
Décima Oitava Sessão Ordinária 2009

Ata  da Décima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal  de Brazópolis,
realizada  aos  23  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 seu
amigo Genilton Sávio Guedes Mendonça, 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 Sétima Sessão Ordinária realizada no dia 16 de junho de 2009,
no horário  de 18:00 h, que após lide e aprovada será assinada por todos os
edis presentes. Ata aprovada por unanimidade.  Logo após foi feita a leitura das
correspondências  recebidas:  Telegrama do  Ministério  da  Saúde,  Beneficiário
Prefeitura Municipal de  Brazópolis, Programa: Pagamento de Teto Financeiro
de Vigilância e Saúde- Valor Bruto :R$ 3.732,66. Gabinete  Militar do Governador
de Minas Gerais,  ofício nº 787/GMG/CEDEC, com anexo: Cartilha- !Defesa Civil,,
um direito da população. Um dever da Prefeitura” firmado por Eduardo Mendes
de Souza, Cel. PM. Pedido de Providência, 021/2009, do Vereador José Maurício
Gonçalves:  1-  Solicitando  a  Limpeza  em vala  existente  no  Bairro  Teodoros,
estrada de acesso à Cidade de Piranguinho; 2- Execução de limpeza de vala
existente na estrada de Brazópolis- Boa Vista, uma próxima a residência do Sr.
Dorival e outra da residência do Sr. Miguel Cardoso. Pedido de Providência de
nº 017/2009, do  Vereador Sérgio Fernandes dos Reis, solicitando restauração
do  Prédio  Escolar   Municipal  ,  na  Serra  dos  Mendonças,  reparos  nas
dependências  e  adequação  da  quadra  de  esportes  e  alambrado;Pedido  de
Providência  de  nº  021/2009  ,  do   Vereador  José  Carlos  Dias:1-Solicitando
manutenção  geral  na  Estrada  do  Banhado,  da  largura  da  mesma,  face  a
construção de um paredão de pedra, que em razão das obras foi estreitada, em
determinado ponto para apenas 4,3 m. Pedido de Providência de nº 022/2009,do
Vereador José Carlos Dias:1-Solicitar da CEMIG avaliação na rede de energia,
no Bairro Bom Sucesso, próximo à residência do Sr. Joaquim Vitor  Pereira; 2-
Solicitar da CEMEG a colocação de postes e extensão  de rede elétrica , com
iluminação pública, no Bairro Bom Sucesso, para atender  aos consumidores.
Requerimento  nº  015/2009,  pedindo  informações,  da  Comissão  de  Finanças,
Orçamentos  e  Fiscalização:  1-Cópias  de  demonstrativos  mensais  de  gastos
com saúde e educação, incluindo recursos do FUNDEB, meses; março, abril,
maio e junho; 2-Saldo financeiro, contas do Município, data base em 30/06/2009;
3-Balancetes mensais resumidos das receitas, por fonte, despesas, por credor,  
dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2009. Requerimento nº
09/2009, do Vereador Péricles Pinheiro, pedindo Moção de Louvor ao “ Projeto
Curupira”.  Ofício  Nº  09/2009  ,  pedindo  informações  sobre  o  calçamento  de
acesso ao Bairro Frei Orestes, Av. Emília Torres Gonzaga, sobre paralisação das
obras  e  especificações  do  bloco  utilizado.  Em seguida  foi  feita  a  leitura  na



