
Oitava Sessão Ordinária 2009

Ata da Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada
aos 07 dias do mês de abril de 2009, às 19:00 horas e sob a Presidência do
Vereador  Sérgio  Emanuel  de  Noronha  Machado.  Instalada  a  sessão  o  Sr.
Presidente  cumprimentou  a  todos  os  presentes  ,e  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  e  constatei  a  presença  de  todos  os
vereadores. Foi feita a leitura da ata da sétima  sessão ordinária realizada no dia
24 de março de 2009,  discutida e aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente
me fez o convite para juntamente com a vereadora Adriana , que conduzíssemos
o  Sr.  Ivan  Carvalho,  para  adentrar  o  recinto  e  ocupar  a  tribuna  e  explanar
através  do  Datashow,  sobre  as  condições  da  frota  municipal.  Após  breve
explanação o Sr. Presidente  deixou em aberto ao questionamento pelos Srs.
Vereadores, ao Sr. Ivan Carvalho. Apesar de não ser o mesmo responsável pela
área, transporte, o vereador Péricles quis saber do impacto ao orçamento, sobre
os custos que tivessem onerado o  município.  O Sr.  Ivan respondeu que no
relatório que passará as mãos do Sr. Presidente consta todas as respostas e
também convidou os vereadores  para analisarem a referida frota “in loco”. O
vereador  Péricles  disse  achar  interessante  um  relatório  com  os  custos
especificados, tais como: ônibus, patrol e outros veículos e se os consertos não
forem compensatórios deveriam ser vendidos através de um leilão e o referido
relatório deveria ser enviado a câmara. O vereador José Carlos perguntou sobre
o cargo que o Sr. Ivan ocupa no executivo e quem responde pela secretaria do
transporte? Quantos funcionários estão atuando na secretaria de transporte?
Quanto foi gasto nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2009? Afirmando
que na virada do ano pernoitaram no local um guarda da antiga e um guarda da
nova administração. O Vereador Sérgio Reis  acredita que a planilha de custo
ainda é cedo por ter se passado apenas 3(três) meses da atual administração,
devendo se  fazer  levantamento com vereadores e mecânicos especializados. O
vereador Maurício quis saber quantos carros foram alugados  e suas despesas
e quantos carros terceirizados e também suas despesas e sobre a proibição de
caronas  dificultando   as  pessoas  que  não  possuem carro  e  não  podem se
deslocar até a cidade para consultas médicas, que ocorre muito nos Bairros
Teodoros e Alegre. O vereador Lucimilton disse que a população deveria ser
informada da falta de veículos. O vereador Péricles agradeceu e felicitou o Sr.
Ivan,  mas  disse  que  preferiria  que  tivesse  vindo  para  tais  esclarecimentos
alguém do setor de transporte, como o Sr. Haroldo Aniceto Gomes, pois ele sim
é da área e o responsável pela mesma. O Sr. Presidente falou que qualquer frota
tem desgaste e quer saber se foi dada manutenção nos últimos três meses da
antiga administração pois o ex-prefeito,  Sr.  João Mauro ,  quando fez uso da
tribuna , a pouco tempo atrás disse que um mecânico adoeceu e que não pode
dar a referida manutenção, e que estas palavras , inclusive, constam em ata. O
vereador José Carlos disse que é fato que o mecânico sofreu um acidente, mas



a afirmação de que a frota não teva a manutenção devida é uma dedução do Sr.
