
Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária

Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis
no  ano  legislativo  de  2012,  realizada  dia  04  de  Dezembro  de  2012,  às
18h30min. Instalada, a sessão, o Senhor Presidente cumprimentou a todos os
presentes e pediu ao secretário da Mesa que fizesse a chamada. Eu Danilo
Pereira Rosa, Primeiro Secretário, fiz a chamada e constatei a presença dos
demais  vereadores.  Logo  após  o  Senhor  Presidente  proferiu  as  seguintes
palavras: “Sob  a  proteção  de  Deus  e  como  representantes  do  povo
brazopolense,  iniciamos  nossos  trabalhos  no  legislativo”.  Foi  feita  a
leitura  da  Ata  da  Trigésima  Quarta  Sessão  Ordinária  de  2012,  discutida,
corrigida  e  aprovada  por  unanimidade. Leitura  das  correspondências
recebidas  e  expedidas:  Ofício  Nº  96/2012  da  presidência desta Câmara,
solicitando ao CODEMA autorização para podas e cortes de inúmeras árvores,
que  apresentam  riscos,  nas  margens  da  estrada  de  acesso  a  Serra  dos
Mendonças,  proximidades  dos  Lagos  da  Serra.  Ofício  Nº  506/2012  do
Conselho  Tutelar  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  Brazópolis,
enviando em anexo relatório de suas atividades no períodos de 18 de outubro a
30 de novembro de 2012. Telegramas do Ministério da Saúde informando a
liberação  de  recursos  nos  valores:  R$14.260,00  para  o  pagamento  do
Programa Saúde da Família; Valor de R$ 4.460,00 para o pagamento de Saúde
Bucal,  todos  do  mês  de  outubro  2012,  beneficiário  Prefeitura  Municipal  de
Brazópolis.  A palavra  ficou  aberta  para  os  vereadores  colocarem  seus
encaminhamentos para providências: Com a palavra o vereador José Carlos
Dias,  fez  a  leitura  de  uma  correspondência  encaminhada  a  ele  e  depois
explicou:  a  família  do  Sr.  Francisco  Osvaldo  Gomes,  já  falecido,  que  foi
vereador por dois mandatos nessa Casa, através dessa carta conta um pouco
da  História  de  vida  desse  brazopolense  e  pede  que  seja  feita  uma  lei
denominando um rua da cidade em homenagem ao Sr. Francisco Osvaldo
Gomes. Requerimento Nº 11/2012, reiterando o requerimento Nº10/2012 dos
vereadores  José  Carlos  Dias  e  José  Maurício  Gonçalves  solicitando  do
executivo, informações sobre atrasos que estão ocorrendo no pagamento do
Auxílio  Alimentação  aos  servidores  nesse  mês  de  novembro.  Os
encaminhamentos  feitos  pelos  vereadores  foram  todos  provados por
unanimidade.  Com a palavra o Sr. presidente informou que para o fim deste
mandato  serão  realizadas  3(três)  Sessões  e  para  encerrar  os  possíveis
trabalhos que por aqui tramitam, ele pede que os demais vereadores ao passar
por essa Casa, se inteirem dos projetos, agilizem os estudos e pareceres para
que os mesmos sejam votados em tempo. Aproveitando o Sr. presidente fez a
leitura  do  Projeto  de  Lei  Nº  08/2012  do  Legislativo  que  “  Dispõe  sobre
denominação  de  Logradouro  Público  e  dá  outras  providencias.”  Vereador
proponente  Sérgio  Fernandes  dos  Reis.   Foi  feita  a  leitura  pela  vereadora
Adriana Lúcia, relatora da comissão especial,  sobre os pareceres favoráveis
dos: Projeto de Resolução Nº 01/2012 que “Altera a redação do Artigo 13 do
Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal  de  Brazópolis;”  e  o  Projeto  de
Emenda a Lei Orgânica Nº 01/2012 “que dá nova redação ao artigo 35 da Lei
Orgânica  Municipal.”  Após  a  leitura  do  parecer  os  projetos  entraram  em
discussão.  Com a palavra o vereador José explicou que são dois projetos, mas
que tratam de um só assunto sendo a mudança do período de mandato da
Mesa Diretora que, atualmente é de dois anos, para um ano. Justificando a



