
Trigésima Terceira Sessão Ordinária 2009

Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada dia 10 de novembro de 2009, às 18:00 h. Instalada a sessão o Senhor
Presidente cumprimentou a todos os presentes e em especial os componentes
da ONG Dispersores de Brazópolis,  em seguida solicitou meus trabalhos de
secretário onde fiz a chamada e constatei a presença de todos os vereadores,
logo após o Senhor 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 Segunda Sessão Ordinária realizada
no dia 03 de novembro de 2009, lida e aprovada por unanimidade.  Em seguida o
Senhor Presidente solicitou aos nobres vereadores Lucimilton Carneiro e Sérgio
Reis,  que conduzissem o Sr.  Diego de Noronha Assini,  Presidente  da “ONG
Dispersores” para que adentrasse ao plenário para fazer uso da tribuna, cujos
temas principais são: a necessidade de se criar uma política ambiental para o
Município  de  Brazópolis;  convite  aos  senhores  vereadores  para  integrar  um
grupo de discussão e elaboração de uma proposta de política ambiental para o
Município de Brazópolis; aspecto participativo da criação da política e data para
o início dos trabalhos do Grupo,  que tal  política é necessária em razão das
peculiaridades  locais.  O  Sr.  Diego  cumprimentou  a  todos  e  os  convidou  a
participar da elaboração da lei, em comissão que será organizada, dando início
aos trabalhos, marcando uma reunião em que serão convidados os conselhos
municipais a participarem efetivamente criando uma legislação local, em que o
meio ambiente será protegido sem que, entretanto, inviabilize a exploração da
terra,  em uma política de desenvolvimento rural  sustentável  e  a data irá  ser
definida de forma participativa.  O Vereador Péricles, sendo vereador pelo PV,
disse que gostaria de participar e o Senhor Presidente sugeriu ao Sr. Diego, que
envie com antecedência o convite, com a data, pois tem certeza que todos os
vereadores terão interesse em participar. O Sr. Diego se comprometeu em trazer
o convite. O Vereador José Carlos também manifestou o interesse de participar,
pois o meio ambiente é uma questão muito importante e sugeriu que a ONG
monte um cronograma e também parabenizou os serviços prestados pela ONG
em Brazópolis, pois conta com integrantes capacitados. O Vereador Lucimilton
perguntou se os membros da ONG são parceiros da coleta seletiva. O Sr. Diego
respondeu que cuidam da coleta desde 2006 e o prazo expira no final de 2009.
Lucimilton comentou sobre sua visita ao local da coleta, juntamente com o Sr.
Ivan de Carvalho, em janeiro e falou do descaso que viu, inclusive registrando o
mesmo através de fotos. Diego afirmou que na época estava com problema com
caminhão de transporte do lixo. A Vereadora Adriana perguntou se o problema
era com os funcionários e se é a própria ONG que os contrata.  Diego falou
sobre o problema trabalhista, dos três meses de experiência dos contratados,
que, de posse da carteira assinada, deixam de prestar bons serviços. Adriana
ainda questionou se a ONG é sem fins lucrativos, perguntando ainda; se quem
contrata  os  empregados  é  a  ONG ou  a  Prefeitura?  Diego  respondeu  que  a
prefeitura repassa o dinheiro para a ONG e é esta quem contrata. A Vereadora



Adriana demonstrou interesse em participar das reuniões, desde que não seja
no período noturno e também perguntou se a ONG recebe outras verbas. Diego
respondeu que tem projeto de viveiro de mudas, no quintal onde a organização
está instalada e estão entrando em contato com a Prefeitura, para conseguir
espaço no Parque de Exposições. O Vereador José Carlos falou da venda de
material  reciclável  e  da  verba  da  prefeitura,  perguntando  o  valor.  Diego
respondeu, com referência ao repasse do convênio e ao valor conseguido com
a venda  do  material,  dizendo;  que  a  verba  da  prefeitura  é  em torno  de  R$
10.000,00,  mais  a  venda  do  material  reciclável,  em torno  de  R$  3.000,00.  O
Vereador Péricles perguntou se o convênio com a prefeitura acaba quando?
