Trigésima Quinta Sessão Ordinária 2009
Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada dia 24 de novembro de 2009, às 18:00 h. Instalada a sessão o Senhor
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 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 quarta Sessão Ordinária
realizada no dia 17 de novembro de 2009, lida e aprovada por unanimidade. Em
seguida foi feita a leitura das correspondências recebidas e expedidas:
Recebidas; Convite do CEP - Centro de Educação Profissional “Tancredo
Neves”, XVI Feira de Eletrônica e Informática, no dia 24 e 25 de novembro de
2009(das 19:00 às 22:30 h); Ofício nº 369/09 do Conselho Tutelar dos Direitos da
Criança e do Adolescente, enviando relatórios referente ao período de 20 de
Outubro a 20 de Novembro de 2009; Telegramas do Ministério da Saúde:
Beneficiário: Prefeitura Municipal de Brazópolis, programa: Pagamento de Piso
Estratégico-Gerenciamento de Risco de VS, valor bruto R$ 173,63; Beneficiário:
Prefeitura Municipal Brazópolis: programa: Pagamento de Piso Estratégico,
valor bruto: R$ 79,33; Beneficiário: Prefeitura Municipal de Brazópolis:
programa: Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância, valor bruto: R$
600,00. Requerimento nº 020/2009, da Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização, firmada pelo Vereador José Carlos Dias e Vereador Péricles
Pinheiro, solicitando as seguintes informações: 1-planilhas financeiras de
controle de manutenção mecânica da frota municipal, com os gastos detalhados
por veículo e por mês; 2-planilhas financeiras de controle de gastos com
combustível da frota municipal, com os gastos detalhados por veículo e por
mês; 3- Cópia dos diários de bordo dos veículos no mês de setembro de 2009;
4- cópia do processo de licitação para compra de peças no ano de 2009, ou
outra forma de tomada de preços. Medidas de Providência: 031/2009 do
Vereador Sergio Fernandes dos Reis, solicitando: 1- Restauração da Escola
Municipal D. Maria Vitória Mendonça, no Bairro Serra dos Mendonças; 2Instalação, pela CEMIG, de braço com luminária no poste existente próximo ao
portão da Escola citada; 3- Instalação de 2(duas) lixeiras no Bairro Serra dos
Mendonças, uma na referida escola e outra no entroncamento da Serra dos
Torres. 030/2009, do Vereador Sérgio Fernandes dos Reis, solicitando: 1- Pintura
em amarelo, guia da Rua Georgina Pereira de Oliveira, sentido subida, lateral
direita, coibindo estacionamento de veículos; 2- Serviço de pintura quebramolas, existente na cidade, bairros do município, bem como pintura de faixa de
pedestres na Rodovia MG 295, próximo ao Lar da Criança; 3- Poda de árvores,
pela CEMIG, no Bairro Campo Belo e outros que se fizerem necessários, na rede
de transmissão; 4-Serviço de reinstalação de poste e transformador, no Bairro
Campo Belo, próximo à propriedade do Sr. Paulo Leite. Pedido de Providência,
nº 030/2009, do Vereador José Maurício Gonçalves, solicitando a manutenção e
melhorias nas estradas existentes dos bairros Paiol Novo, Paiol Velho e Matão.

Indicação nº 005/2009, da Vereadora Adriana Lúcia Mendonça, solicitando a
construção de calçada em frente à quadra de esportes de Estação Dias. Projeto
de Lei nº 079 de 19 de Novembro de 2009, que “Cria nova rubrica orçamentária
que especifica e dá outras providências”, originário do executivo, para
Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Arquivo - SISMARQ,
Projeto Memória Viva. O Senhor Presidente fez uma breve releitura nos pedidos
de providências, indicação e requerimentos e os colocou em discussão e
posterior votação, todos sendo aprovados por unanimidade. O Vereador
Péricles Pinheiro fez a leitura na integra do Projeto de Lei nº 079/2009, de 19 de
novembro de 2009, de autoria do Executivo, que “Cria nova rubrica
orçamentária que especifica e dá outras providências”. O Senhor Presidente
justificou a urgência para que o referido projeto entre em votação ainda nesta
sessão e pediu o parecer verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
cujo parecer foi favorável; A Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização,
também se pôs favorável ao projeto; Em seguida o Senhor Presidente leu o
parecer do Assessor Jurídico da Câmara e colocou o Projeto 079/2009 em
discussão. Ninguém fez uso da palavra e o Senhor Presidente comentou que foi
enviado FAX da Secretaria da Cultura, pela Secretária Maria Elizabeth Gomes
Faria, comunicando a aprovação pela Secretaria da Cultura de Minas Gerais, do
Projeto Memória Viva,elaborado pela Secretaria da Cultura do Município e
colocou o Projeto em primeira votação, e foi o mesmo aprovado por
unanimidade.Pedido de Regime de Urgência feito pelo Vereador Lucimilton.
