
TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 2009

Ata da Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada
aos 17 dias do mês de fevereiro de 2009, às 19h00min e sob a Presidência do
Vereador  Sérgio  Emanuel  de  Noronha  Machado.  Instalada  a  sessão  o  Sr.
Presidente  cumprimentou  a  todos  os  presentes,  e  proferiu  as  seguintes
palavras:  “Sob  a  proteção  de  DEUS  e  em  nome  do  povo  Brazopolense,
iniciamos nossos trabalhos legislativos”. Em seguida solicitou meus trabalhos
de Secretário, onde fiz a chamada oficial dos vereadores e constatei a presença
de todos. Ata anterior aprovada por unanimidade, referente à segunda ordinária
realizada no dia 10 de fevereiro de 2009, iniciada às 19h00min. Em seguida o Sr.
Presidente pediu ao vereador Sérgio Reis e vereador Lucimilton F Carneiro que
conduzissem o engenheiro Dr. Tales Noronha Mota e sua secretária Sra. Milene
Marangom Feitosa, para fazerem uso da tribuna da Câmara e a explanação do
projeto da COPASA sobre a implantação da rede de esgoto de Brazópolis. Foi
apresentado  através  do  DATASHOW,  explanando  que  a  COPASA  possui
concessão da água de Brazópolis, mostrando o planejamento estratégico pela
COPASA da implantação da rede de esgoto. O engenheiro Tales Mota agradeceu
a  oportunidade  de  fazer  sua  explanação,  ficando  disponível  para  qualquer
esclarecimento ao legislativo. Em resumo foi dito o seguinte: - Apresentação
dos Serviços da Copasa no Estado -  Atendimento de 611 municípios com o
sistema  de  abastecimento  de  água  e  182  municípios  com  o  sistema  de
esgotamento sanitário. - Atendimento à população - Sendo: mais de 12 milhões
de mineiros - água - mais de seis milhões de mineiros - esgoto; - Apresentação
do Plano de expansão elaborado pelo Governo do Estado; - Apresentação da
Normativa do COPAM que determina prazos para os municípios apresentarem
soluções  para  o  esgoto  gerado  pela  população;  Demonstração  das  obras
realizadas pela Copasa no Sul de Minas - Água. - ETA/Pedralva - ETA/ Santa Rita
do Sapucaí - Outras; - Demonstração das obras realizadas pela COPASA no Sul
de  Minas -  Esgoto  -  ETE/Pedralva  -  ETE/Gonçalves -  ETE/Itajubá  e  outras;  -
Apresentação dos mecanismos para negociação da concessão do Sistema de
Abastecimento de Água (SAA) e do Sistema de Abastecimento de Esgoto (SES),
com  base  nas  Leis  Federais  11445/05  e  11  107/05:  -  Plano  Municipal  de
Saneamento - Contrato de Programa - Convênio com o Estado. - Aproveitando a
oportunidade foi detalhada uma estimativa de investimentos no SES da cidade
de  Brazópolis,  cujos  valores  foram baseados  nos  levantamentos  e  estudos
realizados através do diagnóstico do sistema.  A Secretária Milena entregou ao
Sr.  Presidente um CD contendo todo material,  fluxograma do processo para
negociação  da  concessão  do  SAA  e  SES.  O  Sr.  Presidente  agradeceu  a
presença do eng. Tales  Noronha Mota e de sua secretaria Milena e disse que
isto  será  definido  em  audiência  pública.  Tão  logo  essa  implantação  será
obrigatória,  e  disse ainda,  que a  câmara fará  o  possível  para  colaborar.  Em
seguida o Sr. Presidente solicitou um breve intervalo. Reiniciando os trabalhos
fiz a leitura da ata da sessão anterior, pedidos de providência e ofícios. Pedido



de Providência do vereador Péricles Pinheiro de nº 001/2009, substituição dos
bancos da Praça Wenceslau Braz, em frente à Câmara Municipal, sugerindo a
substituição dos mesmos por bancos de alvenaria, recobertos de concreto e
mosaicos.  Pedido  de  Providência  do  vereador  Lucimilton  de  nº  002/2009;
Implantação de coleta e de lixeiras no Bairro Sertãozinho e Lúcios. Nº 003/2009;
Retirada de lixeiras da Praça José Bento e de outros locais no distrito, visto que
são desnecessárias por haver no local coleta de lixo; nº 004/2009; construção
de  bueiro  no  antigo  córrego  da  propriedade  do  falecido  Adolfo  Rodrigues
Simões. Pedido de providência de nº 006/2009 do vereador José Carlos Dias, no
sentido de ser colocadas pedras do tipo “seixos”, em alguns trechos da estrada
que dá acesso ao bairro das Posses,  no Bairro  Bom Sucesso.  007/2009,  no
sentido de voltar a coletar o lixo até o ponto em frente a propriedade do Sr.