Presidente.  O  vereador  Danilo  quis  saber  se  algum motorista  que  faltou  ao
trabalho no  transporte  escolar,  deixando as  crianças  caminharem a  pé  para
escola  e  se  estes  dias  serão  descontados  em seu  vencimento.  O  Vereador
Sérgio Reis falou que o Sr. Hermínio Gonzaga estaria transitando em um veículo
em péssimas condições por falta  de verba para   conserto.  O vereador José
Carlos disse que ficou mais ou menos R$ 180.000,00 ( cento e oitenta mil reais)
em dinheiro  para  sanar  os  problemas  da  frota,  defendendo  assim  a  antiga
administração para  o  vereador  Sérgio  Reis  e para  o  Sr.  Presidente.  Afirmou
ainda  que  o  transporte  estava  sendo bem feito  e  que acredita  que a  nova
administração irá encontrar o caminho certo. O Sr. Presidente disse ao vereador
José Carlos, que consta em ata anterior a  afirmação do ex-prefeito João Mauro
de  que  faltou  mecânico   para  manutenção  dos  veículos.  O  Sr.  Presidente
agradeceu a presença do Sr. Ivan  Carvalho, que, apesar de não ter respondido
a  todos  os  questionamentos,  ficou  de  mandar  as  respostas  por  escrito.  A
vereadora  Adriana  quis saber da situação dos parquinhos e o Ivan afirmou que
se encontra no DVD que ficará  na câmara, e que estão procurando entrar em
contato  com a  empresa  fornecedora  dos  mesmos.  O  vereador  José  Carlos,
pedindo a  palavra,  afirmou que tudo  se  encontra  na  Prefeitura,  no setor  de
licitação. O Sr. Ivan disse que não consegue contato com a empresa, que eles
não atendem. Na continuidade da reunião o Sr. Presidente me pediu para  que
realizasse a leitura da Ata da 7ª Sessão Ordinária, que após lida e se aprovada,
será assinada por todos os edis presentes . Ata aprovada. Em seguida passei
para a leitura das correspondências recebidas, da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, of. 483/2009/SMG,  oferecendo cursos de atualização
para novos vereadores.  Da  secretaria de  Turismo e Cultura, do Município de
Brazópolis, convite para o 1º Encontro de Cavaleiros no Bairro Anhumas, no dia
19/04, à partir de 12:00 h.; Comunicado do Ministério da Educação, liberação de
recursos  no  valor  de  R$  13.565,71,  para  execução  de  programas  do  Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ofício 085/09, ao Conselho Tutelar
dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  Brazópolis;  Telegramas  do
Ministério  da  Saúde  –  Beneficiário:  Prefeitura  Municipal  de  Brazópolis:
Programa Pagamento de Saúde Bucal, valor de           R$ 4.000,00 ; Programa
Pagamento  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde,  valor  bruto  R$  12.201,00;
Programa Pagamento da Saúde da Família, valor bruto R$ 12.800,00 ;Programa
Pagamento  de  PAB  FIXO  COMP  02/2009  Municipal  UF  MG,  valor  bruto  R$
21.653,33  ; Ofício nº 194, do Gabinete do Prefeito, respostas aos pedidos de
providências  dos  vereadores;  Of.  Nº  212  ,  respostas  aos  vereadores  sobre
pedidos  de  Providências  ,  indicações  ,  ofícios  e  solicitações;  Of.  de
encaminhamento de projetos de lei de 2009:  020/ 2009  a  039/2009; Mensagem
de  veto  ao  projeto  012/2009;  Razões  de  veto  do  projeto  de  Lei  nº  06/2009;
Pedidos de Providência:  nº 012/2009  da vereadora Adriana Lúcia Mendonça,
solicitando  o  serviço  de  maquina  na  Estrada  que  dá  acesso  ao  Bairro
Posses;Pedido  de  Providência  de  nº  013/2009,  da  vereadora  Adriana  Lúcia
Mendonça,   solicitando a Assistência Social, visita a casa da Sra . Vicentina de



Fátima  da Silva, moradora da Travessa Luiz Mendes, 40; Pedido de Providência
de nº 014/2009, da vereadora Adriana Lúcia Mendonça,  solicitando  para que a
secretaria de obras verifique o serviço de esgoto  pedido pelo Sr. Raimundo
Mendonça, no Distrito de Estação Dias; Pedido de Providência do vereador João
do Carmo Lúcio, de nº 005/2009, solicitando mudança em trecho de estrada,  e
construção de paredão , na estrada que liga Luminosa , Campos do Jordão e
São Bento do Sapucaí, no Bairro Santa Rosa; Pedido de Providência 015/2009,
do vereador José Maurício Gonçalves,  pedindo o corte de 3 (três) árvores, já
sem vida, existente próximo a Igreja de Nossa Senhora de Fátima no Bairro
Teodoros. Medida de Providência nº 008/2009 , do vereador Sérgio Fernandes
dos Reis,  pedindo alargamento do entroncamento que liga as estradas vicinais
dos  Bairros  Paiol  Novo  e  Paiol  Velho,  Bairro  Matão,  Gomeiras  e  Teodoros;
Pedido de Providência de nº 007/2009, do vereador Péricles Pinheiro, sugerindo
que se faça a coleta de lixo fora do horário habitual  de trabalho;  Pedido de
Providência  015/2009, do vereador José Carlos Dias, solicitando o envio dos
comprovantes  de  pagamentos   aos  funcionários  referentes  aos  meses  de
Fevereiro  e  Março  de  2009;Requerimento  nº  008/2009,  da  Comissão  de
Finanças  ,  Orçamento  e  Fiscalização,  no   sentido  de    enviar  ofício  ao  Sr.
