
Décima Primeira Ordinária 2010

Ata da Décima Primeira Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada
dia  27  de abril  de  2010,  às  18:30h.  Instalada  a  sessão o  Senhor  Presidente
cumprimentou a todos os presentes.Em seguida leu o ofício de renúncia do
Vereador Péricles Pinheiro, Primeiro Secretário da Câmara, do seguinte teor:
Brazópolis, 23 de abril de 2010, Of. nº 01/2010, do Vereador Péricles Pinheiro, ao
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, assunto: Renúncia. Exmo. Sr. Venho
à presença de V. Exia. comunicar a minha renúncia do cargo de Secretário da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brazópolis, por motivos pessoais e de
fórum íntimo,  em caráter  irrevogável.  Muito embora,  salvo melhor  juízo,  não
esteja  prevista  a  renúncia  no  Regimento  Interno  da  Câmara,  entendo que a
mesma, conforme a doutrina, Tratado de Direito Municipal - Petrônio Braz, é um
direito  do  vereador,  sendo  que  “na  renúncia  ou  impedimento  de  qualquer
membro titular da Mesa, assumirá o membro substituto de imediato”. Pág. 166,
Volume IV. Em continuidade o mesmo autor diz:  “a renúncia do vereador ao
cargo que ocupa na Mesa será feita mediante comunicação escrita e será tida
como  efetivada  mediante  simples  leitura  em Plenário”.  Isto  posto,  certo  da
compreensão  de  V.  Exia.  Subscrevo,  Atenciosamente.  Péricles  Pinheiro-
Vereador.  O  Senhor  Presidente  agradeceu  os  trabalhos  realizados  pelo
secretário e também pelo seu companheirismo e espírito de luta e convocou o
Segundo Secretário Lucimilton Carneiro para que ocupasse o cargo de Primeiro
Secretário. Eu Lucimilton Carneiro, assumindo o cargo de Primeiro Secretário,
fui convocado para secretariar os trabalhos onde fiz a chamada e constatei a
presença dos demais 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.  Em seguida  fiz  a  leitura  da  Ata  da
Décima Sessão Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Na seqüência foi
lida  as  correspondências  recebidas,  ofícios,  pedidos  de  providencias,
requerimentos.  Primeiramente  os  números  da  última  edição  do  Jornal
Brazópolis,  enviados a  Câmara.  Ofícios  do Ministério  da  Saúde;  Beneficiário
Fundo Municipal de Saúde de Brazópolis, programa: Pagamento de Saúde da
Família, valor Bruto R$ 12.800,00 e programa: Pagamento de Saúde Bucal, no
valor  Bruto  de  R$  4.000,00.  Ministério  da  Educação,  Fundo  Nacional  de
Desenvolvimento da Educação no valor total de R$ 9.024,00. Convite do Clube
Grêmio Operário 1º de Novembro, para o Show com Helder, no dia 08/05/2010, a
partir das 22:00 h. Convite para o recital de Piano, pianista Jonathan de Aquino
Franco,  a  ser  realizado no dia  30  de abril,  às  19h 15  minutos,  no Auditório
Professor Maria d’Assunção Gomes Melo. Programa Melhor Estrada, curso de
conservação  de Estradas  Rurais,  dia  11e  12  de  Maio,  no  Prédio  da Câmara
Municipal de Piranguinho. Ofício nº 114/10 do Conselho Tutelar dos Direitos da
Criança e do Adolescente, enviando o relatório de atividades do dia 22 de março
de 2010 a 20 de abril de 2010. Ofício nº 216/2010, do Prefeito Josias Gomes em
resposta aos Requerimentos nº 007/2010,  08/2010 e 09/2010,  solicitados pelo
Vereador  José  Carlos  Dias.  Ofício  nº  273/2010,  do  Secretário  Municipal  de



Obras, em respostas a Indicação 006/2010, do Vereador Danilo Pereira Rosa, e
do ofício nº 268/2010. Ofício 216/2010, anexos, firmados pelo Chefe de Divisão
de Transportes, pela Auxiliar Administrativa Loise Oliveira Sândi, Motorista Jesu
Rodrigues e do Chefe de Gabinete Haroldo Aniceto Gomes em resposta aos
requerimentos dos vereadores, de nº 07, 08,09 de 2010, da Câmara Municipal de
Brazópolis. Ofício nº 226/2010, firmado pelo Secretário Municipal de Obras em
resposta as indicações da Vereadora Adriana Mendonça, José Carlos, Sérgio
Reis, Péricles Pinheiro e José Maurício. Projeto de Resolução nº 01/2010, que
“Dispõe  sobre  a  filiação  da  Câmara  Municipal  de  Brazópolis,  à  Associação
Brasileira  de  Câmaras  Municipais”.  Medidas  de  Providência  nº  02/2010,  do
Vereador João do Carmo Lúcio, solicitando Patrolamento de Estrada, no Bairro
Quilombo, Pinhalzinho, Bentos, Maurícios e Valentins.  Medida de Providência
nº 02/2010, do Vereador Péricles Pinheiro, solicitando seja enviado à empresa de
ônibus  “Pássaro  Marrom”,  pedido  de  horário  no  período  compreendido  em
17:00 e 19:00 h de Brazópolis para São José dos Campos ou São Paulo. Pedido
de Providência 010/2010, do Vereador José Maurício Gonçalves, solicitando a
manutenção  de  roçada  no  morro  que  faz  divisa  com  o  Bairro  Açudinho,
Município de Piranguinho, e execução em caráter emergencial,  de reparo em
bueiro existente na estrada que liga Teodoros ao Bairro Açudinho.Medida de
Providência  nº  013/2010,  do  Vereador  Sérgio  Reis,  reiterando  pedidos  de
providência,  para a transferência do equipamento de tratamento de água, do
Bairro Cruz Vera para o Distrito de Luminosa, bem como solicita estudos para
instalar mais bancos na Praça Sagrados Corações. Requerimento nº 09/2010 da
Comissão  de  Finanças,  Orçamentos  e  Fiscalização,  solicitando  o  envio  a
Câmara  da  relação  dos  convênios  celebrados  pelo  Município  em  2009.
