
Oitava Sessão Ordinária 2010

Ata da Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada
dia  06  de abril  de  2010,  às  18:30h.  Instalada  a  sessão o  Senhor  Presidente
cumprimentou  a  todos  os  presentes,  em seguida  em razão  da  ausência  do
Secretário da Mesa Diretora, Vereador Péricles Pinheiro, por questões de saúde,
conforme consta de atestado médico, eu, Lucimilton Carneiro, como Segundo
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 leitura
da ata da Sétima Sessão Ordinária que foi aprovada por unanimidade. Leitura
das  correspondências  recebidas:  Ministério  da  Saúde:  Fundo  Municipal  de
Saúde de Brazópolis,  programa:  pagamento de saúde bucal,  valor  bruto,  R$
4.000,00. Recursos do Orçamento da União pagos aos Municípios: Favorecida a
Prefeitura Municipal de Brazópolis, valor R$ 1.111.106,69 em 18/03/2010. Ofícios:
Ofício nº 092/2010, do Conselho Tutelar referente às atividades do mesmo do dia
22 de fevereiro de 2010 a 22 de março de 2010. Ofícios de encaminhamento do
executivo,  com  as  respostas  aos  nobres  edis,  de  nº  159/2010,  162/2010,
163/2010, 164/2010, 165/2010, 167/2010, 168/2010, 169/2010, 170/2010, 171/2010,
172/2010, 173/2010, 174/2010, 175/2010, 176/2010, 177/2010, 178/2010, 179/210,
aos  vereadores:  Adriana  Lúcia  Mendonça,  Danilo  Pereira  Rosa,  Sérgio
Fernandes  dos  Reis  Péricles  Pinheiro,  José  Carlos  Dias,  José  Maurício
Gonçalves,  bem  como  também  do  ofício  nº  157/2010,  encaminhando
documentos, e 211/2010, Encaminha documentos de Prestação de Contas e nº
158/ 2010, com o projeto de Lei nº 09/2010 que “Autoriza o executivo municipal a
parcelar  débitos  inscritos  em  dívida  ativa”.Pedidos  de  providência  do
legislativo:  de  nº  08/2010  do  Vereador  José  Maurício  Gonçalves,  solicitando
melhora no transporte escolar para os alunos moradores do Bairro do Arrozal;
nº  004/2010  da  Vereadora  Adriana  Lúcia  Mendonça,  solicitando  que  se  faça
vistoria no sistema de esgotos da Travessa Tobias Pereira e Praça do Mercado;
nº  07/2010”.  Dos  Vereadores  José  Carlos  Dias  e  José  Maurício  Gonçalves,
solicitando roçada na Estrada do Morro do Sabão e manutenção de emergência
na  estrada  Boa  Vista/Floresta/  Japão,  com roçada  nas  margens  e  operação
“tapa buracos”. requerimentos: nº 01/2010, do Vereador Danilo Pereira Rosa,
solicitando informações sobre o convênio entre o Município de Brazópolis e a
Associação Caminhos da Fé, que passa por Luminosa; nº 07/2010, do Vereador
José Carlos Dias, solicitando laudos de vistoria dos veículos escolares, frota
própria  e  empresas  contratadas;  nº  08/2010,  do  Vereador  José  Carlos  Dias,
solicitando informações  sobre  como e  feito  o  controle  de  abastecimento de
diesel na Garagem Municipal; nº 09/2010, do Vereador José Carlos Dias, pedindo
informações: 1- acidente com ambulância da Prefeitura, 2- Acidente com uma
das  vans  que  faz  o  transporte  de  pacientes  do  Município;  nº  10/2010,  dos
Vereadores José Carlos Dias e José Maurício Gonçalves solicitando cópia do
processo administrativo que cassa o alvará de funcionamento da Empresa Auto



