
Décima  Sexta   Sessão Ordinária 2009

Ata  da  Décima Sexta  Sessão  Ordinária  da  Câmara  Municipal  de  Brazópolis,
realizada  aos  09  dias  do  mês  de  junho  de  2009,  às  18:00  horas  e  sob  a
Presidência  do  Vereador  Sérgio  Emanuel  de  Noronha  Machado.  Instalada  a
sessão o Sr. Presidente cumprimentou a todos os presentes e em  especial o
seu grande amigo Sr. Júnior Torres, em seguida   solicitou meus  trabalhos de
secretário onde fiz a chamada e constatei a presença de todos os vereadores,
logo após o Sr. Presidente  proferiu as seguintes palavras: “Sob a proteção de
DEUS  e  em  nome  do  povo  brasopolense,  iniciamos  nossos  trabalhos
legislativos”.  Foi  feita  a  leitura  da  ata  da  Décima  Quinta   Sessão  Ordinária
realizada no dia 02 de junho de 2009, no horário de 19:00 h, que após lida e se
aprovada  será  assinada por  todos os edis  presentes.  Foi  feita  a  leitura  das
correspondências recebidas:  Telegrama do Ministério da Saúde, Beneficiário:
Prefeitura Municipal de Brazópolis,  Programa: Pagamento de PAB FIXO COMP,
valor de R$ 21.653,33. Ofício Circular,  do Ministério da Educação, encaminha
Manual  do  Fundo.  Ofício  nº  259/2009,  da  Secretária  Municipal  de  Educação
convidando para a abertura  da Conferência Municipal de Educação, no dia 10
de junho, às 19:30 h, no Salão de Festas DMEL. Convite do Coronel PM Márcio
Martins  Sant’Ana,  Comandante  da  6ª  Região  da  Polícia  Militar,  para  as
comemorações  dos  234  anos  da  Polícia  Militar  /MG.  Convite  de  Ordenação
Presbiteral, do Diácono  José Luiz Faria Junior, no dia 13 de junho de 2009, na
Matriz de São Caetano. Ofício nº 0216/2009, do Instituto Tiradentes, convidando
os  vereadores,  e  em  especial  os  vereadores  João  do  Carmo  Lúcio,  Danilo
Pereira  Rosa  e  Sérgio  Fernandes  dos  Reis,  para  receberem a  Medalha  dos
Inconfidentes,  Mérito  Eleitoral,  pela  reeleição  no  pleito  de  2008.  Ofício  nº
002/2009, do Secretário Municipal de Assistência Social, solicitando a indicação
de dois representantes para constituição do CMDCA ( Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente). Ofício a ser enviado de nº 042/2009, do
Presidente  da Câmara Municipal  de  Brazópolis,  Sergio  Emanuel  de  Noronha
Machado,  ao  Dr.  Sebastião  Elias  de  Oliveira,  DD.  Coordenador  da  19ª  CRG
/DER/MG., pedindo informações, com relação às obras no asfalto da Rodovia
MG 295, bem como quanto ao desnível do asfalto, qualidade do mesmo, sulcos,
pedras soltas e aspereza, que colocam em risco, usuários, pedestres, danos
nos veículos  e  motocicletas.  Ofícios  recebidos,  de  nº  298/2009,  referente  às
respostas as solicitações dos vereadores. Pedidos de Providência de nº 20/2009
do  Vereador  José  Maurício  Gonçalves,  solicitando  a  execução  de  roçada  e
patrolamento  nas  estradas  existentes  no  Bairro  Teodoros.  Pedido  de
Providência 020/2009, do vereador José Carlos Dias, solicitando correção no
calçamento do trecho da Travessa Coronel Caetano, entre a Escola Municipal
Cônego  Teodomiro  e  Rua  José  Pereira  da  Rosa.  Medida  de  Providência  nº
016/2009,  do  vereador  Sérgio  Reis,  solicitando  o  patrolamento  e  reparos
necessários nas estradas de acesso aos bairros Teodoros, Boa Vista, Araújos,
Floresta,  Bom  Jardim  e  Japão,  estendendo  os  serviços  até  as  divisas  do
Município.  Indicação  nº  003/2009,  do  Vereador  José  Maurício  Gonçalves,



solicitando a construção de quadra de esportes, no Bairro Teodoros, no terreno
da  Prefeitura.  Indicação  nº  003/2009,  do  Vereador  José  Carlos  Dias,  para  a
execução da galeria pluvial na Av. Floriano Peixoto, trecho do Córrego Tijuco
Preto até a Rua José Pereira da Rosa. Proposta de Emenda Substitutiva de nº 01
ao Projeto de Lei 002/2009 do Legislativo, de autoria do vereador José Maurício
Gonçalves: “Art. 1º. As estradas e caminhos públicos a que se refere esta lei
são os que se destinam ao livre trânsito Público, construídos e/ ou conservados
pelos  Poderes  Públicos  municipais.  Parágrafo  único.  São  Municipais  as
estradas e caminhos construídos e/ ou conservados pela Prefeitura e situados
dentro dos limites do território municipal” da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação,   Presidente  Lucimilton  Faria  Carneiro,  Vice-Presidente  Sergio
Fernandes dos Reis e (Relator substituto)  José Carlos Dias.  Emenda nº 02
(substitutiva) ao Projeto de Lei 002/2009, do Legislativo, “Art. 3º..... a) Largura
total mínima de 8 metros, sendo 6 metros a largura mínima da pista de rodagem,
ficando 1(um) metro em cada margem de faixa de proteção; Parágrafo único.
