
Décima Primeira Sessão Ordinária 2011

Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Brazópolis, realizada dia 19 de Abril de 2011, às 17h30m. Instalada, a sessão, o
Senhor  Presidente  cumprimentou  a  todos  os  presentes  em  seguida  pediu  ao
secretário da mesa que fizesse a chamada. Eu José Maurício Gonçalves, 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 feito a leitura da Ata da Décima Sessão Ordinária
realizada em 12 de Abril de 2011, discutida e aprovada por unanimidade. Dando
sequência foi feito a leitura das correspondências recebidas e expedidas, ofícios e
pedidos  de  providências.  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde,  informando  o
pagamento de Programa Saúde Bucal – Valor R$ 4.000,00; pagamento de Agente
Comunitário de Saúde Valor R$ 14.280,00; pagamento de Agente Comunitário de
Saúde Valor  R$  12.800,00  referente  ao mês  de Abril/2011 beneficiário:  Fundo
Municipal de Saúde. Oficio N°062/2011 do Gabinete do Prefeito em resposta
aos pedidos de providências 07,08,09 e 011/2011 do Vereador José Carlos Dias,
06,07/2011  do  vereador  Danilo  Pereira  Rosa,  01/2011  do  vereador  Sérgio
Fernandes dos Reis, 05/2011 da vereadora Adriana Lúcia Mendonça, 03/2011 do
vereador Péricles Pinheiro,  06 e 010/2011 dos vereadores José Carlos Dias e
Maurício  Gonçalves  e  01/2011  dos  vereadores  Sérgio  Fernandes  dos  Reis,
Péricles  Pinheiro  e  Maurício  Gonçalves.  Oficio  N°063/2011  do  Gabinete  do
Prefeito em resposta ao pedido de providência 02/2011 da vereadora Adriana
Lúcia Mendonça. Convite da XIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios de
10 a 12 de maio de 2011. Convite para o 12° Fórum Nacional dos Municípios em
Brasília-DF de 07 a 11 de junho de 2011. Convite para o 4° Encontro Brasileiro de
Legisladores  pela  vida,  dia  27  de  abril  de  2011  em  Brasília.  Carta  de
agradecimento  do  Dr.  Octacílio  Machado  Junior,  presidente  da  COHAB-MG.
Oficio N°062/2011 do Gabinete do Prefeito  encaminhado o Projeto de Lei N°
009/2011 que  “Dispõe  sobre  as  diretrizes  para  a  elaboração  orçamentária  do
exercício de 2012. O Sr. presidente abriu a palavra aos vereadores para leitura
das  matérias  que  se  aprovadas  serão  encaminhadas  ao  chefe  do  executivo.
Indicação N°001/2011 da Comissão Especial,  tratando da recomendação do
Ministério Publico N°01/2011- Parcelamento do Solo e Loteamentos.  Medida de
providência N°05/2011 dos vereadores Péricles Pinheiro e Sérgio Fernandes dos
Reis, reiterando o pedido de calçamento da Av. Pedro Antônio dos Reis. Medida
de providência N°08/2011 do vereador e presidente Sérgio Fernandes dos Reis,
solicitando: 1- Reparo em trecho da Av. Dr. Manoel Joaquim próximo ao Nº 291, 2-
Reitera pedidos de reparos no calçamento da Rua Silvestre Ferraz, 3- Reparos em
área de calçamento da Av. Nossa Senhora Aparecida próximo ao aquário da Praça
Wenceslau  Braz.  Dando  sequência  o  Sr.  presidente  fez  a  leitura  do  parecer
favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização sobre a prestação
de Contas do Executivo, exercício 2009. Em seguida foi colocado a prestação de
contas em votação nominal tendo a seguinte sequência: Vereadora Adriana Lúcia
Mendonça, voto favorável; Vereador Danilo Pereira Rosa, voto favorável; Vereador



José  Carlos  Dias,  voto  favorável;  Vereador  José  Maurício  Gonçalves,  voto
favorável;  Vereador Lucimilton Faria Carneiro, voto favorável;  Vereador Péricles
Pinheiro,  voto  favorável;  Vereador  Sérgio Emanuel  de Noronha Machado,  voto
favorável; vereador Sérgio Fernandes dos Reis, voto favorável e Vereador Vivaldi
Custódio  da  Silva  Neto,voto  favorável.  Parecer  das  Contas  do  Executivo  –
exercício 2009, prefeito Josias Gomes aprovado por unanimidade. A sessão passa
para o grande expediente, a palavra fica aberta por ordem de solicitação. Com a
palavra a vereadora Adriana Lúcia Mendonça fez um agradecimento ao Sr. Ivan
pelo serviço de calçamento de um pequeno trecho, realizado em frente a Escola
Joaquim Raimundo Braga e também agradeceu de antemão, a disponibilidade do
Sr. Ivan pela visita realizada em algumas residências no Distrito de Estação Dias
vistoriando a rede de esgoto que se encontra deteriorada, onde o secretário se
comprometeu, em breve, solucionar o problema. Com a palavra o vereador Danilo
Pereira Rosa agradeceu o Executivo pelo bueiro colocado na estrada que liga o
Distrito de Luminosa ao Bairro Canta Galo do município de São Bento do Sapucaí.
O vereador também comentou sobre a liberação de R$ 150.000,00 de emenda do
deputado Federal Bilac Pinto para a obra de estação de tratamento de água do
distrito de Luminosa. O Sr. presidente fez comentário a respeito da qualidade da
água e que já foi encaminhado a Copasa o pedido de analise da água do Distrito e
que breve teremos os resultados. Com a palavra o vereador José Carlos Dias fez
um balanço positivo da reunião sobre o Desenvolvimento Rural Sustentável que
aconteceu no dia 13 de abril pela manhã aqui na câmara. Destacou que a Emater
e o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais se comprometeram em desenvolver
ações  para  a  certificação  da  banana  da  região  e  a  homologação,  junto  ao
Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  do  Território  do  Alto  Sapucaí,  que
abrangerá 20 cidades da região. O vereador falou também da reunião sobre o
Parcelamento  do  Solo  e  Loteamentos  destacando  que  a  comissão  está
encaminhando ao executivo a Indicação N°01/2011 para que sejam iniciados os
estudos  de  regularização  do  perímetro  urbano  do  Bairro  Cruz  Vera.  O  Sr.
presidente disse que na próxima Sessão Ordinária provavelmente será marcada a
reunião para dar continuidade na resolução do assunto, da recomendação feita
pela promotoria, e que, se preciso for, será marcada uma audiência pública no
Clube  Wenceslau.  Não  havendo  mais  nada  a  tratar,  o  presidente  declarou
encerrada a sessão e convocou a todos para a próxima sessão ordinária do dia 26
de Abril às 18:30h. Desejou ainda uma boa noite, uma boa semana e que Deus os
acompanhe.  Dando  como  encerrados  os  trabalhos  daquela  sessão,  eu  José
Maurício Gonçalves, 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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