Prefeito solicitando  que os AVISOS DE LICITAÇÃO ou de outros processo de
concorrência  públicas;  Requerimento  nº  011/2009,  do  vereador  José  Carlos
Dias,  pedindo informações sobre roçada e queimada, execução de rancho de
madeira  e cerca de arame farpado no terreno do município  ,  no Bairro  Frei
Orestes;Requerimento  nº  012/2009,  do  vereador  José  Carlos  Dias,   pedindo
informações sobre aplicação de herbicida nas ruas da cidade; Requerimento nº
013/2009,  do  vereador  José  Carlos  Dias,  reiterando  pedido  de  informações
sobre  a  empresa  Denílson  Marcondes  Venâncio  &  Advogados
Associados;Indicação  nº  001/2009  do  vereador   José  Maurício  Gonçalves,
sugestão de construção de rotatória no Bairro Boa Vista, no acesso ao Bairro
Teodoros  e  Floresta  e  construção  de  Jardim  no  Bairro  Teodoros  no
entroncamento ao Bairro Açudinho;  Lido os enunciados dos projetos de Lei de
origem do Executivo de nº 019; 019; 027; 023, 035, 024; 032, 025, 036; 026; 037;
028;038;029;039.   O  Sr.  Presidente  fez  a  leitura  do  artigo  192,  pág.  65,  do
Regimento Interno,  sobre  o  veto  e  me pediu   que fizesse a leitura  do veto,
remetendo-os para as comissões  de Legislação, Justiça e Redação e Comissão
de Finanças , Orçamento e Fiscalização, para que dessem os pareceres e que
fossem colocados em votação na próxima sessão ordinária. O Sr. Presidente
enalteceu a presença do Presidente do PDT, Sr. João Batista  na reunião e o
convidou  para  que  compareça  sempre.   Após  um  breve  intervalo,  dando
sequência,  o  Sr.  Presidente  leu  os  pareceres  das  duas  comissões,  de
Legislação,  Justiça   e  Redação  e  Comissão  de  Finanças,  Orçamento  e
Fiscalização,  aos  projetos  de    nº  s.
027,023;035;024;025;036;026;037;028;038;029;039/2009 e ressalvas nos projetos
019/2009 e  032/2009. O Sr. Presidente fez a leitura do enunciado ao projetos de
Lei nº 016/2009. Colocado em discussão o vereador Sérgio Reis disse que os
projetos já  foram discutidos  anteriormente  e  apenas  fora  desmembrado e  o



Vereador   José  Carlos  disse  acreditar.  Colocado  em  primeira  votação  foi
aprovado  por  unanimidade,  pedido  de  regime  de  urgência  pela  vereadora
Adriana, em  segunda votação foi aprovado por unanimidade; A Sanção do Sr.
Prefeito. Projetos nºs 019 e 027, colocados em  primeira votação  foi aprovado
por unanimidade, pelo vereador Lucimilton , pedido de regime de urgência, em
segunda votação aprovado por unanimidade. A sanção do Sr. Prefeito.  Projetos
de  nº  023  e  035,  leitura  pelo  Sr.  Presidente  e  colocado  em  discussão  foi
defendido pela vereadora Adriana. Colocado em  primeira votação foi aprovado
por  unanimidade,  pedido de regime de urgência pela  vereadora  Adriana,  em
segunda votação aprovado por unanimidade.  Projeto nº 024/2009 e 032/2009 ; o
vereador José Carlos sugeriu um curso de capacitação pelo executivo para os
presidentes  dos  Conselhos  Comunitários  e  demais  conselhos,  defendeu  os
projetos  e   parabenizou  o  Vetebraz  pelo  trabalho  que  realiza.  Colocado  em
primeira votação  foi aprovado por unanimidade. Pedido de regime de urgência
pelo vereador Lucimilton. Em segunda votação foi aprovado por unanimidade.