Respondendo  Diego  afirmou  que  será  em  31/12/2009.  O  Vereador  Péricles
perguntou ainda se, sem o repasse da prefeitura a ONG ficará apenas com o
valor  da  venda  dos  materiais  recicláveis?  Diego  disse  que  será  vendida  a
prensa para a prefeitura. Afirmou ainda que até o momento não teve nenhum
contato com relação se a prefeitura irá ou não renovar o contrato. O Vereador
Sérgio Reis, disse estar à disposição da ONG, inclusive pela vasta experiência
que possui no ramo do meio ambiente. Ninguém mais querendo fazer uso da
palavra o Senhor Presidente agradeceu a presença do Sr. Diego e solicitou os
meus trabalhos de secretário para que lesse as correspondências expedidas e
recebidas: Recebidas: Ofício do Presidente da ONG - Grupo Dispersores, com a
pauta a ser utilizada na Tribuna da Câmara; Envio pela Escola Estadual Alfredo
Albano de Oliveira,  do informativo “Luminosa em Foco”; Convite do Colégio
Frei Orestes- Escola da Vida SEA, para a VII Mostra Pedagógica, no dia 13 de
novembro – Sexta-Feira no Auditório Cláudio Santoro; Ofício nº 021/2009, da
Diretora  Tânia  Lúcia  Chaves Galvão,  solicitando a doação de prêmios a  ser
distribuído na 1ª FECI - Feira de Ciências de Luminosa, no valor de R$ 350,00
(trezentos  e  cinqüenta  reais);  Ofício  nº  018/2009  do  Setor  de  Fiscalização  e
Engenharia da Prefeitura Municipal, informado sobre a numeração das casas
localizadas no Bairro Can-Can, para responder ao pedido de providência de nº
031/2009 da Câmara Municipal.  Ofício nº 578/2009, do Gabinete do Exmo. Sr.
Prefeito  Municipal,  respondendo  ofício  da  Câmara  Municipal,  com relação  à
“colocação” de terras em propriedade particular, reposta esta acompanhada de
vários documentos e fotografias. Ofício expedido: Ofício nº 078/2009, da Câmara
Municipal,solicitando  informações  quanto  à  cobrança  de  honorários  de
anestesista,  quando  a  cirurgia  é  efetuada  pelo  SUS,  no  hospital  local.Em
seguida  foram  lidos  os  ofícios  e  requerimentos  da  Câmara  Municipal:
Requerimento  nº  019/2009,  da  Comissão  de  Finanças,  Orçamentos  e
Fiscalização, firmado pelos Vereadores José Carlos Dias- Presidente e Péricles
Pinheiro- Vice Presidente, solicitando demonstrativo referente ao controle de
gastos  com  saúde  e  Educação,  inclusive  com  os  recursos  do  FUNDEB,
acumulado  até  o  mês  de  outubro  de  2009;  Saldo  financeiro  das  contas  do
Município , com data base em 31/10/2009; despesas realizadas até 31/10/2009,
por  dotação  orçamentária;  despesas  empenhadas  e  despesas  pagas  até
31/10/2009.   Pedido  de  Providência  nº  030/2009,  da  Vereadora  Adriana
Mendonça,  solicitando  ao  Coordenador  do  COMDEC de  Brazópolis,  Sr.  Ivan



Carvalho, a visita à casa da Senhora Vicentina de Fátima da Silva, moradora da
Travessa Luiz Mendes, 40, onde a risco de queda do telhado da casa; Pedido de
Providência nº 031/2009, da Vereadora Adriana Mendonça, para que o Executivo
entre em contato com a CEMIG para a substituição de transformador que se
encontra nos “Machados”, no Bairro Bom Sucesso de Baixo, face ao aumento
de  moradias  no  referido  local;  Pedido  de  Providência  de  nº  029/2009,  do
Vereador José Maurício Gonçalves, solicitando a colocação de pontos de coleta
