
Vigésima Primeira Sessão Ordinária 2009

Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada  aos  dezoito  dias  do  mês  de  agosto  de  2009,  às  18h00min  e  sob  a
Presidência do Vereador Sérgio Emanuel de Noronha Machado. Instalada a sessão
o Sr. Presidente cumprimentou a todos os presentes, em seguida solicitou meus
trabalhos de secretário onde fiz a chamada e constatei a presença de todos os
vereadores,  logo  após  o  Sr.  Presidente  proferiu  as  seguintes  palavras:  “Sob a
proteção de Deus e em nome do povo brasopolense, iniciamos nossos trabalhos
legislativos”. Foi feita a leitura da ata da Vigésima Sessão Ordinária realizada no
dia  11  de  agosto  de  2009,  no  horário  de  18h00min,  que  após  lida  foi  feita  as
correções pedidas na discussão pelo Vereador José Carlos. O Vereador Péricles
falou que a ata estava à disposição na secretaria desde o dia 14 de agosto (Sexta-
feira) passada, às 15;30 h e que  todos  vereadores tiveram  tempo hábil para fazer
as possíveis correções, inclusive na segunda e na terça-feira, antes da reunião. O
Vereador Péricles disse que a partir de agora as atas devem passar por correções
dos vereadores, no máximo até segunda -feira,às 15:00 h , salvo quando houver
feriado ou por motivo de força maior,  após foi  aprovada por unanimidade e foi
assinada  por  todos  os  edis  presentes.  Fiz  em  seguida  a  leitura  das
correspondências  recebidas:  Convite  da  APAE-BRAZÓPOLIS,  Programação  da
Semana Nacional do Excepcional, de 21/08/2009 até 28/08/2009; Ofício do Ministério
da Educação, beneficiário Prefeitura Municipal de Brazópolis,  Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação,  quota  no valor  de  R$ 13.084,68;  Telegramas do
Ministério da Saúde: Beneficiário : Prefeitura Municipal de Brazópolis, Programa
Pagamento  de  Piso  Estratégico,  valor  Bruto  R$  173,63;  Beneficiário:  Prefeitura
Municipal de Brazópolis, programa: Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em
Saúde, valor bruto: RS$ 3.732,66;Beneficiário: Prefeitura Municipal de Brazópolis,
Programa:  Pagamento  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde,  valor  bruto  de  RS$
12.200,00;Beneficiário: Prefeitura Municipal de Brazópolis,  Programa: Pagamento
de Saúde da Família, valor bruto R$ 12.800,00; Beneficiário: Prefeitura Municipal de
Brazópolis,  Programa:  Pagamento  de  Saúde  Bucal,  valor  bruto:  R$
4.000,00;Balancete do Mês de Julho de 2009, da Tesouraria da  Câmara Municipal
de Brazópolis.Pedidos de providência  de nº 020/2009 da Vereadora Adriana Lúcia
Mendonça, que solicita concertos nos brinquedos da Escola Municipal  Cônego
Teodomiro e em todos os parques das escolas municipais; Pedido de providência
nº  021/2009  da  Vereadora  Adriana  Lúcia  Mendonça,   pedindo  melhorias  na
Comunidade São Rafael( Bairro  Bom Sucesso): 1- Calçamento da estrada principal
de dá acesso a igreja; 2- Melhoria na ponte e estrada  de acesso  as casas próximas
a residência do Sr. José Tião;3- Manutenção de estradas de lavoura; 4- Pedido de
convênio e subvenção para o Conselho Comunitário Local. Pedido de Providência
nº 022/2009 da Vereadora Adriana Lúcia Mendonça, solicitando seja contatada a



COPASA para obter soluções técnicas para abastecimento de água na Serra dos
Mendonças.  Medida de Providência  do Vereador Sérgio Reis de nº 018/2009:  1-
Restauração de bueiro no Bairro Boa Vitória, propriedade do Sr. João Bento; 2-
Patrolamento  e  reparos  na  Rua  Abel  Pinheiro;  3-Transferência  e  instalação  de
sistema  de  tratamento  de  água,  de  Cruz  Vera  para  o  Distrito  de  Luminosa;  4-
Instalação de poste e luminária na Rua Irmã Maristela,  residencial  Frei  Orestes.
