
         Primeira Sessão Ordinária 2010

Ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada
dia 02 de fevereiro de 2010, às 18:00 h. Instalada a sessão o Senhor Presidente
cumprimentou a todos os presentes, em seguida solicitou meus trabalhos de
secretário onde fiz a chamada e constatei a presença de todos vereadores, logo
após o Senhor Presidente proferiu as seguintes palavras: “Sob a proteção de
Deus  e  em  nome  do  povo  brasopolense,  iniciamos  nossos  trabalhos
legislativos”. Leitura da ata da Trigésima Sétima Sessão Ordinária realizada no
dia 15 de dezembro de 2009, lida e aprovada por unanimidade. Em seguida foi
feita  a  leitura  das  correspondências  recebidas,  pedidos  de  providências  e
indicações  do  legislativo.  Ofícios  do  Ministério  da  Educação:  Beneficiária
Prefeitura Municipal de Brazópolis, Programa PNATE, valores de R$ 12.407,78,
4.064,06 e R$ 1.573,88, do mês de novembro de 2009; Quota R$ 13.145,35; Quota
R$ 13.081,37; PNAEF R$ 4.901,60; PNAEP R$ 1.474,00; PNAEC R$ 110,00; PNAE
EJA R$ 325, 60, mês 8 e 9 de 2009; Convênio de 16/07/2009, valor R$ 700.000,00;
PNATE R$ 12.407,78, de agosto de 2009; R$ 36.504,56, Quotas e PNAEF, mês 10
e 11 de 2009; Quota R$ 13.602,97, datado de dezembro de 2009; Ministério da
Saúde: Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde, valor Bruto R#
3.749,47;  Pagamento  de  Saúde  Bucal  R$  4.000,03;  Pagamento  de  Agentes
Comunitários R$ 13.671,00; Pagamento de PAB FIXO, valor Bruto R$ 22.210,50;
Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde, Valor Bruto R$ 3.749,47;
Pagamento de Incentivo a Política de Promoção da Saúde e Prev de Doenças e
Agravos Comp, Valor Bruto R$ 40.000,00; Pagamento de Agentes Comunitários
de Saúde, Valor Bruto R$ 13.671,00; Pagamento de Saúde Bucal, Valor Bruto R$
4.000,00;  Pagamento  de  Saúde  da  Família,  valor  bruto  R$  R$  12.800,00;
Pagamento de Piso Estratégico, Valor Bruto R$ 79,33; Pagamento de Saúde da
Família,  Valor  Bruto  R$  12.800,00;  Pagamento  de  Incentivo  Adicional  ao
Programa  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde,  Valor  Bruto  R$  13.671,00;
Pagamento de Piso Estratégico, Valor Bruto R$ 173,63; Pagamento de Ações
Estruturantes de Vigilância Sanitária, Valor Bruto R$ 600,00; Em seguida foi feita
a  leitura  dos  Ofícios:  Ofício  401/09  do  Conselho  Tutelar  de  Brazópolis,
acompanhado de relatório referente a novembro e dezembro de 2009; da MM. (a)
Juíza de Direito da Comarca de Brazópolis, acompanhada de Portaria 04/2010;
Ofício  nº  20/10,  de  Encaminhamento  de  Projeto  de  Lei,  nº  01  que  “Cria  o
Conselho  Municipal  de  Esporte  e  dá  outras  providências”;  Pedidos  de
Providência:  Do  Vereador  Danilo  Pereira  Rosa,  de  nº  01/2010,  1-  reiterando
pedido de conserto da Ponte da Estrada dos Valentins em Luminosa; 2-Reparos
na ponte da estrada que liga Paiolzinho a Piranguçu; 3- Colocação de cascalho
ou material pedregoso no acesso ao Tanque de Leite, Bairro Lúcios; Operação
tapa buracos no trecho da Estrada de Luminosa,  próximo à  propriedade do
Senhor  Lázaro  Serpa;  Pedido  de  Providência  nº  18,  do  Vereador  Péricles
Pinheiro:  Construção  na  Avenida  Pedro  Antonio  dos  Reis,  em  frente  ao
estacionamento do Senhor Marcos Morais, caneleta de escoamento de água e
lama,  proveniente  do  Bairro  Horizonte  Azul;  Requerimento  nº  01/20010,  do



Vereador José Carlos Dias, solicitando informações sobre a obra de construção
