
Sétima Sessão Ordinária

Foi feita  a leitura das correspondências recebidas, Convite da  Prefeitura 
Municipal de Brazópolis,   , para a Etapa Municipal dos Jogos Escolares de 
Minas Gerais , que será realizada nos dias 04 e 05 de abril , a partir de 09:00 h 
no Ginásio Poliesportivo; do Ministério da Educação – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, comunicado nº CM009090, sobre a liberação de 
recursos financeiros destinados a execução do programa Nacional de 
Desenvolvimento da Educação; Do Gabinete do Prefeito, ofício de nº 196/2009, 
em resposta ao ofício nº 025/2009, sobre a impossibilidade de comparecimento 
de membro do executivo  para apresentação de relatório sobre a frota 
municipal;Correspondência expedida:  Ofício da Câmara Municipal de 
Brazópolis, ao Exmo. Fernando Miranda Gonçalves, Diretor Regional dos 
Correios em MG,  sobre medidas para solucionar  os serviços de entrega de 
correspondência no Bairro Frei Orestes e Can-Can. Em seguida foi feita a leitura
das medidas de providências e indicação;  Medida de Providência  do vereador 
Sérgio Fernandes dos Reis de nº  007/2009 ; 1-  Serviço de roçada, patrolamento
e  reparos devidos em toda a extensão da  estrada de acesso ao Bairro do 
Alegre  e adequação da largura da referida estrada; 2-Prolongamento da rede de
esgoto ou fossa-séptica, próximo ao prédio da Escola Municipal do Bairro Can-
Can, esgoto a céu aberto; 3- Pedido de cópias de lei que proíbe instalação de 
quebra-molas em logradouro público; 4- Cascalhamento e reparo em trecho de 
estrada que liga o Distrito de Luminosa ao Bairro Canta Galo. Da vereadora 
Adriana Lúcia Mendonça, Pedido de  Providência de nº 012/2009, no sentido de 
contatar   a  CEMIG, para substituição de transformador instalado no Bairro São 
Clemente, conhecido como Machados, no Bom Sucesso de Baixo;Do vereador 
José Carlos Dias, pedidos de providências: nº 012/2009, 1-Manutenção de 
emergência em trecho da estrada  que inicia na Igreja do Frei Orestes até  o 
barracão de separação de lixo, 2- Verificação  de vazamento de encanamento  
que passa  na estrada citada; nº 013/2009, solicitando a atuação do executivo 
junto a empresa de ônibus responsável pela linha Brazópolis- Itajubá, 
solicitando o aumento dos horários; nº 014/2009, no sentido de que a  
Assistência Social faça uma visita na casa de Maria Odete Orives, residente à 
Travessa Cândico Mendonça, nº 248, no Bairro Aparecida verificando a 
possibilidade de doar telhas para sua moradia; nº 014/2009  no sentido de roçar 
o trecho de estrada do Morro do Sabão, acesso ao Bairro Teodoros; Pedido de 
providência do Vereador Danilo Pereira Rosa, de nº5 de 2009, no sentido de 
obter autorização para o VETEBRAZ utilizar o “Estádio Municipal Dr. Ataliba de 
Morais”, aos sábados, quadra e campo de futebol, para o projeto de escola de 
futebol ministrado pela entidade;Do vereador Lucimilton Faria Carneiro, pedidos
de providências de nºs:  09/2009, solicitando coleta de lixo no Bairro Prainha; nº 
10/2009, interferência junto a CEMIG, para iluminação pública na Travessa 
Tobias Pereira, no Distrito de Luminosa; nº  11/2009,  construção de trevo na 
chegada do Distrito de Luminosa, no acesso as estradas do Bairro Canta Galo e 



