
Trigésima Sétima Sessão Ordinária 2009

Ata  da  Trigésima Sétima Sessão  Ordinária  da  Câmara  Municipal  de  Brazópolis,
realizada dia 15 de dezembro  de 2009, 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 Sexta Sessão Ordinária realizada no dia
01 de dezembro de 2009, lida e aprovada por unanimidade. Em seguida foi feita a
leitura das correspondências recebidas e expedidas.Convites: Cursos Técnicos  do
CEP-Centro de Educação Proficional “Tancredo Neves”, colação de grau dia 22/12
e  missa  dia  20/12;  Escola  Estadual  “Dino  Ambrósio  Pereira  “,  missa  no  dia
17/12/2009 e  formatura no dia 19/12/2009; Convites da Escola Estadual “Alfredo
Albano de Oliveira”, missa e entrega de certificados no dia  18/12/2009;  Escola
Estadual  Presidente  Wenceslau,  missa dia 18/12/2009 e colação de grau no dia
20/12/2009; Escola Municipal Dona Maria Carneiro Braz,  colação de grau no dia
0/12/2009; Jubileu de Ouro do P. Hamilton Guedes Ramos,, missa no dia 06/12/2009,
08/12/2009 na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora –Oratório- Cruzeiro- SP e Missa no
dia 27/12/2009, na Paróquia de São Caetano, em Brazópolis; Cartão  de Boas Festas
do  Lar  da  Criança;´Telegramas:  Ministério  da  Saúde,  beneficiário  Prefeitura
Municipal de Brazópolis, Pagamento de PAB Fixo, valor R$ 22.210,00; Pagamento
de Agentes Comunitários de Saúde, valor bruto R$ 8.463,00; Pagamento de Saúde
da Família, valor bruto R$ 6.400,00 Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em
Saúde, valor bruto R$ 3.732,66; Programa  Pagamento de Saúde Bucal, valor bruto,
R$  2.000,00;  Comunicados:   do  Ministério  da  Educação,  entidade  beneficiária
Prefeitura  Municipal  de  Brazópolis,  Programas,  PNAEF-PNAEC-PNAE-PNAEP,
valores respectivos de R$ 4.901,60, R$ 220,00, R$ 325,60 e R$ 1.474,00; Programas
PNATE, nos valores de R$ 12.407,78, R$ 4.064,06 e R$ 1.573,88; Ofícios ;  de nº
121/2009  do  LADMA-  Lar  Dona  Maria  Adelaide,   com prestação  de  contas  dos
meses  de  julho  a  agosto;Ofício  do  SENAC,  enviando  folder’s  e  cartazes  para
afixação,  referente  a  cursos  de  Pós  Graduação;Ofício  Câmara  dos  Deputados,
informando  os Recursos do Orçamento da União pagos aos Municípios, sendo que
para Brazópolis, foi o valor  de R$ 6.621.993,29 de janeiro a outubro de 2009; Da
Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira,  agradecendo  a doação no valor de R$
270,00  (  duzentos  e  setenta  reais)  dos  vereadores;  Ofício  nº  56/2009  da  APAE-
BRAZÓPOLIS, agradecendo a doação de forno Micro-ondas; Do Vice- Governador
do Estado , Professor Antonio Augusto Anastásia, encaminhando o Of.  2.386/2009,
do Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais; do Promotor de Justiça , Dr. Attílio Ferdinando Pellicci,  respondendo ao
ofício nº 93/2009, da Câmara Municipal de Brazópolis, informando que  o Ofício nº



MP/076/2009 do Ministério Público não foi respondido pelo Provedor da Santa Casa
de Misericórdia; Ofício nº MP. 133/2009, cópia do remetido ao Sr. Sebastião Elias de
Oliveira  ,  Engenheiro  Coordenador  Regional  do  DER-  19ª  CRG-  Itajubá/MG;
Correspondência expedida:Of. nº 92/2009 do Presidente da Câmara Municipal de
Brazópolis, enviando ao CEP- Centro de Educação Profissional “Tancredo Neves”
com MOÇÃO DE APLAUSO ; Ofício de nº 90/2009 ao Exmo. Dr. Promotor de Justiça,
convidando-o  para  a  Sessão  do  dia  15  de  dezembro  de  2009,  onde  será
homenageado o Exmo. Sr. Delegado de Polícia, Dr. Pedro Henrique Rabelo Bezerra,
com  o  título  de  “Cidadão  Honorário  Brasopolense”;  Ofício  nº  094/2009,  do
Presidente da Câmara , enviado a Dra. Letícia Drumond, MM. Juíza da Comarca de
Brazópolis,  congratulando com a mesma pelo recebimento do título de “Cidadã