e ampliação do prédio da Antiga Estação: 1-Valor da obra; dotação em que a
mesma foi empenhada; empresa contratada e engenheiro responsável; Edital de
Licitação; Ata da reunião de classificação; Contrato celebrado com a empresa
May Lady, para cessão do novo prédio; Requerimento nº 02/2010 do Vereador
José Carlos Dias, pedindo informações sobre obras de aterro nas margens do
Tijuco Preto e mudança no muro da Escola Municipal Cel. Francisco Braz, o
Grupão: solicitando o projeto da obra da quadra coberta e da abertura da rua; a
empresa  contratada  e/ou  o  E  responsável  pelo  projeto;  O  Decreto  de
desapropriação da área referente à abertura da rua, em se tratando de terreno
particular; Ata de aprovação da intervenção no pátio da escola assinada pelo
Conselho Municipal de Educação, Colegiado e Conselho do Fundeb; Licença do
IEF, do IGAM e do CODEMA para intervenção na margem do Córrego, conforme
legislação  vigente;  Pedido  de  Providência  de  nº  01/2010,  do  Vereador  José
Carlos Dias, solicitando: 1- Limpeza nas saídas de água e capina nas laterais do
trecho  de  estrada  com  calçamento,  no  início  da  Estrada  do  Observatório,
acesso ao Bairro Bom Sucesso; 2- Limpeza das laterais e das saídas de água da
Estrada  Observatório,  em  todo  trecho;  3-  Correção  do  Calçamento  na  Rua
Capitão Almeida Vergueiro, entrada da cidade. Pedido de Providência 01/2010 de
José Maurício Gonçalves: 1- Roçadas e operação tapa buracos na Estrada do
Morro do Sabão e Brazópolis-Boa Vista; 2- Capina e limpeza no trecho da Rua
Álvaro de Barros; 3-Conserto na ponte localizada no Bairro Araújos de Cima; 4-
Limpeza na Avenida Tancredo Neves; 5- Manilhamento com maior diâmetro no
Bairro  da  Loba.  Pedido  de  Providência  02/2010,  do  Vereador  José  Maurício
Gonçalves: 1- Colocação de matéria pedregoso no morro próximo à residência
do Sr. Joaquim, na estrada que dá acesso ao Bairro Floresta; 2- Colocação de
“brita”  no  morro  próximo  à  residência  do  Sr.  Francisco  Lima,  no  Bairro
Teodoros. Pedido de Providência 03/2010, solicitando execução de melhorias na
captação  de  água  distribuída  no  Bairro  Floresta.  Indicação  nº  01/2010  dos
Vereadores  José  Maurício  Gonçalves  e  José  Carlos  Dias;  1-  Inclusão  no
Programa de Acessibilidade, a construção de grade de segurança no passeio
lateral  da  Igreja  N.  S.  Aparecida.  2-  Avaliar  a  viabilidade  de  colocação  de
sinalização  de  segurança  para  pedestres  e  ciclistas  na  Av.  D.  Emília  Torres
Gonzaga, acesso ao Frei Orestes.Requerimento dos Vereadores José Maurício
Gonçalves, Péricles Pinheiro e José Carlos Dias, de nº 01/2010, ao executivo
municipal,  pedindo  informações  sobre  prazos  de  execução  das  obras  de
calçamento  da  Estrada  de  Acesso  ao  Bairro  Can-Can  e  ruas  do  Bairro  São
Francisco,  recursos federais  do  ano de 2008.  Requerimento nº  01/2010,  dos
Vereadores José Carlos  Dias,  Péricles  Pinheiro,  pela  Comissão de Finanças,
Orçamentos  e  Fiscalização,  pedidos  de  informações  sobre  o  processo  de
Licitação  009/2010,  Sistema  de  Registro  de  Preços  nº  008/2010,  Serviço  de
Transporte  Escolar  no  Exercício  de  2010.  Requerimento  de  nº  02/2010,  dos
Vereadores  José  Carlos  Dias,  Péricles  Pinheiro  da  Comissão  de  Finanças,
Orçamentos e Fiscalização, solicitando informações sobre o Processo Judicial
movido contra empreiteira que abandonou a obra do “Balneário Cascata”, bem



como  que  providências  está  sendo  tomada  para  a  conclusão  da  obra.