de lixo, do tipo existente no Bairro São Rafael e trevo do Bom Sucesso, próximo
aos  comércios  existentes  no  centro  do  Bairro  Teodoros,  Boa  Vista,  Araújo,
Campo Belo, Japão e Floresta. Medida de Providência nº 016/2009, do Vereador
Péricles  Pinheiro,  solicitando  ao  Executivo,  conveniar  com  faculdades  de
Veterinária, para estágio de estudantes, com o fim de combater a zoonose em
nossa cidade; Pedido de Providência de nº 034/2009 do Vereador José Carlos
Dias, solicitando reparos e ampliação, com colocação de manilhas na ponte da
estrada do Alegre de Cima, próximo à residência do Sr. Joaquim Lourenço e
executar a rede de água nos trechos que faltam no Loteamento São Francisco,
especialmente na Avenida Monsenhor José Roberto; Pedido de Providência nº
015/2009,  do  Vereador  Danilo  Pereira  Rosa,  solicitando  a  manutenção  e
correção na estrada que liga o Bairro Sertãozinho até a divisa com Piranguçu,
reiterar pedido de manutenção na estrada de acesso aos Bairros Alegre e Alegre
de Cima, a partir da propriedade do Sr. Benedito Ilhéo até a propriedade do Sr.
Alexandre Brandani e correção na estrada que desce do Bairro Quilombo até a
saída na ponte na propriedade do Sr. Antônio Olímpio. Indicação de nº 009/2009,
do  vereador  José  Carlos  Dias,  solicitando  a  programação  para  2010  da
instalação  de  iluminação  pública  na  estrada  de  acesso  ao  Bairro  Can-Can,
iniciada em 2008.O Senhor Presidente fez uma breve releitura dos pedidos de
providência, indicações e os colocou em votação, sendo todos aprovados por
unanimidade.O  requerimento  de  nº  019/2009,  mesmo  aprovado  não  será
encaminhado  na  quarta-feira,  sendo  que  a  Vereadora  Adriana,  relatora  da
comissão não o assinou e se comprometeu, que amanhã mesmo irá pedir as
informações nele contidas, para a Prefeitura para a reunião de sua comissão.
No grande expediente o Senhor Presidente agradeceu a todos que oraram pelo
seu restabelecimento. O Secretário, Vereador Péricles Pinheiro, em seguida, leu
o  parecer  sobre  “a  obrigatoriedade  de  fornecimento  de  medicamentos  à
população, por parte do poder Municipal” enviado pela Assistência Social, do
Secretário  Aldo,  parecer  emitido  pelo  Centro  de  Estudos  de  Administração
Pública (CEAP) que coloca em evidência “o que, exatamente, se encontrava na
zona  de  responsabilidade  do  Município,  em  face  do  ordenamento  jurídico
vigente.  O  parecer  esclarece  que  ao  obrigar  o  Município,  Executivo,  o
fornecimento  de  medicamentos  em  casos  específicos,  estaria  quebrando  a
harmonia  entre  os  poderes.  Os recursos são limitados,  razão pela  qual  não
pode  desassistir  uma  população  inteira  para  atender  um  único  indivíduo,
colocando  o  interesse  individual  acima  do  coletivo”.Em  seguida  também
agradeceu ao Prefeito Municipal por ter atendido sua solicitação de transporte
de Brazópolis para Itajubá dos dependentes químicos, e fez a Leitura do texto



publicado.  Em  seguida  o  Vereador  José  Maurício  Gonçalves  comentou  sua
viagem  à  Brasília,  no  último  dia  04  de  novembro,  acompanhando  os
empresários da MOTOBRAZ ao Ministério das Indústrias e Comércio. Relatou
que esteve presente na audiência o Assessor especial Sr. José Luiz Mota e Sr.
