
Trigésima Primeira Sessão Ordinária 2009

Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada dia 27 de outubro de 2009, às 17:00 h 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 Trigésima Sessão Ordinária realizada no dia 20
de  outubro  de  2009,  lida  e  aprovada  por  unanimidade.  Leitura  das
correspondências recebidas: Telegramas do Ministério da Saúde: Beneficiário
Prefeitura Municipal de Brazópolis, programa: Pagamento de PAB Fixo Comp,
valor  bruto:  R$  557,17;  Beneficiário:  Prefeitura  Municipal  de  Brazópolis,
programa: Pagamento de Saúde Bucal, valor bruto: R$ 4.000,00; Beneficiário:
Prefeitura Municipal de Brazópolis, programa: Pagamento de PAB FIXO COMP,
valor bruto: RE 557,17; Ofício nº 337/09, do Conselho Tutelar dos Direitos da
Criança  e  do  Adolescente,  enviando  relatório  referente  às  atividades  do
Conselho, do dia 20 de setembro a 20 de outubro de 2009; Convite da 10º Festa
da Banana do Distrito de Luminosa/MG, para os dias 30/10/2009 a 01/11/2009;
Convite do Círculo de Orquidófilos de Brazópolis, a partir do dia 06/11/2009 a
08/011/2009,  VII  Exposição de Orquídeas de Brazópolis,  no Clube Wenceslau
Braz;  Requerimento  do  Sr.  Diego  de  Noronha  Assini,  da  ONG-GRUPO
DISPERSORES,  solicitando a utilização da tribuna de Câmara;  Ofício  do MP.
110/2009, ao Presidente da Câmara Municipal, encaminhando cópia do parecer
jurídico acerca da legalidade da escultura feita no trevo que dá acesso ao Bairro
Bom Sucesso; Ofício nº 075/26102009,  do Secretário de Administração,  José
Luiz da Silva Loureiro, em resposta ao pedido de informação sobre as ruas B, C,
D, situadas no loteamento denominado São Francisco; Ofício nº 556/2009, do
Gabinete do Prefeito Municipal Josias Gomes, respondendo as indagações do
Vereador  José  Carlos  Dias,  requerimento  nº  030/2009,  que  se  encontra  a
disposição dos nobres edis na Secretaria  da Câmara;  Resposta ao Vereador
José Maurício Gonçalves, em resposta ao Pedido de Indicação nº 008/2009 e ao
Vereador Péricles Pinheiro,  Medida de Providência  de nº 015/2009;  Ofício de
Encaminhamento de nº 555/2009, do Executivo, Projeto 077/2009, que “Autoriza
o  Executivo  a  celebrar  convênio  com  entidade  que  menciona  e  dá  outras
providências”,  lido na integra;  Requerimento:  nº 034/2009,  do Vereador  José
Carlos  Dias,  solicitando informações  sobre  possível  realização  de  Concurso
Público Municipal,  ainda em 2009; Requerimento de nº 033/2009 do Vereador
José Carlos Dias, solicitando, os nomes dos membros do Conselho Municipal
de acompanhamento do FUNDEB,  bem como hora  e dia  da reunião mensal;
nomes dos membros do Conselho Municipal de Educação, bem como o dia e o
horário  da  reunião mensal;  Medida de Providência  nº  026/2009,  do Vereador
Sérgio Fernandes dos Reis, solicitando: 1- Confecção de bueiro na Rua 7 de
Setembro,  na  esquina  com  a  Travessa  Aniceto  Gomes,  altura  do  nº  78;  2-