Requerimento  nº  13/2010  dos  vereadores  José  Carlos  Dias,  José  Maurício
Gonçalves e Danilo Pereira Rosa, requerendo seja Sancionado e Promulgado
pelo  Presidente  da  Câmara  o  Projeto  de  Lei  058/209,  aprovado  com  duas
emendas, no dia 16/03/2010 pelo plenário da casa, sendo que o executivo não
apresentou veto e nem sancionou o referido projeto. Requerimento nº 14/2010,
que requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de
investigar  desvios  de  materiais  e  peças  da  Garagem  Municipal.  O  Senhor
Presidente  fez  uma  breve  releitura  dos  requerimentos  e  dos  pedidos  de
providências  e  os  colocou  em  votação  sendo  todos  aprovados  por
unanimidade.  Em seguida  fiz  a  leitura  do  Projeto  de  Resolução  nº  001/2010
“Filiação na ABRACAM”. Leitura do Projeto nº 011/2010 de 19 de abril de 2010,
que “Autoriza o executivo a conceder, através de Direito Real de Uso, imóvel do
Município”, lido na integra. Leitura na integra do Projeto de Lei nº 001/2010 do
Legislativo,  de  autoria  do  Vereador  Presidente  Sérgio  Emanuel  de  Noronha
Machado, que “Declara de utilidade Pública a entidade Associação Oficina Roda
Terra, que “Dispõe sobre declaração de reconhecimento de utilidade pública, de
conformidade com a Lei Municipal nº 502/2000””, sendo o mesmo distribuído às
Comissões  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  e  a  Comissão  de  Educação,
Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente, para darem os pareceres. O Exmo.
Sr.  Presidente  leu  os  pareceres  jurídicos  e  das  comissões  de  Legislação,



Justiça  e  Redação,  e  da  Comissão  de  Finanças,  Orçamentos  e  Fiscalização
favoráveis ao Projeto nº 011/2010, colocando-o, em seguida em discussão. O
Vereador Sérgio Reis comentou sobre o Art. 2º e alínea i,  sendo contrário. O
Vereador Péricles defendeu o projeto num todo e disse que o assessor jurídico
é a  pessoa  indicada para  falar  do assunto.  O Vereador  Sérgio  Reis  rebateu
dizendo que até um caso de incêndio no galpão, o executivo não poderá ser co-
autor. O Vereador José Carlos disse concordar com o Vereador Péricles, pois o
executivo deve sim defender e dar segurança a tudo e a todos e o seguro do
prédio e dos equipamentos é uma espécie de contra partida da empresa pelo
benefício do uso do galpão. O Senhor Presidente também defendeu o referido
projeto.  Ninguém  mais  tendo  nada  a  dizer  o  Senhor  Presidente  colocou  o
projeto nº 011/2010 em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade e
pedido o regime de urgência pelo Vereador Lucimilton, foi colocado em segunda
votação e aprovado por unanimidade e vai a sanção do Exmo. Senhor Prefeito
Josias Gomes. O Senhor presidente comentou sobre o Projeto nº 006/2010, pois
ainda faltam alguns documentos para a aprovação, como reconhecimento de
utilidade  pública  e  outros,  sugerindo  maiores  estudo.  O  Senhor  Presidente
colocou o Projeto de Resolução nº 001/2010 em discussão ( ABRACAM), para
tornar  o  ato  mais  democrático.  O  Vereador  José  Carlos  perguntou  se  os
Vereadores poderão ter acesso  e pedir parecer individual a associação, e o
Senhor Presidente disse que sim. Em seguida colocou a resolução em votação
única e foi aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente comentou sobre os
aparelhos de ginástica que estão instalados na Cidade de Santo Antonio do
Pinhal  -  SP  e  ficou  maravilhado  e  sugeriu  que  “tudo  que  é  bom deve  ser
copiado, e falou que poderíamos adaptar isso, em nossa querida Brazópolis”. O
Senhor Presidente leu o requerimento nº 013/2010 da bancada do PT, que ficou
retido, na sessão anterior para parecer de nosso Assessor Jurídico, em seguida
leu o referido parecer, sendo favorável ao envio do requerimento ao executivo.
