
Sétima Sessão Ordinária 2010

Ata da Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada
dia 23 de março de 2010, às 18:30h. 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 Sexta Sessão Ordinária que foi
aprovada  por  unanimidade.  Leitura  das  correspondências  recebidas  e  dos
pedidos de providência do legislativo e requerimentos: Telegramas: Ministério
das Comunicações, inauguração da agência dos Correios em Paraisópolis, no
dia  26/03/2010;  Ministério  da  Saúde,  beneficiário,  Prefeitura  de  Brazópolis,
Programas:  Pagamento  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde,  valor  bruto  R$
13.671,00. Pagamento de Saúde da Família, valor bruto, R$ 12.800,00. Ofício do
Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  a  Fome,  demonstrativo  de
pagamento, beneficiário Prefeitura Municipal de Brazópolis, valor R$10.300,00.
Alerta a População, sobre a importância do exame preventivo, de câncer de colo
de útero e mamas. Convite, 12º Feira do Peixe de Brazópolis, de 31/03/2010 a
02/04/2010, no Estádio Dr. Ataliba de Morais. Ofício nº 208/2010, da ASBRAPE,
solicitando o patrocínio de R$ 150, 00, para a realização da feira do peixe. Ofício
de encaminhamento de nº 147/2009 dos Projetos de Leis: nºs 07/2010 e 08/2010.
Pedido  de  Providência  nº  003/2010,  da  Vereadora  Adriana  Lúcia  Mendonça,
solicitando o calçamento de pequeno trecho compreendido do portão da E. M.
“Joaquim Raimundo Braga” até a parada do ônibus escolar e requerimentos
002/2010  solicitando  a  CEMIG,  avaliação  de  transformador  no  Bairro  dos
Machados, em Bom Sucesso e Ofício nº 001/2010, solicitando ampliação de rede
de água, a COPASA, próximo à residência da Senhora Piedade Rebelo em Bom
Sucesso. Medida de Providência nº 005/2010 do Vereador Danilo Pereira Rosa,
pedindo reparos na estrada de Luminosa/Campos do Jordão e limpeza geral nas
saídas  de  águas  pluviais  em  todas  as  estradas  do  Distrito.  Medida  de
Providência de nº 008/2010, do Vereador Sérgio Fernandes dos Reis, solicitando
reparos na estrada municipal  de acesso Serra  dos Mendonças e  serviço de
adequação do final  da  Rua  Luiz  Mendes,  ligando à  Rua  Antônio  Mendonça.
Requerimento nº 06/2010 do Vereador José Carlos Dias, pedindo ao Executivo,
solicitando cópia do Processo de Licitação que originou o contrato nº 002/2009,
com a empresa Denílson Marcondes Venâncio e requerimento nº 05/2010, do
Vereador José Carlos Dias, pedindo informações sobre o custo das obras de
mudança do muro da Escola Municipal Cel. Francisco Braz “Grupão”, com cópia
das notas de empenho, relatórios de medição da obra, cheques ou depósitos
bancários, referentes ao pagamento das notas fiscais. |O Senhor Presidente fez
uma breve releitura dos pedidos de providências e requerimentos e os colocou
em votação,  todos  sendo  aprovados  por  unanimidade.  Leitura  do  ofício  de
encaminhamento de nº 147/2010, do executivo, dos projetos de nº 07 e 08/2010,
lidos na integra.  Projeto de Lei nº 007/2010, que “revoga a Lei nº 811/2008” que