Projeto levado à segunda votação foi aprovado por unanimidade e vai à sanção
do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes. Em seguida o Senhor Presidente comentou
sobre o PPA , Projeto de Lei nº 67 de 31 de Agosto de 2009, que “Dispõe sobre o
Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013 e dá outras providências” e pediu
o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio
Ambiente, presidida pela Vereadora Adriana Lúcia Mendonça,cujo parecer da
comissão, foi apresentado pelo relator Vereador Danilo Pereira Rosa, favorável,
no que se refere à saúde e educação. O Senhor Presidente solicitou aos Srs.
Edis, que quiserem apresentar alguma emenda, que o façam na próxima
sessão , quando o PPA será discutido e votado. Em seguida o Senhor
Presidente falou sobre a necessidade de se conceder o título de cidadão
brasopolense ao Exmo. Sr. Delegado de Polícia, Dr. Pedro Henrique Rabelo
Bezerra, e, ouvindo o plenário, foi à proposição aprovada por unanimidade e a
entrega do título será no dia 15/12/2009, na 37ª. Sessão Ordinária às 18:00 h,
juntamente com o título anteriormente concedido ao Senhor Alberto João da
Silva “Beto da Bia”. No Grande expediente o Vereador Lucimilton falou sobre a
nomeação para o Cargo de Juiz de Paz, do Secretário Executivo da Câmara Sr.
Wagner Silva Pereira, pedindo que se registrasse nos anais da câmara o
seguinte: “Gostaria de parabenizar nosso Secretário Executivo, Sr. Wagner Silva
Pereira, que também já foi vereador juntamente com meu pai, Sr. Milton Carneiro
da Fonseca, nesta Egrégia Câmara, por sua nomeação para o cargo de Juiz de
Paz da Cidade de Brazópolis. Há mais de 10 (dez) anos, nossa cidade ficou sem
um brasopolense na função, sendo obrigado a vir o Juiz de Paz da cidade de

Piranguinho, tornando as taxas de casamento mais caras. Sabendo disso,
nosso amigo Wagner, que é um brasopolense bairrista, tentou, até conseguir, tal
nomeação e no dia 11 de novembro, a MM. Juíza de Direito da Comarca de
Brazópolis, Doutora Letícia Drumond, o nomeou, e, com certeza, irá
desempenhar dignamente seu papel. Meu amigo Wagner, parabéns por mais
uma vitória em sua vida!”. Ao ensejo, a Vereadora Adriana Mendonça, que é
casada tão somente no religioso, afirmou que vai se casar no civil. O Senhor
Presidente disse que o Secretário Wagner está seguindo a tradição, pois o pai
deste também foi Juiz de Paz em Brazópolis. O Vereador João do Carmo Lúcio
agradeceu o “Sr. Benedito Camarada”, “José Serpinha”, “Paulo Nhana”,
“Vasquinho” e “Verissinho”, que forneceram cascalho para estrada de
Luminosa. Péricles agradeceu o Sr. Ivan de Carvalho pelo total apoio e
desprendimento na reforma da Casa Lar Tia Olguinha e pela retirada das lixeiras
da rodoviária, tambores abertos, que causam má impressão aos passageiros
que utilizam o terminal rodoviário. O Vereador José Carlos falou sobre o “Portal
de Transparência, que ainda não está no ar. O Senhor Presidente pediu que se
enviasse ofício ao Senhor Euler sobre isso. O Vereador Sérgio Reis leu o
seguinte texto: “Senhor Presidente e nobres Vereadores, não vejo motivos para
que fossem expressos termos improcedentes, ou melhor, termos incoerentes na
sessão anterior e que foram transcritos nesta ata”. Classifico esses termos
usados, nos seus devidos lugares. Tenho absoluta certeza e confiabilidade nos
meus atos, como vereador e como cidadão comum, no geral. Deixo mais uma
vez tão claro, que não insinuei, muito menos propaguei pelas esquinas,
conforme foi dito, o nome de terceiros e prova disso para todos é meu intenso
trabalho nos mais variados seguimentos de atividades. No momento só resta
ignorar certas expressões ouvidas, até comparações banais. Esta casa de leis,
não deve ignorar as pessoas, pois, somos passíveis de erros, não podendo
reincindí-los. Há tão pouco tempo ouvi expressões de que tal serviço não havia
sido feito, que não era papel de homens e sim canalhas, isso quanto à
interligação da Rua 24 de Maio e Travessa Cel. Caetano e que eu solicitasse ao
chefe do executivo, ai sim a conotação de critica a distância, que destruísse o
asfalto existente da Avenida Pedro Antonio dos Reis e deixasse apenas na terra
como era antes. Pois, somos legisladores e temos o mesmo peso nas
reivindicações de caráter social. Ai sim é preciso ter paciência e evitar uso de
nomes de terceiros e sim de forma mais direta.”. Nada mais havendo a se tratar,
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Srs.
Vereadores para a Trigésima Sexta Sessão Ordinária desta Câmara, que será
realizada no dia 01 de dezembro 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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