Geraldo Carneiro, na estrada dos Bragas, Bairro Bom Sucesso. 008/2009, no
sentido de conseguir junto à Cemig a execução da extensão da Rede Elétrica
para atender o Sr. Fernando Aparecido Braga, na Estrada dos Bragas, no Bairro
Bom  Sucesso.  Pedido  de  providência  do  vereador  Danilo  Pereira  Rosa,
solicitando  um  veículo  para  transporte  dos  funcionários  encarregados  da
conservação  das  estradas  no  Distrito  de  Luminosa  e  Bairros,  bem como a
limpeza  de  bueiro  nas  proximidades  da  propriedade  de  João  Henrique,  na
estrada  municipal,  que  liga  Brazópolis  ao  Distrito  de  Luminosa.  Pedido  de
Providência nº 005/2009 do vereador Sérgio Fernandes dos Reis: 1-Providências
no  sentido  de  autorizar  o  transporte  escolar  a  transportar  também  famílias
carentes,  nos  bairros  onde  não  há  linhas  concessionárias,  desde  que  não
caracterize superlotação; 2-Solicitando providência para reconstrução de ponte
de  madeira,  por  concreto,  no  Bairro  Campo  Belo,  nas  proximidades  da
propriedade do Sr. Jonas Gonçalves de Azevedo; 2-Providências no sentido de
calçar um pequeno trecho da Rua Joaquim Alfredo de Paula, Bairro Cruza Vera,
utilizando-se de bloquetes que já se encontram no local. Do vereador Sérgio
Fernandes dos Reis, ofícios de nº 010/2009, pedido de meio de transporte para
locomoção do atleta José Mauro Pinto Mendonça; nº 011/2009, adequação do
transporte escolar para iniciantes da pré-escola, com relação à acompanhante;
nº 012/2009, serviço de recadastramento geral, com remedição e renumeração
dos imóveis existentes na Rua Euclídes Cintra; 013/2009, instalação de poste
com luminária na Trav. José Manoel Silva Filho, no Bairro Alvorada e instalação
de um braço luminária no poste existente na esquina da mesma Travessa, Com
a  Travessa  Neco  Veloso,  bem  como  a  instalação  de  uma  lixeira  nas
proximidades destes locais.  Proposição de Projeto de Lei,  do vereador José
Carlos Dias: “Institui programa de parceria entre o Poder Executivo Municipal e
a  comunidade  para  realização  de  obras  de  calçamento  e  pavimentação
asfáltica”. Foi lido o parecer jurídico em resposta ao requerimento nº 003/2009
do  vereador  José  Carlos.  Leitura  do  Parecer  da  Comissão  de  Legislação,
Justiça  e  Redação ao  projeto  nº  008/2009  e  emenda nº  002/2009  ao mesmo
projeto,  que “autoriza a isenção de multa e juros para IPTU em atraso e dá
outras  providências”  o  projeto  foi  defendido  pelo  vereador  Sérgio  Reis,  o
vereador José Carlos leu e pediu para observar o Art. 139, § 1º, pedindo que seja



encaminhada a  comissão  a  qual  preside.  O vereador  Maurício  quer  saber  o
montante da dívida com o IPTU. O vereador Sérgio Reis defendeu o projeto
008/2009 e pediu que o mesmo entre em votação por já se ter feito estudos
específicos  pelo  executivo,  e  que,  a  morosidade  só  atravanca  o  executivo,
sendo que o assunto sobre o IPTU já está a muito tempo na Justiça. O vereador
Lucimilton e a vereadora Adriana também apóiam o vereador Sérgio Reis.  O
vereador Péricles disse que este problema já se arrasta a mais de oito anos e os
processos  estão  parados  na  Justiça,  podendo  até  prescrever.  Deixando  o
cidadão acertar seus débitos entrará receita para o erário público. O vereador
José Carlos perguntou quanto de renúncia de receita o projeto oferece e qual a
avaliação  disso.  Leu  trecho  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  Lei
