
Segunda Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Brazópolis

Ata  da  Segunda  Sessão  Extraordinária  da  Câmara  Municipal  de  Brazópolis,
realizada aos 16 dias do mês de julho de 2009, às 18h15min e sob a Presidência
do Vereador Sérgio  Emanuel  de Noronha Machado.  Instalada a  sessão o Sr.
Presidente  cumprimentou  a  todos  os  presentes,  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  Oitava  Sessão
Ordinária realizada no dia 23 de junho de 2009, no horário de 18h00min h, que
após lida e aprovada será assinada por todos os edis presentes. Ata aprovada
por unanimidade. O Sr. Presidente solicitou aos Srs. Vereadores que antes de
iniciar os trabalhos, objeto da convocação, que fosse aprovada moção de pesar
pelo  passamento  do  Dr.  José  Hamilton  Lopes  Brito,  e  que  fosse  oficiada  a
família,  em  se  tratando  de  pessoa  ilustre  que  muito  contribuiu  para  o
desenvolvimento  de  nossa  terra,  no  exercício  da  profissão  de  advogado.
Retornou  os  trabalhos  ao  Secretário  que  leu  o  Ofício  nº  362/2009,  que
encaminha os Projetos de Lei nºs: 051/2009 e 054/2009, de autoria do Executivo.
Projeto  nº  051/2009,  que  “Autoriza  o  Município  a  celebrar  convênio  com  a
entidade que menciona”, e Projeto nº 054/2009 que “Dispõe sobre a criação do
Arquivo Público Municipal, define as diretrizes da política municipal de arquivos
“públicos e privados de interesse público e social e cria o Sistema Municipal de
Arquivos-SISMARQ.”, Com pedido de urgência. Ambos projetos foram lidos na
integra.  Na  sequência  o  Sr.  Presidente  solicitou  ao  vereador  Lucimilton
Presidente da Comissão de Legislação , Justiça e Redação para que desse o
parecer verbal ao Projeto de Lei nº 051/2009. O parecer dado foi favorável ao
referido projeto.  Em seguida o Sr.  Presidente leu o parecer da Comissão de
Orçamento,  Finanças  e  Fiscalização,  favorável  ao  referido  projeto.O  Sr.
Presidente  colocou  o  Projeto  de  Lei  nº  051/2009  em discussão.  E  ninguém
fazendo  uso  da  palavra  o  referido  projeto  foi  colocado  em  votação  e  foi
aprovado por unanimidade, foi feito pedido de regime de urgência pelo Vereador
Lucimilton.  O  Sr.  Presidente  colocou  o  projeto  em  segunda  votação  e  foi
aprovado por unanimidade e vai a sanção do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes.
Em seguida o Sr.  Presidente solicitou  ao Vereador Lucimilton Presidente da
Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  que  desse  parecer  verbal  ao
Projeto  de  Lei  nº  054/2009  ,  cujo  parecer  foi  favorável.  Em  seguida  o  Sr.
Presidente   leu  o  parecer  da  Comissão  de   Finanças  ,  Orçamento  e
Fiscalização , do mesmo projeto, parecer  este  favorável. Em seguida o referido
projeto foi colocado em discussão e o Vereador Sérgio Reis defendeu o  projeto
relatando a grande quantidade de “sacos de lixo “  inclusive com documentos, a
ponto de se perder nossa história e elogiou o trabalho do Sr. João Armando de
Faria  e  do  nosso  assessor  jurídico  Dr.  José  Mauro  Noronha,  em  sua
fundamentação no parecer jurídico , dando total claridade aos fatos e o projeto.
O Vereador José Carlos disse entender sobre a relevância do referido projeto ,



pois a falta de acervo, torna a administração um pouco ineficiente por falta ou
perda de informações,  e tudo estando arquivado,   será mais fácil  relevar os
fatos passados. O Sr. Presidente  falou que em  um diálogo com a Secretária de
Cultura, Sra. Elizabeth Gomes de Faria(Betinha)sobre o referido projeto, que o
mesmo precisa estar aprovado para que seja apresentado até o dia 17 de julho
de 2009, para que o executivo venha a receber a verba inicial   no valor de R$
15.000,00  e pediu aos nobres vereadores a aprovação do projeto. Na sequência
o  Sr.  Presidente  colocou  o  Projeto  nº  054/2009  em primeira  votação,  sendo
aprovado  por  unanimidade.  Foi  feito  pedido  de  regime  de  urgência  pelo
Vereador Lucimilton. O Projeto nº 054/2009 foi colocado em segunda votação e
aprovado por unanimidade e vai a sansão do Exmo. Sr. Prefeito Josias Gomes.
Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos
e convocou os Srs. 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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