proposta esclareceu que essas emendas foram propostas com a anuência da
maioria dos vereadores eleitos para o próximo pleito. Com a palavra o vereador
Sérgio  Machado  explicou  que  é  contrário  a  aprovação  das  matérias  por
entender  que  não  é  de  competência  desta  gestão  decidir  um assunto  que
interferirá  na  ordem  de  gestão  da  próxima  legislatura.  O  vereador  acha
conveniente  deixar  para  os  futuros  legisladores  a  opção  de  eles  mesmos
chegarem a um consenso e deliberam como quiserem. Com a palavra o senhor
presidente achou valida a colocação do nobre vereador Sérgio Machado, mas
entende que talvez já houvesse uma negociação e acerto pelos vereadores
reeleitos e futuros Edis.  Com a palavra o vereador José Carlos explicou a
necessidade de ser feito agora a mudança para que a Mesa Diretora eleita em
janeiro já cumpra o mandato de um ano. Aproveitou para expressar sua opinião
dizendo  que  o  Presidente  da  Câmara  exerce  função  de  coordenação  dos
trabalhos e não função executiva como o Prefeito, sendo que o mandato de um
ano não interfere nos projeto da Câmara. Os seguintes Projetos de Emendas
entraram em primeira votação, sendo aprovados por 07(sete) votos favoráveis
e  01(um)  voto  contrario.  Com  a  palavra  o  Presidente  esclareceu  que,
respeitando o interstício de 10 dias, a segunda votação será realizada no dia
18 de dezembro. Em virtude das poucas sessões e de alguns trabalhos ainda
há serem concluídos, definiu-se que será feito um cronograma das matérias a
serem votadas e a sessão prevista para o dia 25, que é dia da festa do natal,
descerá para o dia 21/12, na sexta-feira, onde será realizada, além da sessão
normal,  uma sessão solene para a inauguração da reforma e ampliação da
Câmara. O Sr. presidente informou que irá solicitar este cronograma o mais
rápido e que o mesmo poderá ser retirado na secretaria durante a semana.  A
sessão  passou  para  o  Grande  Expediente, sendo  a  palavra  aberta  por
ordem de solicitação; Com a palavra  o Sr. presidente  informou os  demais
vereadores sobre  andamento da reforma e sua conclusão, falou também do
letreiro da porta de entrada onde será fixado em letras caixas com os dizeres
“Poder Legislativo – A voz do cidadão”.  Será feito também uma placa para a
inauguração da reforma.  Com a palavra o vereador José Carlos, lembrou que
após a reforma este será o único prédio publico da cidade preparado para
receber  pessoas  com  mobilidade  reduzida.  Agradeceu  ao  publico  pela
presença, dizendo que é sempre mais fácil trabalhar com o apoio do povo. Fez
uma menção aos alunos que foram premiados na 8ª OBMEP – Olimpíada de
Matemática  das  Escolas  Públicas  dizendo  que  Brazópolis  teve  8  alunos
premiados,  sendo 6 menções honrosas,  uma medalha de bronze,  do aluno
Paulo Henrique Arruda da E. E. Alfredo Albano de Oliveira, em Luminosa e uma
medalha de ouro do aluno Tobias Augusto de Oliveira Dias, da E. E. Presidente
Wenceslau. Com a palavra o vereador Sérgio Machado, falou que esteve na
reunião do LADMA, onde eles passam por  dificuldades em reassentar uma
nova diretoria e resolver os problemas com as dividas, a entidade fará uma
assembléia para escolha da nova diretoria, pois a atual já foi reeleita e não
poderá continuar. Sobre as dividas, a entidade tem patrimônio, mas os bens
não podem ser vendidos, pois há embargo e penhoras por questões judiciais.
O vereador Sérgio Machado solicitou do vereador reeleito, José Carlos dias,
que entre em contato com o Deputado Durval Ângelo do PT, que também é
presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa de
Minas, para que auxilie de alguma forma uma negociação ou resolução dos
bens embargados;  pois  se  a  entidade conseguir  vender  seu patrimônio  ela



conseguirá  quitar  as  dividas  e  resolver  grande  parte  de  seu  problema.  O
importante nisso tudo é garantir o atendimento aos idosos que lá se encontram
e  não  têm  para  aonde  ir.  O  vereador  cobrou  também  a  participação  da
secretária de assistência social que irá assumir na próxima gestão municipal.
Com  a  palavra o  vereador  José  Carlos  disse  que  o  vereador  licenciado
Péricles, lhe telefonou e colocou a par da reunião, também falou que esteve na
reunião anterior e que, na sua opinião, a entidade precisa fazer um auditoria e
levantar  situação patrimonial e depois buscar uma solução na justiça para o
pagamento  das  dívidas.  Quanto  à  questão  do  zelo  pelos  idosos  se  for
necessário  o apoio  do Município  afirmou que a Câmara dará  todo o apoio
necessário ao cuidado com a vida dos idosos internos da entidade. Com a
palavra o Sr. presidente lembrou novamente do projeto de reforma do piano do
Coral  Vozes  de  Euterpe  onde  o  Sr.  José  Resende  Vilela  disse  que  seria
importante  a  restauração  ser  feita  neste  período de féria.  O Sr.  presidente
pediu  para  que o  vereador  José Carlos,  empenho junto  ao novo Chefe  do
Executivo para uma solução o mais rápido possível. Não havendo mais nada
a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e convocou a todos para a
próxima sessão ordinária do dia 11 de Dezembro às 18h30min. Desejou ainda
uma boa noite,  uma boa semana e que Deus os acompanhe. Dando como
encerrados os trabalhos daquela sessão, eu Danilo Pereira Rosa Secretário da
Mesa, lavrei a presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada por
mim e por todos os Edis presentes.
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