Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada
dia quinze do mês de setembro 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 e em especial sua esposa Mary,
seu filho Samuel e a Srta. Maria Apolinário Martins, 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”. Leitura da ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária
realizada no dia 08 de setembro de 2009, lida e aprovada por
unanimidade.Leitura das correspondências recebidas:Cartão do Banco do
Brasil congratulando com o aniversário do Município. Convite da Prefeitura
Municipal de Brazópolis para participar das Comemorações do Aniversário da
Cidade no dia 16/09/2009 com a programação.Ofício do Ministério da Saúde,
beneficiário Prefeitura Municipal de Brazópolis, Pagamento de Teto Financeiro
de Vigilância em Saúde, valor bruto : R$ 3.732,66. Ofício do Ministério da Saúde,
beneficiário: Prefeitura Municipal de Brazópolis, Pagamento de Piso estratégico,
valor bruto: R$ 173,63. Ofício Ministério da Saúde, beneficiário: Prefeitura
Municipal Brazópolis, pagamento de saúde da família, valor bruto: R$ 12.800,00.
Ofício Ministério da Saúde, beneficiário: Prefeitura Municipal de Brazópolis,
programa: Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, valor bruto R$
13.671,00. Ofício do Ministério da Saúde, beneficiário: Prefeitura Municipal de
Brazópolis, programa: Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância
Sanitária, valor bruto R$ 600,00. Ofício do Ministério de Saúde, beneficiário:
Prefeitura Municipal Brazópolis, programa: Pagamento de Piso Estratégico,
valor bruto: R$ 79,33. Ofício Ministério da Educação- Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação-Presidência, liberação de recursos para a
Prefeitura Municipal de Brazópolis, PNAEF-Fundamental no valor de R$
4.901,60; PNAEC-Creche, no valor de R$ 110,00; SPNAE EJA no valor de R$
325,60 e PNAEP-Pré-escolar, no valor de R$ 1.474,00. Ofício da Secretaria de
Saúde do Município de Brazópolis, comunicando que as telhas para cobertura
da Policlínica Cel. Henrique Braz (Posto de Saúde) já se encontram no local, em
resposta ao pedido de providência nº 023/2009 da Vereadora Adriana Mendonça.
Ofício nº 321/2009 da Secretaria de Saúde do Município de Brazópolis,
confirmando a Campanha contra a Poliomielite, para o dia 19 de Setembro.
Ofício do Presidente do PDT, João Batista Bernardo, solicitando o empréstimo
da sede da Câmara Municipal para realização da Convenção do Partido no dia
19/09/2009. Ofício nº 486/2009, do Prefeito Josias Gomes, encaminhando copia
do Projeto de Lei 067/2009, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
quadriênio de 2010-2013 e dá outras providências”, acompanhado do Projeto de
Lei nº 69/2009, que “Dispões sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária de 2010 e dá outras providências, Plano Plurianual, Orçamento
Programa para o Exercício de 2010 e Quadro Demonstrativo da Previsão Para
Saúde- Recursos Próprios. Protocolados em 15/09/2009. Ofício do Exmo. Sr.
Prefeito Josias Gomes, enviando cópia do Projeto de Lei nº 068/2009 que”

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Assistência Social no
Município de Brazópolis e dá outras providências.” Leitura das Medidas de
Providências: nº 023/2009, do Vereador Sérgio Fernandes dos Reis, solicitando
1- Reparos necessários e adequação da Praça Wenceslau Braz, entrada da
Câmara Municipal com substituição dos bancos, 2- Providências junto ao canal
competente da administração, quanto ao serviço de poda das árvores
existentes na Av. Dr. Manoel Joaquim. Pedidos de Providências do Vereador
José Maurício Gonçalves, de nº 025/2009, solicitando: 1- Manutenção
emergencial, com aterro (tipo entulho ou material pedregoso, em Teodoros,
trecho a partir da residência do Sr. Luiz Gonzaga até a do Sr. Nenzito Paula, no
Bairro Bom Jardim, vários trechos da estrada principal, sentido Bairro Japão. 2Aplicação de material, pedregulhos, morro próximo a residência do Sr. Antônio
Reno, 3- Limpeza em bocas de lobo, Morro do Sabão, próximo a propriedade do
Sr. Oswaldo do Ciro, Bairro Arrozal. 026/2009, do Vereador José Maurício
Gonçalves, execução e troca de manilha por maior diâmetro na ponte existente
próximo a residência do Sr. Antônio Reno no Bairro Teodoros. Pedido de
Providência do Vereador José Carlos Dias, de nº 028/2009, solicitando correção
no piso da Praça N. S. Aparecida, ao lado do cruzeiro, colocação de móveis no
posto de atendimento do Programa de Saúde da Família-PSF, do Bairro
Anhumas e reiterando o pedido de providências 016/2009, de reparos no
calçamento da Travessa Faria e Souza, no LADMA e da Travessa Mário Silva,
paralela a Faria e Souza. Pedido de Providência nº 026/2009 da Vereadora
