, comparando vemos que
estava muito pior em janeiro, os nobres colegas da bancada do PT, pelo jeito,
não fiscalizavam naquela época! Hoje a melhora é de 85%, observando as fotos.
O Vereador José Carlos defendeu dizendo que o Município coleta 6 toneladas de
lixo por  dia,  e  que  15  dias  de deposição de lixo  sem reciclagem ou  aterro,



acumula muito material e nas fotos não consta a data em que elas foram tiradas.
Disse de seu contentamento em perceber que o executivo sanou a situação
colocada afirmando que esse o papel  do vereador como fiscal.  O Vereador
Lucimilton disse que estava junto com o Ivan, em meados de janeiro quando
tirou as fotos do lixão que a muito tempo estava abandonado. O Sr. Presidente
falou sobre a estimativa e a tabela de preços de materiais para a reforma da
Câmara  para  o  ano  que  vem,  feitas  pelo  Vereador  Péricles,  estimado  em
aproximadamente  R$  58.000,00  mais  os  valores  da  planta  realizada  pelo  Sr.
Afonso,  e  mais  o  valor  da  mão  de  obra  estimando  em mais  ou  menos  R$
80.000,00. Neste momento o Executivo necessita que o dinheiro do duodécimo,
sobras, seja devolvido pelo legislativo, para poder sanar suas contas, e espera
que seja firmado um acordo para que o executivo ajude na reforma da Câmara.
Disse que o balancete da Câmara está no quadro de avisos. Sendo democrata,
prefere  que  todos  os  Vereadores  o  apóem.  O  Vereador  Péricles  disse  que
deveremos colocar esses valores da reforma no PPA. O Sr. Presidente solicitou
aos Srs.  Edis  que esse assunto fosse discutido na próxima reunião que se
realizará,  a  partir  da  próxima,  no  horário  de  19:00h.  A  Vereadora  Adriana
parabenizou  a  comissão  organizadora  da  tradicional  festa  das  Crianças  no
Bairro  Bom Sucesso e  disse  que  é  um exemplo  da  união  no  bairro.  Todos
celebram o dia de Nossa Senhora na Igreja São Clemente e vão em procissão
para o conselho comunitário onde é distribuído bolo, refrigerante e salgados a
todos os presentes.  Vereador José Carlos falou da festa realizada no “Alto da
Glória” que foi muito boa e teve a participação de muitas crianças e registrou os
parabéns  a  equipe  organizadora.  Falou  também da reunião  da  Comissão  de
Finanças, Orçamentos e Fiscalização, para a discussão do PPA e do Orçamento,
que será realizada na segunda-feira, dia 19, as 14 horas. Nada mais havendo a
se tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Srs.
Vereadores para a Trigésima Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada
no  dia  20  de  outubro  de  2009  às  19:00  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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