integra do Projeto de Lei de Autoria do Legislativo de nº 03/2009, que “ Dispõe
sobre declaração de reconhecimento de utilidade pública, de conformidade com
a Lei Municipal nº 502/2000, do CONSEP- Conselho de Segurança Pública de
Brazópolis   “  Na  sequência  o  Sr.  Presidente,  solicitou  a  Comissão  de
Legislação, Justiça e Redação  desse parecer verbal ao Projeto de Lei 03/2009, o
qual  parecer  foi  favorável.   O  Sr.  Presidente  colocou  o  Projeto  03/2009  em
discussão, o Vereador Sérgio Reis , proponente, defendeu o referido projeto e
pediu desculpas pelo atraso da entrada em pauta desse projeto, pois deveria
antes passar pelo crivo de vários âmbitos, inclusive do Exmo. Sr. Promotor, Dr.
Atílio Pellicce, e pediu aos nobres colegas de edilidade que aprovem o referido
projeto.  O  Vereador  José  Carlos  também  defendeu  o  projeto  e  disse  que,
quando  a  comunidade  participa  todos  são  beneficiados  pela  segurança
oferecida.  O  Sr.  Presidente  colocou  o  Projeto  03/2009  em primeira  votação,
sendo aprovado por unanimidade. Foi feito pedido de regime de urgência pelo
Vereador Lucimilton. O Sr. Presidente colocou o projeto  em segunda votação, e
que foi aprovado por unanimidade e vai a sansão do Exmo.  Prefeito Sr. Josias
Gomes.  Em  seguida  o  Sr.  Presidente  colocou  os  pedidos  de  providências,
requerimentos  e  ofício  em  discussão  e  posterior  aprovação.  No  grande
expediente o Sr. Presidente leu a correspondência do Deputado Dilsom  Melo,
( Secretário de Estado) sobre recurso autorizado para estruturação da  Unidade
da Rede Farmácia de Minas de Brazópolis, no âmbito da 2º Etapa do referido
Programa.  Projeto  este  elaborado  por  Genilton  Sávio  Guedes  Mendonça,
encarregado do Setor de Atendimento de Saúde de Brazópolis e da Sra. Gleice
Gizelda Guedes de Mendonça, farmacêutica  da Policlínica Cel. Henrique Braz, e
o  Sr. Presidente por ser farmacêutico e bioquímico parabenizou a secretária de
saúde Sr.  Mônica  Tôrres Noronha, O Sr.  Genilton e a Sra. Geice e disse ter
ficado muitíssimo feliz  com isso.  O vereador  José Carlos  relatou sobre  sua
viagem  e do Vereador Maurício a Alfenas, na última sexta-feira, onde assistiu
uma palestra  do Ex-Prefeito  de  Belo  Horizonte  e  Professor  de  Economia da
UFMG-  Universidade   Federal  de  Minas  Gerais,  Sr.  Fernando  Pimentel.  O
assunto: crise mundial e o Brasil. Que o Brasil não foi tão atingido pela crise
como os EUA, a Europa e o Japão. Enquanto esses países adotaram um sistema
de mercado sem regulação do  Estado, com operações financeiras sem lastro
real, o Brasil as operações  financeiras foram reguladas pelo governo atuando
nas  principais  tuições  financiadora  estatais,   como  Banco  do  Brasil,  Caixa
Econômica e BNDES. O
Governo pagou a Dívida Externa, diminuiu a Dívida Interna que representava
56% do PIB e  hoje  está em 36% do PIB.  Governo também atuou,  implantou
políticas de renda mínima e valorização do salário mínimo. Os demógrafos e
economistas dizem que se iniciou, no Brasil, um fenômeno importante que vai
durar  30  anos,  que  é  um aumento  da  entrada,  no  mercado de  trabalho,  de
jovens.  Isso vai  provocar o aumento da população economicamente ativa. A
descoberta do petróleo, na camada de pré-sal é outra grande notícia. O Brasil
passará  a  exportar  petróleo  e  os  recursos  financeiros  dessa  produção  são
astronômicos.  A grande  oportunidade  para  o  país  está  na  aplicação  desses



recursos com a criação de um fundo destinado a três áreas: Educação , Saúde e
Investimento em infra-estrutura.
O Brasil pertence ao grupo  dos quatro países emergentes, Brasil, Rússia, Índia
e China. Este ano vamos discutir e aprovar o PPAG- Plano Plurianual de Ação
Governamental, com rumos do Município nos próximos 4 anos. Por isso trago
essa  reflexão.  Nesse cenário,  qual  nossa participação enquanto Município?
Penso     que
Devemos estar atentos ao cenário nacional e mundial e atuar em conjunto com
o Poder Executivo e  Judiciário e com a Comunidade na definição dos caminhos
do Município e assim melhorar a vida do nosso povo Brazopolense. O Vereador
João do Carmo, agradeceu ao Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes, ao Vice Prefeito
José  Amauri  Noronha  Gomes,  aos  operadores  de  máquinas  Srs.  :  Rafael,
Ronaldo  e  João  Correia,  pelo  envio  lde  máquinas  e  serviços  no  Distrito  de
Luminosa e Bairros adjacentes, como Santa Rosa, Bentos, Quilombo etc. e pelo
excelente  trabalho  por  lá  realizado.  O  Vereador  Sérgio  Reis  parabenizou  o
trabalho dos nobres Edis, e do Executivo, pela flexibilidade e sobre a execução
na medida do possível dos pedidos de providências, requerimentos e ofícios
enviados por esta casa e sendo esta, a última sessão legislativa ao recesso do
mês de julho desejou boa sorte a todos. O Vereador Danilo parabenizou o Exmo.
Sr.  Prefeito  Sr.  Josias  Gomes e  o  Secretário  de  Eventos  rurais,  Sr.  Antonio
Carlos Visoto sobre a maravilhosa festa  “Boi no Rolete” realizada nos dias 20 e
21 de junho de 2009, no Distrito de Luminosa e também agradeceu a presença
do  Presidente  da  Câmara  Sr.  Sergio  Emanuel  ,  sua  esposa  Marylucy  e  o
Secretário Executivo Sr. Wagner e também  agradeceu o trabalho realizado nas
estradas  do  Distrito  de  Luminosqa.  A  Vereadora   Adriana  falou  sobre  a
reclamação sobre a falta de repasse, pagamento do ônibus  escolar para Itajubá
e  que  isso  se  deu  em  razão  de  os  alunos  não   terem  apresentado  a
documentação exigida, qual seja, o comprovante de freqüência escolar. O Sr.
Presidente agradeceu os vereadores, por esses 6(seis) meses que esta casa
está sobre sua presidência e também agradeceu os funcionários,  Secretário
Executivo  Sr.  Wagner  Silva  Pereira  ,  o  Assessor  Jurídico  Dr.  José  Mauro
Noronha e da querida DNA. Eulália Maria Rodrigues e desejou boa sorte, bom
descanso  aos  vereadores  e  decretou  o  recesso  legislativo  a  partir  de  hoje.
Nada
Mais havendo a se tratar , o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos  e
convocou  os  Sr.s  Vereadores  para  a  Décima  Nona  Sessão  Ordinária  desta
Câmara, que será realizada no dia 04 de agosto 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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