Adriana Lúcia Mendonça, relatando a criação da nova empresa instalada na
cidade “Luz do Vale” e solicitando seja efetivada melhoria na Rua Cândida
Amaral Silveira, para beneficiar a empresa e os moradores. Requerimento nº
001/2009,do Vereador José Maurício, solicitando informações quanto à falta de
Agentes Comunitários de Saúde para atendimento no Programa Saúde da
Família-PSF, visto que algumas microáreas se encontram sem esses
profissionais; Microárea 06, que dá atendimento aos bairros Can- Can, Varginha,
Santa Luzia e Loba; Microária 07, que atende a população dos bairros
Cachoeira, Boa Vitória, Mata dos Órfãos, Bela Vista, Lagos da Serra, Serra dos
Mendonças e Serra dos Torres; Microária 04, São Rafael e Bom Sucesso do
Meio. Requerimento nº027/2009, dos vereadores José Carlos Dias e José
Maurício Gonçalves, pedindo informações referentes à vinculação de
parentesco dos servidores contratados, sem concurso público, bem como dos
ocupantes de cargos de livre nomeação, com os agentes políticos eleitos, tendo
em vista os dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 001/2007 combinado
com os preceitos do Novo Código Civil. O Sr. Presidente , numa breve releitura
dos mesmos colocou-os em discussão e posterior votação, sendo todos
aprovados por unanimidade. O Sr. Presidente comentou sobre os projetos
oriundos do executivo, e que gostaria que as comissões dessem seus
pareceres por escrito. Houve um breve intervalo e no grande expediente o Sr.
Presidente perguntou aos nobres edis, quem iria participar do almoço do
LADMA, no próximo sábado, dia 19 de setembro de 2009 às 11:00 h. e que os
interessados deveriam dar os nomes para o secretário executivo.Falou também

sobre a possível mudança de horário das nossa sessões ordinárias, mas
acabou deixando para a próxima sessão. Ficou definido que o Vereador Sérgio
Reis irá hastear a bandeira no Pavilhão. O Sr. Presidente falou sobre o pedido
de empréstimo da Câmara Municipal ao PDT, no dia 19/09/2009, das 9:00 h às
14:00 h e ficou estabelecido que o auditório da Câmara Municipal será
emprestado democraticamente a todos os partidos que a requisitarem, mas
fixou que será da grade para fora, sem acesso ao plenário e secretaria. O
Vereador Péricles falou do Site informativo da Câmara e sobre o Contrato e
também da planta da reforma do prédio da Câmara, para que os vereadores
pudessem opinar. O Sr. Presidente falou também sobre esta reforma, que os
blocos políticos precisam de gabinetes, para maior privacidade ao receber seus
eleitores e reunirem com maior conforto e também para que as comissões
possam se reunir. O Vereador Péricles falou sobre a planilha de materiais de
construção para que se faça uma licitação, usando já o repasse pertencente à
Câmara, para que não precisemos devolver ao executivo no final do ano
deixando os materiais armazenados. O Sr. Presidente comentou que este ano
compraremos os materiais para que se construa no ano que vem, pois nossa
estrutura precisa ser ampliada e equipada com mais computadores, para que
nossos trabalhos sejam mais dinâmicos. O Vereador Péricles falou sobre a
decepção com relação à sala de licitações da Prefeitura, onde ele e o Vereador
José Carlos participaram e que não tinha espaço nem para se mostrar nada. O
Sr. Presidente comentou que o prédio de nossa Prefeitura é muito precário, pois
lá, antigamente era a Santa Casa de Brazópolis, não sendo o prédio ideal para a
sede do executivo. O Vereador José Carlos falou sobre a licitação de “Creche
do Frei Orestes” em que foi classificada uma empresa, sendo o valor da
licitação de R$ 1.385.092,41. Sobre as previsões do orçamento federal para
2010, conforme boletim da bancada do PT que recebemos, vejo que o Salário
Mínimo vai para R$ 505,90, a inflação prevista é de 4,33% e o crescimento
econômico está previsto para 4,5 %. Como vamos trabalhar com o nosso PPAG
e nosso orçamento esses números nos dão uma referência de crescimento de 9
a 10% nas receitas do ano que vem. O Vereador Lucimilton falou que o Vereador
José Carlos não mencionou neste informativo se fala alguma coisa sobre o
aumento do preço do açúcar e sobre a possível criação da CPMF, com outro
nome. O Vereador Sérgio Reis falou sobre a pintura do Prédio da Escola
Estadual Cel. Francisco Braz, que foi feita no ano passado e sobre a empresa
que ganhou a licitação e efetuou o serviço e deixou de pagar vários
funcionários daqui e também sobre a empresa FOX, na sua prestação de
serviços, prolongamento da rede de esgoto acordado no valor próximo de R$
14.000,00, pelo SEDRU e com acréscimo do serviço por parte da administração
anterior no valor de R$ 7.000,00 que não estava programado pelo convênio.Isto
