Quarta Sessão Ordinária 2010
Ata da Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada
dia 02 de março de 2010, às 18:30 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 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”.Em seguida fiz leitura da ata da Terceira Sessão Ordinária que foi
aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências expedidas e
recebidas e do legislativo: pedidos de providências, requerimento e indicação e
projetos.Requerimento nº 01/2010, da Comissão Permanente de Direitos
Humanos, solicitando a convocação da Secretária Municipal de Saúde, sobre
a avaliação do cumprimento das metas fixadas para o serviços de saúde no ano
de 2009, bem como as metas previstas para o ano de 2010. Pedido de
Providência nº 001/2010, do Vereador Péricles Pinheiro, solicitando colocação
de placas de sinalização, proibindo estacionar, em ambos os lados da Travessa
Major Joaquim Carlos, da Capitão Gomes até Av. João Visoto. Pedido de
Providência nº 05/2010, do Vereador José Maurício Gonçalves, solicitando
roçadas nas margens e operação tapa buracos, nas estradas municipais, que
ligam Brazópolis ao Bairro Floresta, Boa Vista a Teodoros, Araujos ao Japão,
Banhado ao Bairro Campo Belo, bem como correção em trechos de calçamento
nas Travessas Faria e Souza, Mario Silva e Neco Veloso. Pedido de Providência
03/2010, do Vereador José Carlos Dias, solicitando operação tapa buracos na
Aavenida Principal do Bairro Bom Sucesso; Reparos no Calçamento da
Travessa Cândido Mendonça e Travessa Eugênio Noronha, no Bairro
Aparecida; Roçadas nas margens e limpeza das saídas de água do trecho
calçado na Estrada do Observatório. Pedido de Providência 04/2010 do Vereador
José Carlos Dias, solicitando operação tapa buracos na Estrada de acesso ao
Bairro das Posses e colocação de material pedregoso e limpeza das saídas de
água. Construção de bueiro na Estrada do Observatório, em frente a
propriedade do Sr. Fernando.Indicação nº 01/2010 dos vereadores José Carlos
Dias e José Maurício Gonçalves, solicitando a elaboração de projeto para
criação de espaço de lazer no Bairro Frei Orestes, atrás do Posto de
Atendimento do PSF.Ofícios: Nº 01/2010 da Comissão de Finanças, Orçamentos
e Fiscalização, solicitando o envio a esta casa dos projetos de Lei referente a
Criação, no PPA 2010/ 2013, dos programas sobre convênio com o IMA,
proposto através de Projetos de Lei 02/2010 e Convênio com a Associação do
Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas, objteo do Projeto de Lei
05/2010 e os relatórios de estimativa de impacto financeiro e orçamentário e as
declarações de adequação dos projetos a Lei Complementar 101/00; Convite
para a cerimônia de inauguração da Cidade Administrativa Presidente Tancredo
Neves, no dia 04 de março de 2010; Convite da MM. Juíza de Direito , Dra. Letícia
Drumond, para reunião a serealizar no dia 08 de março de 2010, às 15:00 h , no
Fórum de Brazópolis, referente a implantação no Município de Piranguinho de

Posto de Atendimento da Assistência Judiciária e sobre a atuação dos
defensores dativos no Município. Ofício nº 014/2010, do Sub tem PM Noé
Teodoro de Oliveira, Cmt do 7º Pel. PM, com as ocorrências durante o
Carnaval /2010. Ofício 12/10, do Presidente do LADMA , convidando para
reunião no dia 27 de fevereiro, às 9:00 h. Ofício 051/10 do Conselho Tutelar ,
enviando relatório das atividades do Conselho do dia 21 de janeiro de 2010 até
22 de fevereiro de 2010. Ofício nº 192/2010, da Caixa Econômica Federal,
informando sobre a prorrogações de vigência de contratos mantidos com a
Prefeitura de Brazópolis. Ofício nº 83/2010, do Exmo. Sr. Prefeito, em resposta
as solicitações de informações da Câmara. Ofício nº 135/2010, do Executivo,
informando , sobre impacto financeiro do convênio com a Associação Serras
Verdes do Sul de Minas, e também de que no ano de 2009 , não se firmou
convênio com nenhum circuito. Ofício nº 134/2010, do Executivo, informando
que o convênio com o IMA, não terá impacto financeiro para o Município.O
Senhor Presidente fez um breve comentário sobre as medidas de providências,
e colocadas em plenário foram aprovadas por unanimidade. O Vereador José
Carlos comentou sobre a Travessa Augusto Carvalho e fez pedido verbal para
capina e limpeza. Em seguida o Senhor Presidente leu o parecer jurídico ao
Projeto nº 02 de 04/01/2010 e em seguida pediu ao Vereador Lucimilton,
Presidente da Comissão de Legislação ,Justiça e Redação, que desse o parecer
verbal que foi favorável ao projeto. Em seguida o Senhor Presidente fez a leitura
do parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, também
favorável. Em seguida o Projeto nº02/2010, foi colocado em discussão, sendo
que o Vereador José Carlos comentou que, com relação ao impacto financeiro,
haverá transferência de verbas de calçamento para a rubrica do convênio e
comentando que o IMA já atende juntamente com o SIAT, na Prefeitura e que
ficará melhor ainda se houver uma sala exclusiva na EMATER. O Senhor
Presidente colocou o projeto nº 02/2010 em primeira votação, sendo aprovado
por unanimidade. O Vereador Lucimilton solicitou regime de urgência, e o
projeto foi para a segunda votação, sendo aprovado por unanimidade e vai a
sansão do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes.Em seguida o Senhor Presidente
leu a proposta de emenda aditiva nº 01/2010, da Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização, ao Projeto de Lei nº 05/2010 e a colocou em
votação, sendo aprovada por unanimidade. Logo após fez a leitura do parecer
jurídico ao referido projeto, solicitando em seguida ao Vereador Lucimilton,
Presidente da Comissão de Legislação , Justiça e Redação , que desse o
parecer da comissão, o qual foi favorável. Foi feita a leitura do parecer da
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, também favorável. O Senhor
Presidente colocou o projeto nº 05/2010 em discussão. O Vereador Péricles
Pinheiro comentou sobre o diálogo que teve com o Dr. Guilherme( Assessor
Jurídico da Prefeitura) falando sobre os benefícios da aprovação do projeto,
publicações, inclusive na “4 Rodas”, mostrando as atrações turísticas das
cidades que fazem parte da Associação Serras Verdes do Sul de Minhas que
conterá o ”Caminho das Estrelas”.No dia 08/03 haverá em Brazópolis, curso
para gestores municipais com pessoas envolvidas a esta associação, que