Requerimento nº 03/2010, da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização,
solicitando informações sobre a Licitação nº 002/2010, Registro de Preços nº
002/2010, contratação de empresas para fornecimento de peças e acessórios
automotivos para atendimento da frota da Administração Municipal no exercício
de 2010.  Requerimento nº 04/2010,  da Comissão de Finanças,  Orçamentos e
Fiscalização, firmada pelos Vereadores José Carlos Dias e Péricles Pinheiro,
solicitando  o  envio  a  Câmara,  pelo  Executivo,  dos  relatórios  contábeis:  1-
Cópias  dos  demonstrativos  mensais  referentes  ao  controle  de  gastos  com
Saúde  e  Educação;  2-  Saldo  financeiro  das  contas  do  Município,  data  base
31/12/2009; 3-Balancete anual resumido da receita,  por fonte de receita,  e da
despesa, por credor, no exercício de 2009; 4- Relatório referente às despesas
classificadas  em  restos  a  pagar  no  fechamento  de  2009;  5-  Relatórios
semestrais da LRF, referente ao 2º semestre de 2009. Requerimento nº 05/2010,
da  Comissão  de  Finanças,  Orçamentos  e  Fiscalização,  firmado  pelos
Vereadores,  José  Carlos  Dias,  Péricles  Pinheiro  e  Adriana  Lúcia  Mendonça,
solicitando:  1-  LDO-  para  o  Orçamento  2010;  2-  Lei  do  Plano  Plurianual
2010/2013;  3-  Lei  Orçamentária-  Orçamento  2010.  O  Senhor  Presidente  quis
ouvir  do  plenário,  se  poderia  colocar  todos  os  pedidos  de  providência,
indicações e ofícios,  em votação.  O Vereador Sérgio Reis ponderou sobre o
Requerimento  nº  04/2010  do  Vereador  José  Carlos.  Não  havendo  nenhuma
manifestação contrária, todos foram aprovados por unanimidade. Em seguida
foi  feita  a  leitura  do  ofício  de  encaminhamento  nº  20/2010  do  Executivo,
enviando o Proj. de Lei nº 01/2010 “que Cria o Conselho Municipal de Esporte e
dá  outras  Providências”,  (Projeto  lido  na  Integra).  O  Senhor  Presidente
encaminhou o referido projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e
Comissão  de  Educação,  Cultura,  Desportos,  Saúde  e  Meio  Ambiente.  Em
seguida  o  Senhor  Presidente  leu  o  parecer  jurídico  ao  referido  projeto.  O
Vereador Lucimilton Carneiro pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
deu  parecer  verbal  favorável  ao  projeto  nº  01/2010  e  a  Vereadora  Adriana
também,  pela  Comissão  de  Educação,  Cultura,  Desportos,  Saúde  e  Meio
Ambiente. O Senhor Presidente colocou o referido projeto em discussão e o
Vereador José Carlos  perguntou se o Secretario  Municipal  de Esportes  será
eleito( na forma do Art. 7 § 1º) pelo Conselho.Verificou-se que havia um erro de
redação.  O Senhor Presidente sugeriu ao Vereador Lucimilton, da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação, que se fizesse uma emenda supressiva ao Art. 7º
§ 1º. Redigida a emenda supressiva o Senhor Presidente colocou a mesma em
votação  e  foi  aprovada  por  unanimidade.   O  Senhor  Presidente  teceu
comentários  sobre  o  Projeto  nº  03/2010,  referente  ao  aumento  salarial.  O
Vereador  José  Carlos  que  partindo  de  alguém  do  executivo,  houve  um
comentário de que não foi dado ainda o aumento porque a Câmara estava em
recesso no mês de janeiro, o que não justifica, pois o executivo tem total direito
de  pedir  reunião  extraordinária  para  casos  relevantes.  O  Senhor  Presidente
comentou que, infelizmente, na redação do referido projeto, ao contrário de se
colocar  retroativo  à  1º  de  janeiro  de  2010,  veio  redigido  erroneamente  com



retroativo  ao  dia  1º  de  fevereiro  de  2010.  Em seguida  o  Senhor  Presidente
colocou o Projeto nº 01/2010, com a emenda nº 01 em primeira votação, sendo
aprovado  por  unanimidade.  Pedido  de  regime  de  urgência  pela  Vereadora
Adriana  Mendonça.  Projeto  colocado  em segunda  votação  foi  aprovado  por