foi para um jornal de Pouso Alegre fazendo maus comentários da
administração atual. Pensa que é necessário fiscalizar todos os serviços
prestados por terceiros. Comentou também sobre o pedido de providência do
vereadores José Carlos e do Vereador José Maurício, sobre conotação de
nepotismo e que para isso deve-se fazer uma analise da gestão anterior. O

Vereador José Maurício comentou sobre as dificuldades encontradas por ele a
caminho de sua residência no Bairro Teodoros, devido à grande tempestade
ocorrida na ultima terça feira, dia 08 de setembro, com várias barreiras pela
estrada, dificultando a passagem com veículos, e sugeriu que a Prefeitura
coloque um telefone de plantão e divulgue para a população, para que todos
tenham como recorrer nesses casos mais urgentes. O Sr. Presidente falou que
na maravilhosa Cidade de Patos de Minas, terra natal de sua esposa Marylucy,
agentes políticos de alto escalão podem ter grau de parentesco. A Vereadora
Adriana convidou a todos para visitarem o Centro Holístico e também sobre o
questionamento que sofrera sobre a situação de motoristas escolares de poder
ou não almoçar nas escolas. O Vereador José Carlos disse que não é contra o
motorista almoçar na escola, mas vindo de sua casa, às vezes até de bicicleta,
fora do horário de serviço é ilegal, pois a verba é destinada apenas para a
merenda escolar, ou seja, para os alunos, pois outros funcionários braçais não
podem fazê-lo e levam marmita existindo assim uma distinção de classes. O Sr.
Presidente comentou que na área da saúde, na administração da secretária
Isabel, os funcionários faziam suas refeições no local de trabalho. O Vereador
José Maurício justificou a afirmação por ter trabalhado lá, e que essas refeições
eram rateadas entre os funcionários da Secretaria da Saúde. A Vereadora
Adriana Mendonça tornou a perguntar ao Vereador José Carlos, se apenas os
alunos têm direito a almoçar nas escolas? Respondeu que não sabe, mas
acredita que a verba da merenda escolar seja só para os alunos. O Vereador
Sérgio Reis perguntou ao Vereador José Carlos sobre os R$ 7.000,00, que ficou
de uma administração para outra, sobre o prolongamento da rede de esgoto, e
sobre a polêmica do jornal de Pouso Alegre. O Vereador José Carlos falando
sobre o requerimento de informações sobre a lei complementar 001, que proíbe
a contratação de parentes, quero dizer que essa lei foi aprovada em 2007 e, na
ocasião, respondendo a solicitação do Ministério Público a Prefeitura teve que
se adequar a lei. O que nós estamos solicitando são informações sobre o
cumprimento da lei, pois todos nós estamos sujeitos à lei, Executivo e
Legislativo, inclusive eu como vereador tenho que cumprir as determinações
dessa lei. Em resumo eu disse que, quando do meu afastamento em 18 de
dezembro de 2008, para a diplomação como vereador, eu, juntamente com o
engº Carlos Ernani, realizamos uma medição referente aos R$ 13.400,00 sendo
que aguardávamos que a empreiteira apresentasse alguns documentos
obrigatórios do contrato, para que o pagamento fosse liberado. No que se refere
ao citado R$ 7.300,00 não tenho como informar, pois não foi apresentado pela
empreiteira no período em que eu estava servindo na prefeitura. Já em 2009, foi
chamado na prefeitura para ajudar na atualização de documentos junto à
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – SEDRU,
quando por telefone falei com a servidora responsável pelo processo e ela
pediu que a Prefeitura encaminhasse uma justificativa do aumento da obra para
não perder o recurso em questão. Passei essa informação ao responsável pela
Secretaria de Administração Sr. José Luiz Loureiro, que se comprometeu a
elaborar e enviar o documento à SEDRU, conforme pedido da servidora estadual

responsável pelo convênio. Depois disso foi dispensado pelo Secretário e voltei
pra casa. Não tenho mais informações do andamento do caso daí em diante. O
Vereador Péricles falou que em conversa com o Dr. Guilherme, do departamento
jurídico da Prefeitura, do Executivo, descobriu que o proprietário do referido
jornal é o mesmo proprietário da referida empreiteira, e que é sensacionalismo
para prejudicar o Prefeito Josias Gomes e que inclusive o executivo já entrou
com um processo na justiça contra o referido jornal. O Sr. Presidente sugeriu
que se pedisse uma explicação oficial do Dr. Guilherme sobre este assunto.
Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos
e convocou os Srs. Vereadores para a Vigésima Sexta Sessão Ordinária desta
Câmara, que será realizada no dia 22 de setembro 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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