Fez  a  leitura  também do  parecer  jurídico  do  Dr.  José  Mauro  Noronha,  com
relação ao requerimento nº 14/2010, retido na última sessão ( qual seja o pedido
de abertura de CLI - Comissão Legislativa de Inquérito, nomenclatura que deve
ser dada à mesma, uma vez que CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito, se
refere ao Parlamento). O Senhor Presidente sugeriu, diante de não conter no
requerimento o número de componentes, que se tenha um presidente, um vice e
um  relator.  Teceu  comentários   sobre  o  prazo  que  achou  muito  longo.  O
Vereador José Carlos disse que o prazo consta na Lei Orgânica, qual seja de
120 dias, prorrogáveis por mais sessenta dias. O Senhor  Presidente  ouviu os
Senhores Edis, que se puseram de acordo com o três cargos indicados para a
CPI. O Vereador Péricles disse que o número indicado para a comissão  está
correto  e no nosso regimento interno, todos os vereadores poderão participar.
O  Senhor  Presidente  sugeriu  que  quando  das  apurações  da  CPI,  seja
convocado o Secretário Executivo da Câmara,  para que avise os vereadores
com  antecedência.  Como  sugestão  o  Senhor  Presidente  sugeriu  que  a
presidência da CPI ficasse com o Vereador Péricles Pinheiro, a relatoria com o
Vereador José Carlos Dias e Vice-Presidente o Vereador Sérgio Reis. O Senhor



Presidente sugeriu a diminuição do prazo para conclusão da CPI. O Vereador
Péricles entende que tal não é permitido, por se tratar de prazo regimental. O
prazo é necessário para  que haja  tempo para levantar  dados e esclarecer  a
população. Fica assim constituída CPI, aprovada por unanimidade. No grande
expediente o Senhor Presidente parabenizou o Executivo, pelo elevado nível
das  respostas  enviadas  pelo  executivo  aos  pedidos  de  providências  dos
Senhores Vereadores.  O Vereador Péricles comentou sobre o envio do novo
cartão integrado do BB, que deverá ser assinado pelo Vereador Lucimilton, o
novo primeiro  secretário.  O Vereador Péricles  perguntou ao Vereador  Sérgio
Reis, sobre a transferência do equipamento de tratamento de água de Cruz Vera
para Luminosa  se é um equipamento muito grande que necessita de carreta de
24 rodas, no que o Vereador questionado respondeu que não há necessidade de
tudo isso, e que vem lutando repetindo a solicitação desde a gestão passada,
pois a água utilizada no Distrito é imprópria ao consumo humano, pois contém
coliformes  fecais  e  totais,  acima  do  limite  tolerável  porém  sem solução.  O
Vereador Péricles, em seguida, perguntou sobre a ambulância que pegou fogo,
para se inteirar do acontecido. O Vereador José Maurício agradeceu ao setor de
obras da prefeitura, por estar dando assistência  na manutenção da roçada na
estrada  que  liga  o  morro  do  Sabão  a  Teodoros,  agradeceu  também por  ter
realizado  correção  no  calçamento  e  bem como  limpeza  nas  ruas  do  Bairro
Aparecida.  Pediu  ao  Sr.  Presidente  que  encaminhe  ao  setor  competente,  as
documentações  da Associação Amigos do Bairro Alto da Glória, para que seja
dada a declaração de Utilidade Pública, pois precisamos da declaração para que
possamos votar o projeto de lei que faz doação de material, sucatas municipal,
e  que  já  temos  emenda  para  a  entidade.  O  Vereador  Danilo  Rosa  também
agradeceu  o  atendimento  a  seus  pedidos  de  providência.  O  Vereador  José
Carlos disse, que aproveitando a presença do Secretário Municipal, responsável
pela  garagem,  Senhor  Robsom,  sobre  a  circulação  de  ônibus  com  portas
abertas  e  também sobre  o  ressarcimento  do  seguro  da  ambulância,  que  só
poderá ser utilizado pela Secretaria de Saúde e também falou sobre o ônibus
que anda com as portas abertas no trajeto, Bairro São Rafael, e falou ainda das
obras do calçamento da Estrada do observatório que estão sendo executadas
agora. O Vereador José Maurício comentou sobre a emenda sobre a Associação
do  Alto  da  Glória,  sendo  que  o  Senhor  Presidente  disse  que  está  se
empenhando de corpo e alma neste projeto e que até a semana que vem tudo já
deverá estar sanado. Em seguida tornou a convidar a todos para a festa da
banana  no  Bairro  Bom Sucesso.  Nada  mais  havendo  a  se  tratar,  o  Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores para
a Décima Segunda Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 04
de maio de 2010 às 18:30 horas. Dando como encerrados os trabalhos daquela
sessão, eu Lucimilton Carneiro, 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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