Honorária  de  Borda  da Mata”;  Informe do Comitê  da  Serra  da  Mantiqueira  que
Realiza  Oficinas Participativas;Indicação nº 010/2009, dos vereadores  José Carlos
Dias,  Danilo  Pereira  Rosa,  Péricles  Pinheiro  e  José  Maurício  Gonçalves,
solicitando ao Exmo. Sr. Presidente Sérgio Emanuel, a criação de página para cada
vereador,  com  foto   e  perfil  biográfico  e  também  link  que  dê  acesso   aos
requerimentos,  indicações,  pedidos  de  providências  e  discursos  feitos  pelos
vereadores, de forma oficial no plenário.Requerimento nº 022/2009 da Comissão de
Finanças,  Orçamentos  e  Fiscalização,  firmados  pelo  Presidente  da  Comissão
Vereador   José  Carlos  Dias  e  pelo  Vice-Presidente  Vereador  Péricles  Pinheiro,
solicitando  planilhas  financeiras  de  controle  de  manutenção  mecânica  da  frota
municipal, com gastos detalhados, por veículos e por mês, planilhas financeiras de
controle de gastos com combustível da frota, detalhados, por veículo e por mês;
Cópia dos diários de bordo dos veículos no mês de setembro de 2009, cópia do
processo de licitação para compra de peças no ano de 2009 ou outra forma de
tomada de preços; Ofício nº 017/2009, do Vereador Péricles Pinheiro,  solicitando
do  Executivo  que  quando  do  envio  dos  Projetos  de  Lei  sejam  os  mesmos
acompanhados  de  9(nove)  cópias  xerografadas,  para  agilizar  os  trabalhos  da
Câmara;  Pedido  de  Providência  nº  017/2009  do  Vereador  Péricles  Pinheiro,
solicitando a contratação urgente de médico anestesista para prestar serviços no
Hospital  São  Caetano.;  Pedido  de  Providência  nº  032/2009  do  Vereador  José
Maurício Gonçalves,solicitando do executivo a colocação de material pedregoso no
trecho de estrada, com início no Trevo do Bairro Boa Vista até o morro  em frente
ao retiro do Sr. Laércio Costa , sentido Bairro Teodoros; Pedido de Providência nº
031/2009 da Vereadora Adriana Lúcia Mendonça, solicitando reparos no Postinho
de Saúde do Bairro Cruz Vera; Medida de Providência de  nº 032/2009 , do Vereador
Sérgio Fernandes dos Reis , 1- Confecção de quebra-molas, próximo a residência
dos Srs. José Pereira  e Mauro Edson, na Av. Pedro Antônio dos Reis, no Bairro
Bela Vista,2-Poda das árvores existentes na Av. Dr. Manoel Joaquim,3-Aceleração
do programa Luz para Todos;4-Instalação de telefone público próximo a Escola
Municipal  Maria  Vitória,  na  Serra  dos  Mendonças,  5-  Construção  de  Praça,



proximidades do bar do “Baia”, Residencial Frei Orestes.Pedido de Providência nº
031/2009, do Vereador José Maurício Gonçalves, 1-solicitando limpeza de valetas e
bueiros  no  local  próximo  a  residência  do  Sr.  Sebastião  de  Oliveira,  no  Bairro
Teodoros, 2-Reitera pedido de roçada na estrada do Morro do Sabão, do início até o
Bairro  Teodoros.Ofício  nº  621/2009,  de  encaminhamento  do  projeto  de  Lei  nº
83/2009.Pelo presidente foi feita a leitura do parecer jurídico ao Projeto de Lei nº
083/2009, e encaminhou o projeto de Lei para as seguintes comissões: Comissão
de  Legislação  Justiça  e  Redação;  Comissão  de  Finanças,  Orçamento  e
Fiscalização;  Comissão  de  Educação,  Cultura,  Desportos,  Saúde  e  Meio
Ambiente.Em  seguida  fez  uma  breve  releitura  das  indicações,  requerimentos,
ofícios  e  pedidos  de  providências  e  os  colocou  em  votação,  sendo  todos
aprovados por unanimidade.Foi feita a leitura do Ofício nº 624/2009, que encaminha
Projeto de Lei nº 084/2009 do executivo (lido na integra). O Senhor Presidente leu o
parecer jurídico ao Projeto 084/2009 e o distribuiu para as seguintes comissões:
Comissão de Legislação Justiça e Redação; Comissão de Finanças Orçamento e
Fiscalização;  Comissão  de  Urbanismo  e  Infra  –Estrutura  Municipal.  O  Senhor