Tratando-se de caminhos, a largura mínima será de 6 metros, incluídas as faixas
laterais de proteção” dos vereadores Sergio Fernandes dos Reis,  Lucimilton
Faria  Carneiro  e  José  Carlos  Dias  (  Relator  Substituto),  da  Comissão   de
Legislação, Justiça e Redação. Emenda nº 03, (Substitutiva) ao Projeto de Lei
002/2009 do Legislativo, que substitui a redação dada a alínea “b” do inciso I e a
redação do inciso V. “ Art. 13 ...I-......b) diminuir a quantidade de água conduzida
pela  estrada,  por meio de saídas laterais,  passagens abertas e bueiros com
diâmetros adequados e relativa declividade, de forma a conduzir a água para
fora do leito da estrada e, se necessário, a confecção de caixas de retenção de
areia e resíduos sólidos. V- construir terraços de nível (curva de nível) e bacias
secas (caçambas), nos terrenos  localizados na área de influência do trecho,
para  evitar  o  escoamento  prejudicial  de  águas  pluviais  para  os  imóveis
confrontantes das estradas municipais,  bem como autorizar  o  proprietário  a
criar mecanismos, em consenso com a Prefeitura,   emenda da Comissão de
Legislação Justiça e Redação, firmada pelos vereadores: Sérgio Fernandes dos
Reis  Vice-Presidente; Lucimilton Faria Carneiro- Presidente e José Carlos Dias,
(Relator Substituto). Emenda Supressiva,  nº 04 ao Projeto de Lei 002/2009 do
Legislativo,  que suprime o inciso VII do Art. 14 do Projeto de Lei, firmada pelos
vereadores  da Comissão  de  Legislação  Justiça  e  Redação;  Lucimilton  Faria
Carneiro- Presidente; Sérgio Fernandes dos Reis- vice  presidente; José Carlos
Dias  (  Relator  Substituto).  Emenda  Substitutiva,  nº  05,  ao  Projeto  de  Lei
002/2009 do Legislativo, que substitui a redação dada o inciso VI art. 14 “ VI-
evitar o plantio de árvores e execução de valas de escoamento contínuo numa
distância  menor  que  6  (  seis)  metros,  medidos  a  partir  da  margem  da  via
pública, bem como a execução de reserva de contenção água, numa distância
mínima de 20(  vinte)  metros da divisa” emenda da Comissão de Legislação,
Justiça  e  Redação,   assinada  pelos  vereadores  Sérgio  Fernandes  dos  Reis,
Vice-  presidente ;  Lucimilton Faria Carneiro- Presidente; e José Carlos Dias
(  Relator  Substituto).  Parecer   favorável  ao  Projeto  de  Lei   nº  002/2009,  da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei, Legislativo, de



autoria  do  Vereador  José  Maurício  Gonçalves,  sendo  relator  substituto  o
Vereador  José  Carlos  Dias,  com  voto  favorável  do  Presidente,  Vereador
Lucimilton Faria Carneiro e do Vice Presidente, Vereador Sérgio Fernandes dos
Reis. O Sr. Presidente, dando sequência a reunião disse que está aguardando
novos projetos do executivo, pois os que  aqui estão, ainda não entraram e
votação, por estarem sendo analisados juridicamente. Fez a leitura do parecer
da  comissão   de  Legislação,  Justiça  e  Redação  ao  projeto  nº  002/2009,  do
Vereador José Maurício e também   a leitura, na integra, das emendas ao projeto
nº 002/2009, emendas de nº s:  01/02/03/04/05/2009, colocando-as em discussão
e,  logo  após,  em  votação,  sendo  todas   aprovadas  por  unanimidade  pelo
plenário.  Logo  após  o  Sr.  Presidente  Sérgio  Emanuel,  colocou  o  projeto
002/2009 em discussão. O Vereador José Maurício defendeu o referido projeto,
de sua autoria e solicitou aos nobres companheiros, que aprovassem  o projeto.