das cidades; Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí; nº 012/2009,  
solicitando o calçamento da Rua Projetada A, situada no Distrito de Luminosa, 
próxima a Escola Municipal Altino Pereira Rosa e ABAL- Associação dos 
Bananicultores de Luminosa; Indicação de nº 003, da vereador  Adriana Lúcia 
Mendonça,  no sentido de ; 1 – Instalação de lixeiras seletivas nas Escolas 
Públicas Municipais 2- Inclusão no currículo das Escolas Municipais do Ensino 
da Língua Inglesa e/ ou Espanhola. O Sr. Presidente solicitou-me para que fosse
feita a leitura dos projetos oriundos do executivo de nº 017 e 018/2009, que 
entrarão em pauta nessa sessão. Foi realizado um breve  intervalo e na 
sequência o Sr. Presidente colocou os pedidos de providências e indicação 
para que fossem discutidos e que posteriormente foram  todos aprovados por 
unanimidade. O Sr. Presidente fez a leitura do parecer ao projeto de Lei nº 
017/2009 , “ Dispõe sobre a extinção do cargo que menciona e revoga 
integralmente a Lei  nº 756/2007 e dá outras providências” assim como a leitura 
do referido projeto na integra e o colocou em discussão, sendo que nenhum 
vereador se propôs a discutir o assunto. O Sr. Presidente mesmo foi quem 
defendeu o projeto e o colocou em primeira votação; Projeto nº 017/2009   
aprovado por unanimidade. Pedido de regime de urgência pelo vereador 
Lucimilton Carneiro, o projeto foi a segunda votação e foi aprovado por 
unanimidade, e vai a sanção do  Sr. Prefeito. O Sr. Presidente fez a leitura do 
parecer jurídico ao projeto nº 018/2009” Autoriza o Município a fazer convêncio 
com o LADMA- Lar Dona Maria Adelaide” e também do parecer da comissão de 
Legislação , Justiça e Redação e da Comissão de Finanças , Orçamentos e 
Fiscalização e a leitura  da emenda substitutiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 
018/2009, que substitui a redação dada ao Art. 1º; Colocado em discussão o 
vereador José Carlos defendeu  a vinculação  dos recursos ao  custeio de 
remédios, alimentos, pagamentos de funcionários tornando mais transparentes 
a aplicação do dinheiro investido. A emenda foi colocada em votação e foi 
aprovada por unanimidade. Projeto nº 018/2009 foi colocado em discussão mas 
ninguém fez uso da palavra. O Projeto nº 018/2009, foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade, foi feito pedido de regime de urgência pelo vereador
Lucimilton, o referido projeto foi colocado em segunda votação e aprovado por 
unanimidade e vai a sanção do Sr. Prefeito. Passando para o grande expediente 
da sessão, o vereador Sérgio Reis quis saber o  significado  da sigla CODEMA 
( Conselho de Defesa do Meio Ambiente) e suas atividades, dizendo ser um 
amante da natureza mas se alguma árvore oferecer riscos, ela deverá ser 
podada ou retirada para que possa ser transplantada em outro local. 
Comprovado tal risco qualquer responsável pela entidade do ramo terá que 
fazê-lo. As vezes , até as referidas  árvores colocam em risco a rede elétrica. O 
Sr. Presidente falou do serviço da CEMIG sobre a poda dessas árvores e que 
fosse feito através dos pedidos de providências, tais serviços. O vereador José 
Carlos defendeu quem atua no CODEMA dizendo que é um cargo voluntário e 
não remunerado, tendo que analisar caso a caso sem nenhuma norma e sendo 
constantemente cobrado pela sociedade, Ministério Público, etc. e que deveria 
ser regulamentado para um melhor trabalho perante a sociedade. O Sr. 



Presidente disse que sem regulamentação realmente é impossível trabalhar  e 
deveria ter a ajuda de um engenheiro florestal e ambiental e disse que a Câmara
Municipal    deveria fazer tal regulamentação. O vereador Sergio Reis disse que 
independente da remuneração do responsável pelo CODEMA, deveria o 
presidente renunciar , dando até o nome do Sr. Cesar Martins ex-presidente. Das
vezes que o procurou e não foi atendido. O vereador Péricles falou sobre o Sr. 
Ivan Carvalho responsável pelo Horto Florestal de Brazópolis, no sentido de 
que, para cada árvore cortada que se plante 10 (dez) a 20( vinte) árvores, pois 
sendo do PV defendeu a natureza. O Sr. Presidente deixou a palavra livre e não 
tendo ninguém para fazer uso dela, leu novamente a correspondência enviada 
pelo Deputado Dalmo Ribeiro, convidando os vereadores para o encontro.... no 
dia 01 de abril de 2009 em Belo Horizonte.Convidou e pediu que algum vereador 
pudesse também participar. E enfatizou o teor do convite e os benefícios para a 
cidade. A vereadora Adriana Mendonça aceitou o convite mas não gostaria de ir 
sozinha. O vereador  José Maurício agradeceu ao executivo em razão  das 
instalações das lixeiras  no Bairro Teodoros. O Vereador Danilo Rosa agradeceu
ao Sr. Prefeito pela iluminação da Praça N. S. das Candeias , no Distrito de 
Luminosa. O Sr. Presidente disse que aos poucos o executivo está colocando a 
casa em ordem e fará o possível para atender  a todos os pedidos de 
providências  dos nobres vereadores.