“autoriza o Executivo a pagar aluguel de galpão para instalação da empresa
incubada  indicada  pela  Incubadora  de  Empresas  de  Base  Tecnológica  de
Brazópolis AVANTE”. Projeto de Lei nº 008/2010, que “Altera as redações dos
artigos 8º, 9º e do parágrafo único do art. 6º da Lei Municipal nº 367/97, e inclui
dois parágrafos no art. 8º da mencionada Lei”. O Senhor Presidente distribuiu o
Projeto nº 07/2010, para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação; para a
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização; Comissão de Urbanismo e
Infra–Estrutura  Municipal.  O  Projeto  nº  08/2010,  foi  distribuído  para  as
comissões:  de  Legislação,  Justiça  e  Redação;  Comissão  de  Finanças,
Orçamentos e Fiscalização,  bem como para comissão de Urbanismo e Infra-
Estrutura Municipal, e para a Comissão Permanente de Direitos Humanos. No
grande expediente,  o Senhor Presidente comentou que já  está sendo feita  a
inscrição para o seminário em Belo Horizonte dias 07, 08 e 09 de abril e que
estarão  presentes  o  Presidente  Sergio  Emanuel  de  Noronha  Machado,  o
Vereador Péricles Pinheiro e a Vereadora Adriana Lúcia Mendonça. Em seguida
o Senhor Presidente  comentou sobre o descontentamento  da população com
relação a portaria do Exmo. Senhor Delegado de Polícia,  Dr.  Pedro Henrique
Rabelo Bezerra e também  comentou a circular do DETRAM de Belo Horizonte e
leu o parecer de nosso assessor jurídico e pediu que se fizesse um estudo
sobre  o  assunto,  enviando  ofício  ao  Delegado,  pedindo  esclarecimentos,
solicitando a anuência dos nobres edis. O Vereador Péricles Pinheiro fez um
breve  comentário  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  07  de  2010  e  também sobre  o
Telescópio para o CEP, solicitando também fosse oficiado,  a Incubadora de
Empresas  AVANTE,  para  que  a  mesma  forneça  o  número  de  empresas
incubadas  com  os  respectivos  números  de  funcionários  cadastrados.  O
Vereador  Sérgio  Reis  comentou  sobre  o  encontro  realizado  na  Helibras,  em
Itajubá, e do lançamento da pedra fundamental, com a presença do Governador
Aécio Neves, do Vice Anastásia e de alguns deputados, e que trará benefícios
para Itajubá e cidades vizinhas, bem como fez comentários sobre o tratamento
de esgotos, ou seja, inauguração da ETE - Estação de Tratamento de Esgotos de
Itajubá.   O  Vereador  José  Maurício  perguntou  se  algum  vereador  saberia
responder sobre os andamentos das capinas nas ruas de nossa cidade, pois
principalmente o Bairro Aparecida e Alto da Glória se encontram com suas ruas
muito sujas, além dos riscos aos moradores, com o aparecimento de animais
peçonhentos e também a desvalorização de suas residências. O Vereador José
Carlos comentou sobre o proj. nº 07/2010 e que seja enviado ofício ao executivo,
perguntando quais outras empresas o Município ajuda com aluguel, cessão de
prédio  ou  terreno.  Solicitou  que  se  enviasse  novo  ofício,  convidando  o  Ex-
Prefeito  João  Mauro,  para  fazer  uso  da  tribuna  e  para  o  prefeito  de  Santo
Antônio  do  Pinhal  no  dia  06/04/2010,  com  relação  ao  assunto  ADTIM  -
Associação  de  Desenvolvimento  Integrado  do  Território  da  Mantiqueira.
Solicitou ainda que se mandasse novo ofício,  sobre pedido não respondido,
para  que  o  Prefeito  recebesse  e  protocolizasse  pessoalmente,  havendo
concordância  do  Senhor  Presidente.  O  Vereador  Péricles  Pinheiro  teceu
comentários  sobre  a  pedra  fundamental  em  Itajubá,  dizendo  que  ficou



constrangido de participar do evento, vez que todo assunto gira em torno da
parceria do governo brasileiro com o governo francês, de Nicolai Sarcosi, em
que  os  aviões  a  serem  adquiridos  pelo  Brasil,  pelo  preço  oferecido,  foram
recusados, inclusive, pela Índia. O Vereador Sérgio Reis, comentando sobre o
Projeto nº 07/2010, falou sobre o fundo perdido do governo federal, com relação
à  micro  empresas.  O  Vereador  Péricles  comentou  que,  em  diálogo  com  o
Senhor  Júnior  Torres,  ficou  sabendo  que  temos  três  (três)  empresas  que
receberam R$ 120.000,00 (cento e vinte mil  reais) cada. O Senhor Presidente
falou  em seguida,  solicitando aos  Senhores  Edis,  com todo respeito,  que  a
discussão  do  Projeto  nº  07/2010  fosse  deixada  para  a  sessão  em que  será
colocado  em  pauta.  O  Senhor  Presidente  falou  sobre  o  turismo  em  nosso
Município, bem como sobre as associações “Serras Verdes da Mantiqueira” e
outras.  Sendo  que  o  Vereador  José  Carlos  explicou  as  diferenças  entre  as
associações e os circuitos turísticos.  O Vereador Péricles falou sobre o não
pagamento e a desfiliação do Município, através do executivo, do “Caminho do
Sul de Minas” e a adesão a Associação Serras Verdes da Mantiqueira, inclusive
com divulgação na Revista  “4 Rodas”.  O Sr.  Presidente  pediu  anuência  dos
nobres edis para que se enviasse um ofício ao executivo questionando o não
pagamento no ano de 2009, a Associação “Caminhos do Sul de Minas”, fato que
prejudicou vários artesãos locais. O Vereador José Carlos disse que gostaria de
saber o porquê da mudança de circuito, prejudicando as entidades de artesãos
locais e que o Presidente da Associação (Piranguinho) está a disposição para
vir a esta casa para dar maiores esclarecimentos. O Senhor Presidente pediu
desculpas em público, por ter colocado e aprovado o Projeto nº005/ 2010, sobre
convênio com a Associação do Circuito Turismo Serras Verdes do Sul de Minas
às  pressas,  sem  maiores  estudos.  A Vereadora  Adriana  comentou  que  tem
conhecimento  de  que,  artesão  local,  que  entrou  como  associado  por  outra
cidade,  pois  se  sentiu  órfão.  Nada  mais  havendo  a  se  tratar,  o  Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores para
a Oitava Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 06 de abril 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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