muito tem a ver com o “Observatório Astrofísico Brasileiro”, sendo ótimo para o
turismo local, e que as chaves para as visitas hoje se encontram com a
Prefeitura Municipal, que organizara estas visitas.Que no circuito poderá ser
integrado a “Festa da Banana”, etc. A sede atual é Cambuí e a mesma poderá
vir para Brazópolis. Em seguida o Sr. Presidente colocou o Projeto nº 05/2010
em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Pedido de Regime de
Urgência pelo Vereador Lucimilton. Projeto colocado em segunda votação e
aprovado por unanimidade e será remetido à sansão do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal Josias Gomes. No Grande expediente o Senhor Presidente sugeriu
que se envie ao executivo um ofício para que seja efetuado um cronograma
para a manutenção das estradas que servem o nosso município e que este seja
enviado para a Câmara, afirmando que; se até as rodovias de asfalto estão em
péssimas condições , quiçá as estradas de terra, com toda essa chuva que as
danificam. Solicitou que as respostas dos ofícios venham objetivas. Falou
também das correspondências que chegam com datas vencidas, e que as
mesmas devem ser ignoradas e, portanto, não deverão ser lidas. O Vereador
José Maurício quer saber sobre a resposta do executivo, com relação a
indicação feita, para que seja dado um número de telefone de plantão, nos
casos de emergência, principalmente no que se refere as estradas. Ficou
determinado que será encaminhado ofício ao executivo. O Vereador Péricles
Pinheiro perguntou aos nobres edis sobre a sigla ADTM e que continha uma
verba de um milhão de euros, do governo da Itália e que na época, o Presidente
do circuito era o ex-prefeito João Mauro, e que atualmente o presidente é o
Prefeito de Santo Antonio do Pinhal e que o mesmo não dá nenhuma satisfação.
O Vereador José Carlos comentou sobre o Ex-prefeito João Mauro e sobre a
Yara, e que a Secretária de Cultura de Brazópolis, Elizabeth e o José Luiz
Loureiro, da administração, não quiseram participar. O Vereador Péricles disse
que existe uma barreira contra o nosso executivo quando se pretende
participar, e que, inclusive, o Prefeito de Santo Antônio do Pinhal , não dá
qualquer resposta , sugerindo então que o Ex-prefeito João Mauro, fosse
convidado a comparecer aqui, para nos dar explicações. O Vereador Sérgio Reis
sugeriu que se convidasse também o Senhor José Luiz Loureiro, para que aqui
também viesse para prestar informações sobre o assunto, pois Brazópolis
praticamente foi barrado do circuito. O Vereador José Carlos sugeriu que não
venham os dois na mesma data, para que não vire um debate político.O
Vereador Péricles Pinheiro comentou que o pedido do Vereador José Carlos é
razoável. O Senhor Presidente também concordou com o ponto de vista e
comentou sobre sua dúvida quanto a presidência do Ex-prefeito João Mauro, na
época que o mesmo saiu, não tendo passado a mesma para o atual prefeito
Josias Gomes, e Brazópolis vem perdendo com isso. O Senhor Presidente
peguntou a todos se poderia convidar os dois para o mesmo dia mas em
horário diferente, tendo todos os vereadores se posto de acordo. Ficou
estabelecido que serão convidados para o dia 23 de março de 2010. O Vereador
José Carlos comentou sobre o parecer do Projeto 058/2009, que a Comissão de
Finanças já deu seu parecer favorável e que, se possível possa ser colocado em

votação na próxima reunião, onde o Senhor Presidente pediu para que se
passasse a emenda do projeto ao Presidente Lucimilton. O Vereador José
Carlos comentou ainda sobre a sua satisfação quanto ao lançamento do Livro
do Ex-prefeito João Mauro, no salão paroquial, com mais de 200 participantes e
alguns vereadores. Foi perguntado sobre o exemplar para a Câmara . O
Vereador José Carlos disse que irá trazer um autografado. O Vereador Sérgio
Reis comentou sobre o assunto do cemitério, afirmando que em contato com o
jurídico da prefeitura, foi informado que na próxima sessão será encaminhada
matéria à Câmara regulamentando as condições dos serviços funerários e como
serão prestados.
Nada mais havendo a se tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores para a Quinta
Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 09 de março de 2010
às 18:30 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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