Presidente disse que o referido projeto necessita ser melhor examinado. No grande
expediente  o  Vereador  Péricles  sugeriu  que  o  projeto  da  rede  de  esgoto  deve
passar por audiência pública e em relação ao projeto das sucatas, em se tratando
de  lixo,  por  que  doar,  quando  poderia  ser  colocado diretamente  no  lixão?  Em
seguida  o  Senhor  Presidente  falou  sobre  o  Hospital  São  Caetano  e  o
questionamento  feitos  pelo  Promotor  de  Justiça,  que  afirmou não  ter  recebido
nenhuma resposta. Pediu o Senhor Presidente que se faça um ofício direto para a
Provedoria do Hospital solicitando maiores informações sobre os questionamentos
do  Ministério  Público,  já  que  esta  casa  quer  ajudar  o  Hospital  São  Caetano,
inclusive com ajuda prevista no orçamento de 2010.  Em seguida se manifestou
sobre a resposta do Diretor do DER Dr.  José Élcio,  que afirma em ofício que a
questão  do  acostamento  não  cabe  a  detentora  do  contrato  do  Programa  de
Recuperação  e  Manutenção  Rodoviária  do  Estado  de Minas  Gerais  (  ProMG)  e
afirmando ainda que a espessura do tratamento superficial duplo  não interferiu
praticamente nada em relação ao nível do pavimento anterior, afirmando ainda que
o  desnível  já  existia  antes  da  intervenção.  O  Senhor  Presidente  manifestou
descontentamento com relação às respostas dadas pelo Diretor do DER, ao Vice-
Governador,  visto que na reunião que se realizou na Câmara Municipal,  com a
presença  daquele,  ficou  acordado  que,  mesmo não  havendo acostamento,  nos
pontos críticos deveria haver intervenção para minimizar o perigo. Está havendo
um grande descaso do DER, visto que é sim, sua obrigação evitar os acidentes que
estão ocorrendo, na nossa estrada, inclusive nas retas, e uma resposta deve ser
dada,  inclusive com a juntada de cópias dos boletins de ocorrência bem como
anexar fotografias dos locais perigosos, com valetas profundas. Em seguida foi
dada a palavra ao Vereador José Carlos Dias, que da tribuna proferiu o  discurso



fazendo um balanço do primeiro ano da  legislatura, cuja cópia será arquivada na
Secretaria da Câmara. O Vereador Sérgio Reis parabenizou o trabalho dos nobres
colegas, durante o ano legislativo, falou sobre as condições das estradas rurais e
os serviços prestados,  nelas,  pelo  executivo e  desejou a  todos boas festas.  O
Vereador José Maurício agradeceu aos nobres colegas, pelos serviços prestados
bem como as pessoas que vêm assistir às sessões e desejou a todos boas festas.
O  Senhor  presidente  falou  do  seu  primeiro  ano  como  presidente  nesta  casa,
agradecendo  a  todos  os  vereadores,  ao  Secretário  Wagner  Silva  Pereira,  o
Assessor  Jurídico  José  Mauro  Noronha  e  a  Dona  Eulália,  bem como aos  Srs.
Vereadores.  O Senhor Presidente  em suas palavras finais  disse o seguinte:  “O
legislativo faz e aprova as leis, mas quem as executa é o poder Executivo. Muitas
vezes chego a me desanimar,  mas o amor que tenho por Brazópolis me dá um
fôlego novo. Tudo isso com o objetivo de ajudar. Nós vereadores temos nossas
limitações  e  às  vezes  não  conseguimos  agradar  e  atender  aos  anseios  da
população. As contribuições que fazemos é de coração. Brazópolis precisa se unir
mais, para um melhor desenvolvimento. Cada um tem sua linha de pensamento,
mas  devemos nos unir  para  o  próximo ano  legislativo”.  Desejou a  todos  boas
festas convidando-os para a confraternização.Nada mais havendo a  se tratar,  o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores
para a Primeira Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 02 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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