Restauração  do  calçamento  da  Travessa  Aniceto  Gomes,  quarteirão
compreendido entre a Rua 7 de Setembro até a Travessa José Luiz Mendonça;
3- Reparos dos bloquetes, trecho próximo ao bar do Sr. Oswaldinho “Nhola”,
bem  como  colocação  de  grade  no  bueiro,  da  localidade;  Pedido  de
Providências, 032/2009 do Vereador José Carlos Dias: 1- Operação de limpeza
de saídas de águas pluviais e correção de buracos na estrada do observatório
em  toda  extensão,  e  manutenção  corretiva  no  “Morro  do  Dico”;  2-
Desentupimento  do  bueiro  e  limpeza  de  valetas  laterais,  na  estrada  que  dá
acesso  aos  Goulart,  (trecho-  propriedade  do  Sr.  José  Ferreira);  3-Avaliar  a
necessidade da construção de um bueiro na esquina da Av. Cel. Francisco Braz,
com a Av. Geraldo Félix da Mota, próximo à Policlínica Municipal;4- Correção do
calçamento na Travessa Cândido Mendonça e na Travessa Eugênio Noronha,
trechos próximos a Igreja N.S. Aparecida. Pedido de Providência nº 029/2009, da
Vereadora Adriana Lúcia Mendonça, solicitando a manutenção das estradas:1-
Dias - Piranguçu, passando pela fazenda Paulistana (Asser); 2- Distrito de Dias
até o acesso a residência da Sra. Ana Lúcia Mendonça Maciel;Ofício nº 26/2009,
do  Vereador  Sérgio  Fernandes  dos  Reis,  pedindo  manutenção  nos  gabinete
odontológicos  instalados  na  Escola  Estadual  Presidente  Wenceslau,  Vila
Vicentina  e  Lar  da  Criança.   O  Sr.  Presidente  colocou  os  pedidos  de
providências, requerimentos e ofício do Legislativo em votação, sendo todos
sido  aprovados  por  unanimidade.O  Senhor  Presidente  leu  o  enunciado  do
Projeto 074/2009 que “Autoriza o Executivo a ceder em Comodato,  5 (cinco)
Baias do Parque de Exposições para instalação de uma fábrica de ração e dá
outras  providências”.Em seguida leu  o  parecer  jurídico  e  o  parecer  verbal  ,
favorável, da Comissão de Legislação , Justiça e Redação, e da Comissão de
Urbanismo  e  Infra-Estrutura  Municipal,  também  favorável.  Colocado  em
discussão o Vereador José Carlos comentou sobre sua visita ao “Parque de
Exposições” e enalteceu o projeto , pois irá gerar empregos para nossa Cidade
e ressaltou a necessidade de limitar a área em virtude dos eventos do parque. O
Vereador Sérgio Reis comentou que havia pedido ao advogado da prefeitura
para aderir  o  parágrafo único ao Art.  1º  do projeto,  ao qual  foi  prontamente
atendido,  esclarecendo  as  dúvidas  existentes:  O  Sr.  Presidente  colocou  o
referido projeto em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade.Foi feito
pedido de regime de urgência pelo Vereador Lucimilton. Projeto colocado em
segunda votação, aprovado por unanimidade e vai à sanção do Exmo. Senhor
Prefeito Josias Gomes.   O Sr. Presidente leu o enunciado do Projeto 076/2009
que:  “Dispõe  sobre  a  doação  de  recursos  ao  Rotary  Clube  de  Brazópolis
destinados  a  premiação  dos  participantes  no  7º  Campeonato  de  duplas
sertanejas  de  Brazópolis  e  dá  outras  providências.”  Leu  o  parecer  jurídico,
parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, com pareceres
favoráveis.  Em  seguida  o  Sr.  Presidente  colocou  o  referido  projeto  em
discussão. Ninguém fazendo uso da palavra o Sr. Presidente colocou o projeto
em primeira  votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade,  foi  feito  pedido  de
regime de urgência pelo Vereador Lucimilton. O Sr. Presidente colocou o Projeto
em segunda  votação  ,  sendo aprovado por  unanimidade  e  vai  à  sanção  do



Exmo.  Senhor  Prefeito  Josias  Gomes.   No  grande  expediente  o  Vereador
Péricles comunicou a todos sobre a reforma do telhado da Câmara , a partir da
semana que vem e que fora convidadas 3(três) empresas, para licitação, e só
duas  apareceram  no  prazo  estipulado  e  venceu  a  empresa  Serviços  de
Engenharia do Eng. Afonso Celso Guimarães Machado, com o valor das obras ,
mais materiais, orçadas R$ 14.900,00. Também falou sobre as reuniões de sua
comissão, as quartas-feiras , no horário de 14:00 h para darem os pareceres ao
PPA, e convidou também as outras comissões.  Falou também sobre o problema
da saúde em Brazópolis, quais as responsabilidades do executivo a cerca de
exames de sangue , cirurgias e quanto o SUS cobre? Pois a assistência social
de  Brazópolis  está  sofrendo  com  isso,  pois  quando  o  paciente  recebe  a
cobertura do SUS, não está incluído o valor em torno de R$ 450,00, cobrado
pelo anestesista. O Senhor Presidente comentou sobre o DVD enviado pelo Sr.
José Luiz Loureiro,  com o vídeo e entrevista com o Presidente da CNM.  O
Vereador José Carlos parabenizou a todos os funcionários públicos, inclusive
aos  vereadores  pela  passagem  do  dia  do  funcionário  público  que  será
comemorado no dia 28 de outubro e que na Grécia antiga era a felicidade plena
servir ao público. O Vereador Sérgio Reis ponderou sobre a reforma da Câmara,
dizendo que o Executivo poderia entrar com a mão de obra barateando assim a
mesma, no que o Vereador Péricles respondeu ao vereador que fora pedido
várias  vezes ao Executivo que desse manutenção no telhado para  sanar  os
problemas  com  as  goteiras  ,  pois  é  inconcebível  trabalharmos  nestas
condições, inclusive com danos aos equipamentos eletrônicos da secretaria, e
que até o presente momento nada foi feito, e que o próprio Vereador Péricles fez
as cotações  de preços  de materiais  e  mão de obra,  mas  o  limite  isento  de
licitação foi ultrapassado e por isso há a necessidade de se contratar empresas.
O Senhor Presidente pediu desculpas por não estar passando muito bem, pois
necessitou  de  cuidados  médicos  no  dia  de  hoje.  O  Vereador  José  Maurício
comentou que sua viagem a Brasília  foi  adiada para o dia 04 de novembro.
Nada mais havendo a se tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de
todos  e  convocou  os  Srs.  Vereadores  para  a  Trigésima  Segunda  Sessão
Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 03 de novembro 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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