Projeto  de Lei  025/2009  e  036/2009;  após lido o  enunciado foi  colocado em
discussão, o vereador Maurício  agradeceu a iniciativa do executivo. Colocado
em primeira votação foi aprovado por unanimidade. Regime de urgência pedido
pelo vereador José Maurício. Colocado em segunda votação foi aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei nº 026/2009 e 037/2009. Colocado em discussão, foi
defendido  pelo  vereador  José  Carlos  e  pelo  Sr.  Presidente  que  enalteceu  o
turismo que já está sendo implantado  no Bairro Farias e por lá  ainda falta o
celular  ou o telefone comunitário,  já  que tem gente de alto gabarito  e  está
gerando investimentos, necessário se faz  a obtenção de sinal no local. O casal
Emília e Ron estão fracionando sua propriedade em pequenos sítios e foram
vendidos a princípio para Dr. Manoel Camilo e Sr. Kleber Augustus e outros ,
inclusive  até  australianos,  que  estão  gerando  empregos(  caseiros  ,  etc)  e
construindo  com  mão  de  obra  local,  adquirindo  material  de  construção  na
cidade e compras de alimentos e afins no comércio de Brazópolis. Colocado em
primeira votação foi aprovado por unanimidade, pelo vereador Lucimiltom foi
feito pedido de regime de urgência. Colocado em segunda votação foi aprovado
por unanimidade. E  vai a sanção do  Sr. Prefeito. Projeto de Lei nº 028/2009 e
038/2009, levado a discussão foi defendido pelo vereador Sérgio Reis, que disse
que  antes  de  desmembrar   os  projetos  de  nºs.  016/2009  e  019/2009  o  Frei
Orestes  e Centro Comunitário de Bom Sucesso,  não fazia parte,  sendo que foi
ele  quem pediu  a  inclusão  ao  Sr.  Prefeito.A vereadora  Adriana  disse  que  o
Bairro São Rafael e o TAB também não estão, sendo que ela pediu pelo São
Rafael e o Sr. Presidente, Sérgio Emanuel pediu pelo TAB e a vereadora também
um projeto para o Distrito de  Estação Dias  e o vereador  José Carlos também
defendeu que  se mande  projeto para o Bairro São Rafael e a Vila Vicentina,
pelo excelente trabalho que por lá se realiza. Sérgio Reis disse que o Distrito de
Dias já  tem o recurso assim como o Distrito de Luminosa.  O Sr.  Presidente
também defendeu a inclusão da Vila Vicentina. Colocado o projeto em primeira
votação,  foi  aprovado por unanimidade.   Pedido de regime de urgência pela
vereadora  Adriana.   Colocado  em  segunda  votação  foi  aprovado  por



unanimidade. Remetido a Sansão do Exmo. Sr. Prefeito. Projeto de LEI 029/2009
E 039/2009,  em discussão foi defendido pela vereadora Adriana, que aproveitou
o  ensejo  para  convidar  a  todos  para  a  21ª  Festa  da  Banana.  O  projeto  foi
também defendido pelo  vereador  José Carlos,  que disse que toda forma de
parceria com a comunidade é muito produtiva, seja com convênio , por repasse
de recursos ou em forma de parcerias como aconteceu com os calçamentos de
Cruz  Vera  e  Can Cam ou  cessão de prédios  como Luminosa  e   Teodoros.