Complementar  nº 101, Art. 14, I e II, § 1º, 2º e 3º e  Lei Federal nº 8.429- Lei de
Improbidade  Administrativa,  Art.  10,  VII.  O  vereador  Péricles  disse  que  iria
assumir a responsabilidade aprovando e apoiando o executivo nesta matéria. O
Sr. Presidente falou sobre o parecer jurídico se irá passar ou não a comissão de
Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O vereador Lucimilton disse que o projeto
008/2009 deve entrar em votação ainda hoje, e que se fizesse parecer verbal
pela referida comissão, o que foi feito, com pareceres favoráveis pela relatora
Adriana Lúcia e vereador Péricles, com voto contrário do vereador José Carlos
Dias,  Presidente  da  Comissão.  A vereadora  Adriana  pediu  que  o  executivo
mandasse os novos projetos mais explícitos, com anuência do Sr. Presidente,
que pediu o projeto 008/009 entrasse em votação tendo por objetivo o progresso
da  cidade,  e  ainda  relatou  sobre  o  curso  que  ele  e  a  vereadora  Adriana
assistiram na cidade de Pouso Alegre,  dizendo que as mesmas foram muito
produtivas e construtivas e versararam sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias e
outras.  Foi  realizado  o  curso  no  dia  16  e  17  de  fevereiro  de  2009,  sobre
Orçamento Público e Prestação de Contas com os professores da Escola do
Legislativo da ALMG, “Professor Rômulo Coelho”. O Sr. Presidente colocou em
votação  o  projeto  008/2009  com  as  emendas,  estas  foram  aprovadas  por
unanimidade. O projeto foi aprovado em primeira votação por 6 (seis) votos a 2
(dois), dois votos contrários, do vereador José Carlos e vereador Maurício. Foi
feito pedido de regime de urgência pelo vereador Lucimilton. O projeto entrou
em segunda votação, foi aprovado por 6 (seis) votos a 2(dois). Votos contrários
do  vereador  José  Carlos  e  vereador  Maurício.  Pelo  vereador  Péricles  foi
comunicado do Plenário  que a  vereadora  Adriana foi  indicada para  líder  do
executivo, na referida Câmara. O vereador Péricles relatou a viagem a Lavras,
no  seminário  promovido  pela  Secretaria  de  Defesa  Civil  do  Gabinete  do
Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  dia  04  /02/2009,  na  UFLA  -
Universidade Federal de Lavras. Relatou ainda que foi apresentado pelo Sec. De
Defesa Civil de Minas Gerais a necessidade de criação pelo poder executivo do
COMDEC  (Conselho  Municipal  de  Defesa  Civil),  de  sua  necessidade,
importância da participação da cidadania no município. O Sr. Presidente falou
sobre o projeto 004/2009 e 006/2009, dos quais irá pedir maiores explicações e
esclarecimentos,  junto  ao  executivo.  O  vereador  Péricles  leu  o  parecer  do
projeto 006/2009, da comissão de justiça e redação, e vereador Lucimilton irá



pedir maiores explicações ao executivo. O Sr. Presidente relatou seu encontro
com  o  Sr.  Irineu  de  Azevedo,  do  Conselho  de  Segurança  Preventiva  de
Brazópolis,  sobre a segurança no Carnaval,  informando que a segurança na
praça,  pelo  executivo,  foi  reduzida,  pedindo o Sr.  Presidente  fosse remetido
ofício  ao  Prefeito  Municipal  denunciando a  preocupação da  população  e  da
Câmara  Municipal  e  agradeceu  a  presença  de  todos  desejando  um  bom
Carnaval.
 Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos
e convocou os Srs. Vereadores para a quarta sessão Ordinária desta Câmara,
que será realizada no dia 03 de março de 2009 as 19:00 horas. Dando como
encerrado 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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