unanimidade.  Vai  a  sansão  do  Exmo.  Sr.  Prefeito  Municipal.  No  grande
expediente o Senhor Presidente comentou sobre o Projeto nº 084/2009, que se
refere  à  taxa  de  esgoto  e  sugeriu  que  seja  marcada  uma audiência  pública
convidando a população, COPASA, Prefeitura, para definirmos por quem será
feita  e  também das  cidades  que  já  aderiram ao  Projeto  da  COPASA para  o
tratamento  de  esgoto.  O Senhor  Presidente  disse  ainda  que  gostaria  que  a
população participasse mais de nossas reuniões, para que juntos pudéssemos
atingir  maiores e  melhores resultados e  que devemos partir  para  o  lado da
política  deixando  de  lado  a  politicalha  e  sugeriu  que  sejam feitas  reuniões
itinerantes  nos  bairros,  para  conhecermos  os  problemas  de  cada  local.  O
Vereador Sérgio Reis ainda falando sobre o Projeto nº 84/2009, sugeriu que se
reúna ao executivo e juntos se montem um bom projeto. O Vereador José Carlos
falando sobre  as  reuniões itinerantes,  disse que  bom seria  que  as  pessoas
pudessem  participar,  com  direito  a  se  manifestar  nas  reuniões.  O  Senhor
Presidente  disse  que  realmente  tem  que  haver  a  participação  de  todos.  A
Vereadora Adriana comentou sobre a existência de Câmara-Mirim, em que as
crianças  começam desde  cedo  a  exercitar  a  cidadania.  O  Vereador  Péricles
falou sobre o Projeto Aprovado pela Câmara, do Vereador José Maurício, que
diz respeito a Estradas, e que o executivo até o presente momento não mandou
para publicação e nem ofício para a Câmara de que o mesmo foi sancionado.
Em seguida teceu comentários sobre as barracas, que não serão montadas no
Carnaval, dizendo que a montagem das mesmas e exploradas por entidades,
ajudam inclusive os comerciantes, evitando-se intermináveis filas. O Vereador
José  Carlos  agradeceu  aos  cidadãos  presentes  na  casa  e  comentou  sobre
estágio  que está  realizando,  bem como sobre  o jornal  da  Câmara de Pouso
Alegre, e ainda cobrou a publicação das leis pelo Executivo, pois não estão
sendo enviadas para a Câmara. Falou em seguida sobre os trabalhos realizados
no primeiro ano de nossa legislatura, dizendo que, neste segundo ano o povo
espera muito dos vereadores, pois nossa casa é bastante representativa com a
totalidade dos  votos  válidos do Município  representados  pelas  coligações  e
partidos ,com vereadores eleitos, com partidos fortes e bem distribuídos, que
cumpramos  com  nossa  obrigação  de  legislar  e  fiscalizar,  e  até  de  punir  o
executivo caso este desvie de suas funções e que os vereadores não podem
calar, pedindo para que, de agora em diante, nos unamos mais ainda, pois há
um retrocesso, principalmente na área de saúde, tendo participado da reunião
da Conferência da Saúde, para constatar esta realidade. O Senhor Presidente
comentou sobre o “sonho brasopolense” de ver asfaltada a estrada que liga
Brazópolis/ Campos do Jordão, e que devemos batalhar para consecução desse
objetivo e que já consta no Orçamento de 2010,  valores para implementar o
projeto. O Vereador José Maurício falou sobre a sua visita a vários Bairros e do
descaso em relação às roçadas das margens das entradas e também sobre o



envio  de  ofício  para  a  Secretaria  de  Saúde  para  saber  das  ambulâncias.  A
Vereadora Adriana Mendonça falou sobre a criação do Jornal do Legislativo,
mesmo  que  seja  semestral.  O  Senhor  Presidente  falou  do  alto  custo  da
transmissão das reuniões via rádio e que infelizmente não é viável. Nada mais
havendo a  se  tratar,  o  Senhor  Presidente  agradeceu  a  presença de todos e
convocou os Srs. Vereadores para a Segunda Sessão Ordinária desta Câmara,
que será realizada no dia 09 de fevereiro de 2010 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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