Colocado   em  primeira  votação  foi  aprovado  por  unanimidade.  Pedido  de
urgência  pela  vereadora  Adriana.  Em  segunda  votação  foi  aprovado  por
unanimidade.  Vai a sansão do Exmo. Sr. Prefeito. Em seguida o Sr. Presidente
colocou em discussão os pedidos de providências e requerimentos, bem como
as indicações, que foram aprovadas por unanimidade. No grande expediente,
deixando  a  palavra  livre  ,  a  vereadora  Adriana  comentou  sobre  o  plano  de
carreira  para  o  magistério  municipal  e  pediu  autorização  para  que  fossem
realizadas  as  reuniões  na  câmara,  no  que  o  Sr.  Presidente  concordou
prontamente. O vereador Sérgio Reis falou dos contatos com empresas de São
José  dos  Campos  em visita  no  município  no  dia  02  de  abril  de  2009  e  do
interesse demonstrado em aqui se estabelecerem. É um árduo trabalho do DEM,
e  farão  ainda  mais  três  visitas  a  Santa  Rita  e  Jacareí  para  criarem  mais
empregos  para  Brazópolis.  Convidou  os  vereadores  para  participarem  da
próxima reunião. O Sr. Presidente parabenizou o nobre vereador Sérgio Reis. O
vereador Danilo disse que o Sr. Joaquim Costa ( Quinzão) estava bravo com o
estado  das  estradas  e  disse  que  seu  carro  havia  quebrado  e  que  fosse
solicitado providências ao Sr. Prefeito. O vereador José Carlos falou que nas
respostas do executivo, que a Cascata, as depredações e falta de fiscalização,
ocorreram de janeiro para cá e que com relação ao terreno da cooperativa, foi
ele mesmo quem viu, e  constatando os fatos assumiu total responsabilidade
pelo  ofício  encaminhado.  Parabenizou  o  executivo  pois  a  referida  cerca  foi
restabelecida no local e ainda afirmou que  uma das funções do vereador é de
fiscalizar. A vereadora Adriana falou sobe a reunião em Belo Horizonte, dirigida
pela Deputada Maria Lúcia, Auditoria Pública e Conselho da Juventude. Antes
agradeceu o socorro prestado pelo Dr.  Arlindo Silva Pereira, que gentilmente
atendeu ao pedido do  Presidente da Câmara, indo buscá-los próximo a Belo
Horizonte,  onde  o  veículo  em   que  viajavam  sofreu  uma  pane.  A  palestra
proferida  teve  como  objetivo  principal  a  criação  de  Políticas  Pública  de
Juventude.  E ,  em resumo, foi  dito que devemos deixar de encarar o jovem
como problema e colocá-lo como parte da solução. A criação nos Municípios
dos Conselhos da Juventude, para discussão com os jovens, dos seus anseios.
Que existem por volta de cinqüenta e um milhões de  jovens no Brasil de (15 a
29) anos de idade. Os maiores problemas da juventude é a distorção idade/série
34%  (15 a 17 anos), 17% entre 15 e 17 anos  não estudam, três vezes mais
jovens  desempregados  em relação  aos  adultos,  grande  parte,  muitas  vezes
entre 11 e 12 anos, entram no tráfico de drogas. Apresentou ainda idéias, para
se criar locais para uso da juventude, redução da maioridade penal. O jovem
tem que ser visto como presente e não como futuro, ele deve ser protagonista.



A política pública da juventude tem que estar vinculada a todas a secretarias
municipais. O Sr. Presidente enalteceu a  juventude brasopolense, o vereador
Péricles comentou sobre a resposta do executivo sobre a impossibilidade da
arrumação  da  estrada  perto  da  fazenda  do  Sr.  Edílio  Torres.  Falou  que  o
executivo está incorreto e a resposta  foi evasiva, bem como da possibilidade
de  ajuda  do  4º  Batalhão  de  Engenharia  e  Combate  de  Itajubá,  em troca  de
combustível e estadia. Não adianta pensarmos em Projetos Megalomaníacos se
não temos condições de realizá-los. Em seguida proferiu a seguinte frase: “ A
política está para a Pátria, assim como a alma está para o corpo”. A vereadora
Adriana pediu que fosse encaminhado  ofício para o deputado Thiago Ulisses,
com o  pedido  de  cinco  computadores  para  o  Bairro  Bom  Sucesso,  Escola
Estadual  Dino Ambrosio  Pereira,  e  pediu a anuência  dos Srs.  vereadores.  O
Vereador José Carlos pediu que se verificasse os Estatutos dos Servidores, em
tramitação desde 2007, para que se possa tratar de Plano de Carreira.  Falou
também da construção de mais de um milhão  de moradias, projeto do governo
federal, e pediu  que o executivo procurasse a CEF  de Poços de Caldas, para
ver a possibilidade de se conseguir algo neste sentido para o nosso Município.
O Sr. Presidente falou que o projeto do governo Federal é para cidades com
mais  de 100(cem) mil  habitantes.  O vereador  Maurício  agradeceu o setor  de
obras  do  executivo,  o  trabalho  realizado  no  “Morro  do  Sabão”  no  Bairro
Theodoros, e conta com o serviço também no Bairro Floresta e Japão. O Sr.
Presidente convidou as famílias dos vereadores para a encenação da Sexta-
Feira da Paixão pelo TAB e também para o batizado de seu filho Samuel no
Domingo. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença
de todos e convocou os Srs. Vereadores para a nona sessão Ordinária desta
Câmara, que será realizada no dia 14  de abril de 2009 às 19:00 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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