Medida de Providência nº 08/2009, do Vereador Danilo Pereira Rosa, solicitando a
limpeza de 2( dois ) bueiros no Distrito de Luminosa, no início  da estrada que
conduz ao Bairro Canta-galo;Pedido de Providência do Vereador José Carlos Dias,
de nº 025/2009: 1-Solicita diminuição da “boca dos bueiros”  localizados na Av. N.
Senhora Aparecida; 2- Melhoria  na escada  que fica no final da Ladeira Santos
Lima; 3- Reforma  no velório municipal.Foi feita a leitura dos Projetos de Lei de
autoria do Legislativo, autora a Vereadora Adriana Lúcia Mendonça, de nº 04/2009,
que  “  Dispõe   sobre  declaração  de  reconhecimento  de  utilidade  pública  ,  da
entidade  que  menciona,  de  conformidade  com  a  Lei  Municipal  nº  502/2000”  e
Projeto  de  Lei  de  nº  05/2009,  que  “  Dispõe  sobre  denominação  de  Logradouro
Público e dá outras providências”. Ofício de nº 432/2009, de encaminhamento dos
Projetos de Lei  do Executivo,  de nº 063 que “Autoriza o Executivo Municipal  a
ceder veículo próprio  ou locado para uso nos eventos esportivos, religiosos e
culturais  em  que  participe  organizações  de  Brazópolis,  em  outras
localidades.”,064/2009 que “ Cria rubrica orçamentária que especifica e dá outras
providências” e 065/2009  que “ Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio
com a  entidade  que  menciona”,  todos  lidos  na  integra.  Também foi  relido,  na
integra, o Projeto de Lei nº 056 de 28 de julho de 2009, que “Altera a redação do
artigo 2º, caput, e inciso I, da Lei 759/2007”. O Sr. Presidente distribuiu os Projetos
de Lei, para que as comissões dessem o parecer. O de nº 04/2009, de autoria do
legislativo, para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O Projeto nº 05/2009
para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e para Comissão de Urbanismo
e Infra Estrutura Municipal e também os projetos oriundos do Executivo de nº:
063/2009,  para  a  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação,  Comissão  de
Finanças, Orçamento e Fiscalização e Comissão de Educação, Cultura, Desportos,
Saúde e Meio Ambiente; Projeto de Lei 064/2009, para a Comissão de Legislação
Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Comissão
de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente. Projeto  065/2009 para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão  de Finanças , Orçamento
e  Fiscalização.  Em  seguida  foi  dado  um  breve  intervalo.  Em  seguida  o  Sr.