Moto Escola Recar. O Senhor Presidente fez uma breve releitura dos pedidos de
providências  e  requerimentos  dos  senhores  vereadores,  e  colocados  em
votação todos foram aprovados por unanimidade. O Vereador Sergio Reis teceu
comentários sobre o pedido de providência do Vereador José Maurício, dizendo
que na gestão anterior ele mesmo fizera vários pedidos de providências e não
foi atendido, foi o que ocorreu no corredor com cercas, que causou um acidente
com uma menina de 5(cinco) anos de idade que levou uma cabeçada de um boi
e que tudo realmente recai sobre os ombros do chefe do Executivo e também
sugeriu aos nobres colegas que alguns pedidos de providências deveriam ser
encaminhados  diretamente  ao  executivo,  para  que  se  ganhe  tempo,  para
posteriormente dar ciência ao plenário. O Senhor Presidente, disse que, com
todo o respeito que merece o nobre vereador Sérgio Reis, é contrário a essa
prática, devendo sim passar pelo plenário para dar ciência à população.  Em
seguida o Senhor Presidente  distribuiu  o Projeto de Lei  nº  009/2010,  para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e para a Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização, e para que não haja atropelamentos, os pareceres
serão apresentados na próxima sessão, também para maiores esclarecimentos
sobre  as  matérias  vindas  do  executivo.  Afirmou  ainda  que  quando  houver
urgência  nas  matérias  deverá  ser  mandado antes  para  que  haja  um estudo
amplo sobre o assunto. O Senhor Presidente comentou sobre o convite para o
uso da Tribuna pelo Ex-Prefeito João Mauro e do Prefeito de Santo Antônio do
Pinhal e também do Secretário da Administração Senhor José Luiz Loureiro e
do Dr. Guilherme, Assessor Jurídico da Prefeitura, e sugeriu a bancada do PT,
que se marque para a próxima reunião no dia 13/04/2010, a vinda do Senhor
João Mauro e do Prefeito de Santo Antônio do Pinhal. Comentou em seguida
sobre o seminário em Belo Horizonte e como, por motivos de saúde, houve a
desistência  do Vereador  Péricles  Pinheiro,  solicitou ao Secretário  Executivo,
Senhor Wagner Silva Pereira que o mesmo participe do seminário. O Vereador
Sergio Reis fez comentários sobre o projeto 083/2009. O Vereador José Maurício
fez comentários sobre os pedidos de uso das ambulâncias e do absurdo que
estas requisições sejam marcadas na garagem municipal. O Senhor Presidente
concordou com o posicionamento do vereador José Maurício, pois o paciente
vai para o pronto atendimento, não tendo razão para se deslocar até a garagem.
O Vereador  José  Carlos  disse  que  telefonou  e  constatou  que  realmente  as
marcações têm que ser feitas na garagem mesmo. Com relação às sugestões do
Vereador  Sérgio  Reis,  sobre  o  envio  direto  de  pedidos  de  providências  ao
executivo, citou que em 2009, enviou ofícios ao executivo e esses não foram
respondidos sob a alegação de que o vereador não pode pedir diretamente ao
executivo.Perguntou  se  foi  encaminhado  ofício  à  incubadora  AVANTE  e
encaminhado  ao  executivo   ofício  perguntando  quais  as  empresas  que  o
Município está ajudando, com aluguel,  cedendo galpão ou terreno. Em seguida
manifestou seu apoio ao pedido de providência do Vereador Danilo Rosa, sobre
a  “Associação  Caminhos  da  Fé”,  que  passa  por  Luminosa,  bem  como
questionou a mudança de filiação do Circuito Turístico, falando da política que
vem  sendo  adotada  pelo  governo  municipal,  de  forma  desintegrada  com  a



região,  sem  ouvir  a  população  do  Município,  causando  um  isolamento  do
governo, que age com autoritarismo e que isto acaba prejudicando a relação de
confiança com a sociedade, que a Câmara deve atuar no sentido de impedir que
isto aconteça e também se manifestou sobre o assunto, funerárias. A Vereadora
Adriana  Mendonça  questionou  o  Vereador  José  Carlos  sobre  os  benefícios
colhidos por Brazópolis, quando integrava o Circuito. E o mesmo respondeu
que não está totalmente “a par” do assunto e que a colocação de placas nas
rodovias e cursos para artesãos foram ações feitas pelo circuito. A Vereadora
quis ainda saber se o valor do repasse ao circuito é realmente de R$ 9.000,00.
Sugeriu  a  nobre  vereadora  que  a  Câmara  homenageasse  o  TAB,  pela
apresentação da Semana Santa, e comentou sobre o grande público presente
na  apresentação  de  Sexta-Feira  Santa.  O  Senhor  Presidente  disse  ser
totalmente favorável a esta homenagem.  Em seguida o Vereador Sérgio Reis fez
comentários  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  007/  2010,  dizendo que as  empresas
incubadas receberam cada uma verba no valor de R$ 120.000,00, a Lei 899/2009
e  bastante  abrangente  inclusive  contempla  disposições  da  Lei  811/2008.   A
Vereadora Adriana Mendonça disse o seguinte: Que a verba de R$ 120.000,00,
que vem para a empresa, não pode ser utilizada para pagamento de aluguel ou
funcionários, e que tem fins específicos. O Senhor Presidente sugeriu que seja
chamado um dos responsáveis pela Incubadora para explicar e esclarecer tudo
sobre esse projeto. O Vereador José Carlos disse que o sonho de cada cidade é
que as empresas nasçam e se desenvolvam na cidade, para não correr o risco
de  ir  embora.  O  Senhor  Presidente  deu  razão  ao  Vereador  José  Carlos,
comentando que infelizmente, em nossa cidade, nunca se planejou nada para
melhorá-la, que há muitas promessas e sempre estamos na mesma.Nada mais
havendo a  se  tratar,  o  Senhor  Presidente  agradeceu  a  presença de todos e
convocou os Srs. Vereadores para a Oitava Sessão Ordinária desta Câmara, que
será  realizada  no  dia  13  de  abril  de  2010  às  18:30  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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