José  Ricardo,  além  do  Deputado  Federal  Virgílio  Guimarães,  onde  as
reivindicações de redução do IPI é que foi o comento e será encaminhado um
ofício ao setor competente do Ministério da Fazenda. Foi encaminhado ofício ao
Deputado Virgílio Guimarães solicitando uma VAN para a Casa Lar Tia Olguinha
e de uma quadra esportiva para o Bairro Teodoros. Esteve também no gabinete
do  Deputado  Federal  Bilac  Pinto,  reivindicando  emendas  para  nosso
Município.O Senhor Presidente parabenizou a iniciativa do nobre Vereador José
Maurício.  O  Vereador  José  Carlos  falou  do  pedido  de  uma  verba  de  R$
100.000,00, ao Deputado Virgílio Guimarães, para calçamento das ruas do Bairro
Bom Sucesso  e  também do  encaminhamento  para  a  CEMIG de  reclamação
sobre as quedas de energia do Bairro Can-Can e também sobre as respostas
vindas do executivo sobre seu pedido de providência com relação à colocação
de terras no terreno de posse do Sr.  José Walter Noronha e que a resposta
enviada  pela  Prefeitura  foi  incompleta.  O  nosso  assessor  jurídico,  Dr.  José
Mauro  Noronha,  irmão do Sr.  José  Walter  Noronha  entregou o  restante  dos
documentos, de que tinha cópias, esclarecendo os fatos com as explicações
constantes nos documentos e que o Vereador José Carlos fez questão de ler. O
Vereador Danilo Pereira Rosa agradeceu ao Prefeito pelos reparos realizados na
estrada do Bairro Paiolzinho. O Vereador Sérgio Reis falou sobre a proposta de
emenda à Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, sugerindo ao Senhor
Presidente que fosse designada comissão e distribuída a matéria, visto que o
prazo foi superado. O Senhor Presidente disse que a matéria é de deliberação
da Mesa-Diretora.  O Vereador Sérgio Reis afirmou que a Mesa – Diretora se
torna falha, pois a matéria já poderia ter sido votada. O Senhor Presidente disse
que irá passar o assunto para o Assessor Jurídico emitir parecer, e que tem o
prazo  de  90  (noventa)  dias  para  colocá-la  em votação.  A Vereadora  Adriana
Mendonça falou sobre o perigo do “Morro dos Bragas” aos alunos e afirmou
que já conversou a respeito com o Senhor Prefeito e ontem mesmo o serviço
necessário  foi  realizado.   O  Vereador  Péricles  agradeceu  a  Associação
Comercial de Brazópolis - ACIAB, nas pessoas do Senhor Hélio Ferreira da Silva
e Romualdo Cintra, pela doação de uma máquina de lavar roupas de 15 kg. para
a  Casa  Lar.  A Vereadora  Adriana  Mendonça  lembrou  do  Festival  de  Música
Sertaneja, dizendo que o Senhor Robinsom está vendendo mesas.Em seguida o
Senhor Presidente falou sobre a reunião da APA, na 6ª Feira, dia 13/11/2009 no
horário  de 15:00  h,  solicitando à Secretaria  que enviasse convite ao Senhor
Prefeito,  Promotor  de  Justiça,  Juíza  e  convite  à  população,  solicitando  aos
vereadores de Luminosa para que se fizesse convite à associação de Bairros do
Distrito.  Falou  também sobre  o  pedido  de  verba  de  R$  350,00  (trezentos  e
cinqüenta reais) para a feira de Luminosa e disse que irá tentar o repasse do
executivo, pois o duodécimo não dá direito para fazermos doações. Nada mais
havendo a  se  tratar,  o  Senhor  Presidente  agradeceu  a  presença de todos e



convocou os Srs. Vereadores para a Trigésima Quarta Sessão Ordinária desta
Câmara,  que será realizada no dia 17 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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