Presidente colocou os pedidos de providência em discussão e ninguém tendo nada
a  falar,  todos  foram  aprovados  por  unanimidade.  Foi  relido,  na  sequência,  o
requerimento 024/2009, da bancada do PT e colocado em discussão. O Vereador
Sérgio Reis disse que em se tratando de matéria regimental, que se propusesse um
Projeto de Lei Modificativo da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da



Câmara. Disse que a proposta apresentada pelo Vereador José Carlos, contraria
possíveis proposições de interesse público, que eventualmente possam vir para
deliberação desse plenário em caráter de urgência e possam entrar na pauta do dia
momentos  antes  da  sessão,  não  podendo  inibir  a  possibilidade  do  uso   de
procedimentos do bom senso. Devemos atentar pelos procedimentos  regimentais ,
Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal. E no momento é contra esta matéria
do modo em que está sendo proposta. O Vereador Lucimilton Carneiro, apoiou as
palavras  do  Vereador  Sérgio  Reis  e  da  mesma  forma  a  Vereadora  Adriana
Mendonça. O Vereador Péricles disse achar interessante o referido requerimento,
mas ainda nós estamos começando a caminhar, e, que os pedidos de providências,
indicações, requerimentos e ofícios, chegam aqui de última hora. Temos que ter um
pouco de paciência e esperar um pouquinho mais. O Vereador José Carlos disse
que  o  requerimento  da  bancada  do  PT  é  porque  nunca  sabem  da  pauta  das
reuniões para dar conhecimento com antecedência aos munícipes, do que irá ser
discutido, para que haja participação popular e pediu à casa que melhorasse nosso
regimento  interno,  com  estudo  jurídico  do  nosso  assessor  Dr.  José  Mauro
Noronha.  O  Vereador  Péricles  disse  que  devido  a  mudança  de  governo,  no
executivo, a forma de governar é diferente, às vezes,  havendo a necessidade de se
enviar com urgência projetos, para suprir suas necessidades, não cumprindo os
prazos  regimentais.  O  Sr.  Presidente  disse  concordar  com  ambas  as  partes,
querendo sim maiores explicações provenientes do executivo, que seja mais bem
justificado, e que às vezes um projeto de interesse vindo de lá é de urgência e tem
data  para  vencer,  infelizmente  precisa  entrar  em  pauta,  mesmo  que
apressadamente.  Sendo  democrata  procuro  ouvir  os  vereadores,
independentemente de partido político. Desta forma, se mexer no regulamento, iria
impedir  esses  trabalhos.  O  Vereador  Sergio  Reis  falou  que  na  gestão  anterior
houve  uma  pressa  enorme  sobre  a  questão  do  tombamento  de  prédios
particulares,  em  que  os  imóveis  perdem  seu  valor,  a  matéria  foi  vetada  pelo
executivo, não retornando em prazo hábil, teria que voltar até 15 (quinze) dias e
voltou com 17(dezessete) dias, e o veto foi derrubado. (O Sr. Presidente colocou o
Requerimento)24/2009  em  votação,  sendo  rejeitado  por  5X3  (Votos  contrários:
Adriana Lúcia Mendonça, Lucimilton Faria Carneiro, João do Carmo Lúcio, Péricles
Pinheiro e Sergio Fernandes dos Reis). O Sr. Presidente leu a proposta de emenda
substitutiva ao projeto 060/2009. Colocada em discussão e ninguém fazendo uso
da palavra,  o  Sr.  Presidente  colocou a  emenda em votação e foi  aprovada por
unanimidade. Em seguida leu o parecer jurídico ao projeto 060/2009 e também o
parecer  da  comissão   de  Finanças,  Orçamentos  e  Fiscalização,  da  Comissão
Permanente de Direitos Humanos e (verbal) favorável da  Comissão  de Legislação ,
Justiça e Redação. O Sr. Presidente colocou o Projeto 060/2009 em discussão e
ninguém fazendo uso da palavra, foi colocado em primeira votação e aprovado por
unanimidade.  Pedido  de  Regime  de  Urgência  feita  pelo  Vereador  Lucimilton.



Projeto  colocado  em  segunda  votação  foi  aprovado  por  unanimidade  e  vai  à
sanção do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Josias Gomes. O Sr. Presidente colocou
novamente o Projeto nº 056/2009 relendo o enunciado. A Vereadora Adriana Lúcia
falou que o projeto foi modificados, feitas as correções e o mesmo tem urgência. O
objetivo é adequar às exigências do MEC. Em seguida foi dado o parecer verbal
das  Comissões:  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  e  Comissão  de  Educação,
Cultura,  Desporto,  Saúde  e  Meio  Ambiente,  todos  favoráveis.  Logo  após  o  Sr.
Presidente  colocou  o  referido  projeto  em discussão,  ninguém fazendo  uso  da
palavra  o  projeto  foi  colocado  em  primeira  votação  sendo  aprovado  por
unanimidade,  pedido  de  urgência  feito  pelo  Vereador  Lucimilton.  Colocado  em
segunda  votação  foi  aprovado  por  unanimidade  e  vai  a  sanção  do  Exmo.  Sr.