O Sr. Presidente enalteceu o projeto, pois ajudará o executivo a cuidar melhor e
deixar as nossas estradas mais largas e seguras. O Vereador José Carlos, em
defesa  ao  projeto  do  Vereador  José  Maurício,  disse  da  importância  da
aprovação do mesmo,  pois vários artigos  contidos já é do Cód. Civil e somente
foi acrescentado outros, regulamentando a largura e entre outras normativas
oferecendo  melhorias  e  segurança  para  a  população,  principalmente  a
população da zona rural.  O Vereador  Sérgio Reis  disse perceber  que ainda
faltam alguns itens ao projeto e pediu que se deixasse a votação do mesmo,
com  as  emendas  já  aprovadas,  para  a  próxima  sessão.  O  Sr.  Presidente,
ouvindo o plenário, deixou o referido projeto para a próxima sessão. No Grande
expediente,  o Sr.  Presidente  tornou a falar sobre o convite da PM e que se
enviasse um ofício de felicitações, bem como também uma moção ao diácono
José Luiz Faria Junior, cuja ordenação se dará no dia 14 de junho na Matriz de
São  Caetano.  A  vereadora  Adriana  Mendonça  convidou  a  todos  para  o  2º
Campeonato de Jiu –Jitsu que ocorrerá no próximo domingo a partir das 9 h. O
evento está sendo promovido pelo Projeto Atletas do Futuro, através da Prof. De
Educação Física Joaquina Ribeiro. Com relação a isso, pela falta de verba para
o evento o Sr. Presidente  perguntou  aos nobres vereadores, que, em sendo
aprovado por todos, seria liberada a importância de R$ 150,00, para ajuda ao
campeonato.  Com relação  ao  convite  do  Instituto  Tiradentes,  os  vereadores
Sérgio Fernandes dos Reis,  Danilo Pereira Rosa e João do Carmo Lúcios, o
aceitaram e irão comparecer na data indicada para receber as homenagens a
que  fazem  jus.  Fez-se  menção  a  reunião  do  COMUT,  realizada  na  Câmara
Municipal,  na  5ª  feira  passada,  onde  vários  assuntos  foram  tratados  e
discutidos. Em seguida foi lido o ofício a ser enviado ao DER/MG., se aprovado,
sugestão do Exmo. Sr. Promotor de Justiça da Comarca, Dr. Atílio Pellice. O Sr.
Presidente  pediu a todos que tenham tido qualquer problema com relação a
estrada, que traga para a Câmara o boletim de ocorrência. O Vereador Péricles,
enfatizou; que as pessoas teem que reclamar, pois ele o fez e conseguiu ser
ressarcido em seu prejuízo, pois o para- brisas  de seu veículo foi quebrado por
pedras que se soltaram do asfalto.  Devem ser enviados; Ofícios, telefonemas ,
e-mail  para  EPTV  e  também  para  todos  os  deputados  que  os  vereadores



representam.  Falou  também   sobre  a  reunião  do  COMUT,  na  qual  esteve
presente juntamente com o Vereador José Carlos, reunião esta realizada aqui na
Câmara e   que esta aguardando a cópia da Ata da reunião, que será enviada
pela Presidente do Conselho , Dra. Maria Aparecida de Souza. O Vereador José
Carlos  falou  sobre  sua  visita  e  do  Vereador  Péricles   ao  LADMA,   e  está
animado,  pois  pelo  que  parece,  a  atual  diretoria  está  arrumando  a  casa.  O
Vereador Péricles disse que no dia 20/0609 às 14:00 h  haverá outra reunião no
LADMA se  referindo  também  as  respostas  dos  ofícios  da  Câmara   para  o
Executivo, lamentando profundamente  a falta de respeito deste para com essa
casa. O Vereador José Carlos relatou sua viagem e do Vereador José Maurício à
Pouso Alegre, e em reunião com o Dep. Virgílio, em que apresentou pedido de
emenda de calçamento (verba de R$ 100.000,00). Em contato via telefone com o
servidor Thiago Viana, no FNDE, obteve informações sobre o projeto de Creche
no Bairro Frei Orestes, no valor de R$ 950.000,00 e que segundo o Sr. Thiago
falta  começar  no  projeto  e  um ofício  foi   enviado  no  dia  03/05  a  prefeitura
solicitando a correção das pendências.  Nada mais havendo a se tratar,  o Sr.
Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores para
a Décima Sétima  Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia  16
de junho 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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