Prefeito  Municipal  Josias  Gomes.  Em  seguida  foi  dada  a  palavra  a  Vereadora
Adriana Lúcia que defendeu o projeto da qual é proponente e exibiu algumas fotos
no  aparelho  de  DVD  da  Câmara  e  disse  que  os  anexos  ao  projeto  estão  à
disposição na secretaria da Câmara. Convidou a todos os presentes para visitarem
a sede da Associação Art  Dias.  O Sr.  Presidente colocou o projeto 04/2009,  de
autoria do legislativo, proposto pela Vereadora Adriana Lúcia em primeira votação,
sendo  aprovado  por  unanimidade.  Pedido  de  regime  de  urgência  feito  pela
Vereadora  Adriana  Lúcia.  Colocado  em  segunda  votação  foi  aprovado  por
unanimidade  e  vai  à  sanção  do  Exmo.  Sr.  Prefeito  Josias  Gomes.  No  grande
expediente o Vereador José Maurício pediu que lhe fornecesse cópia da Lei que
cria melhorias nas estradas, Projeto de Lei  nº 02/2009 de 16 de junho de 2009, que
“ Dispõe sobre as estradas e caminhos municipais e institui o programa municipal
de conservação de Estradas e Caminhos públicos do Município de Brazópolis e dá
outras  providências”,  que  foi  aprovado  por  unanimidade  em  16/06/2009  e
protocolado na Prefeitura em 26/06/2009. O Vereador Sérgio Reis falou da minuta
da  proposição  de Projeto  de Lei  do Vereador  José Carlos,  sobre  parcerias  em
pavimentação de vias públicas. Falou também sobre seu estarrecimento ao ver que
há uma portaria do MM. Juiz de Direito, em todos os bares da cidade, sobre sons
automotivos que não é cumprida,  estando esses sons bem acima do limite  de
tolerância e a polícia militar,  cujo quartel está bem próximo a Praça parece que
permite tal situação, não tomando providências. Que no dia 15/08/2009, por volta
das 22:00h, havia um veículo com a tampa  do porta malas levantada, com o som
ligado   muito  alto,  certamente  bem  mais  de  100  decibéis,  o  que  é  realmente
prejudicial ao sistema auditivo e estavam  esta bem próximo ao destacamento da
Polícia  Militar.  Isso  vem  ocorrendo  na  Praça  Sagrados  Corações  com  certa
freqüência prejudicando a comunidade. O Vereador Péricles disse que é totalmente
contrário ao abuso de som na praça e em seguida manifestou sobre a crise, que
parece chegou ao Município, denunciando que o repasse do FPM, cujo patamar
estava em R$ 680.000,00, caiu para R$ 440.000,00, deixando o executivo de mãos
amarradas e que devemos rever nossos pedidos ao executivo, quando se tratar de



matéria que envolva recursos financeiros. A Vereadora Adriana Lúcia comunicou a
todos sobre a reunião, amanhã, às 14h00min, com a Secretária de Educação. O
Vereador José Carlos falou que existe  normalmente a depressão, no repasse das
verbas  para  o  executivo,  principalmente  no  segundo  semestre,  e  que  o  IPTU,
cobrado nesta época, ajuda a sanar um pouco a situação. O Sr. Presidente falou
que,  por  estarmos  perto  do  aniversário  da  cidade,  deveríamos  preparar  uma
cerimônia, em comemoração, e os Srs. Vereadores deveriam pensar em nomes de
pessoas para conceder titulo de cidadão brasopolense, e que já tem dois nomes
para sugerir.   Em seguida leu e comentou sobre o convite da APAE dizendo ser
importante  a  nossa  presença.  Nada  mais  havendo a  se  tratar,  o  Sr.  Presidente
agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores para a Vigésima
Segunda   Sessão  Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 25 de agosto
de 2009 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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