
Segunda Sessão Ordinária 2010

Ata da Segunda  Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada
dia 09 de fevereiro de 2010, às 18:00 h. Instalada a sessão o Senhor Presidente
cumprimentou a todos os presentes,  e em especial os Senhores  Romualdo
Cintra, Francisco Martins e o Sr. Robinsom Queirós Costa, 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  Primeira  Sessão  Ordinária
realizada no dia 02 de fevereiro de 2010, lida e aprovada por unanimidade. Em
seguida  foi  feita  a  leitura  das  correspondências  ,   ofícios  e  pedidos  de
providências e indicações do legislativo.  Ofício nº 003/2010 , da Comissão de
Finanças , Orçamentos e Fiscalização,  à Ilma. Sra. Secretária de Educação do
Município de Brazópolis, firmada pelos Vereadores  José Carlos Dias, Péricles
Pinheiro e Adriana Lúcia Mendonça,  pedindo  informações , sobre contratação
de professores,  com os seguintes questionamentos:  As novas contratações
foram feitas através de quais regras?  Houve publicação  de edital de seleção?
Houve novas contratações além do quadro existente em 2009? Porque ainda
não houve concurso público?  Of. nº 003/2010, do Presidente da Câmara Sérgio
Emanuel de Noronha Machado ao Exmo. Sr.  Prefeito Municipal,  solicitando o
envio do relatório de Gestão Fiscal “SIAGE/LRF”; Pedidos de Providências de nº
01/2010,  do  Vereador  Sérgio  Fernandes  dos  Reis,  1-solicitando  serviço  de
iluminação  pública  da estrada  de acesso ao Residencial  Frei  Orestes,  até  o
Bairro  Alto  da  Glória,  passando  pelo  “Bairro  da  Loba”;  2-  Patrolamento  e
reparos na estrada de acesso ao Bairro Alegre, bem como roçadas nos Bairros;
Mendonças, Serra dos Torres e Bairro Cachoeirinha; Medida de Providência nº
002/2010,   solicitando  :  1-  Instalação  de  2    (  duas)  lixeiras  públicas,  na
proximidade da Escola Municipal do Bairro Serra dos Mendonças e outra no
Loteamento “Lagos da Serra”;  2-   Construção de abrigo no Residencial  Frei
Orestes,  proximidade da  Igreja  N.  Senhora  de Fátima;3-  Calçamento da  Rua
Projetada B;4-  Rede de esgoto e fossa séptica , próximo a escola Municipal
Félix da Silva, Bairro “Can-Can”;5-Regularização dos terrenos e edificações do
Residencial Frei Orestes, com lavratura das escrituras. Pedidos de Providências
nº 03/2010, do Vereador Sérgio Fernandes dos Reis: 1- Reforma dos banheiros
do terminal rodoviário, do jardim e bancos da Praça Wenceslau Braz; Instalação
de lixeiras na cidade; Pedido de Providência 02/2010, do Vereador Danilo Pereira
Rosa: 1- Manutenção da Rua Sebastião Pereira Serpa, patrolamento e limpeza
da saída de águas pluviais;2- Patrolamento da Rua Gustavo Ferreira , limpeza
das laterais e saídas de águas pluviais; 3- Manutenção de emergência, estrada
do  Sertãozinho  à  Piranguçú.  Pedido  de  Providência  de  nº  001/2010,  da
Vereadora  Adriana  Lúcia  Mendonça,  com  conservação  das  estradas
relacionadas: 1. Dias/ Bom Sucesso; 2. Dias / Grotão; 3. Estrada das Posses; 4.
Acesso  ao  São  Rafael,  pelos  Bragas.  Pedido  de  Providência  02/2010,  do
Vereador José Carlos Dias;  1-  Operação Tapa Buracos na Estrada do Bairro



Bom Sucesso, trecho entre Ponte do Ribeirão Bom Sucesso até o morro de
acesso  ao  Observatório;  2-Buraco  existente  na  Trav.  Cap.  José  Lourenço,
descida da Travessa Cândido Mendonça para a Rua 24 de Maio; 3- Manutenção
no Jardim da Praça N. S. Aparecida, poda dos “Pingos de Ouro” e retirada de
pragas e poda de gramado; Pedido de Providência: 04/2010, do Vereador José
Maurício  Gonçalves:  1.  Execução  de  poda  nas  árvores  da  Avenida  Coronel
Henrique  Braz;  2.  Manutenção  na  Praça  Irmãs  da  Providência,  localizada
próxima ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Pedidos de Providências de
nº 01/2010, do Vereador João do Carmo Lúcio: 1- Construção de redutores de
velocidade e sinalização na Av. Cel. Francisco Braz, em ambos os sentidos, para
coibir excesso de velocidade; 2- Lombadas, duas, na Rua Milton Campos, altura
dos  nºs  76  e  140,  no  Distrito  de  Luminosa;  3-Patrolamento  na  Estrada  de
Luminosa com a Divisa de São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão, bem
como estrada de Luminosa/Sertãozinho e Paiolzinho; 4- Manilhamento de bueiro
na estrada do Bairro Bentos/ Quilombo e bueiro na Estrada do Bairro Quebra-
Pernas; 5-  Patrolamento na estrada Brazópolis/Luminosa (estrada de dentro),
frente à propriedade de Delfim Pereira Guedes. O Senhor Presidente fez uma
breve  releitura  do  ofício  a  ser  enviado  a  MM.  Juíza,  que  foi  aprovado  por
unanimidade e também sobre o ofício ao executivo do Senhor Presidente, em
relação ao envio do Relatório de Gestão Fiscal “SIACE/LRF”também aprovado
por unanimidade.Em seguida o Senhor Presidente colocou os ofícios e pedidos
de providências em discussão e o Vereador Sérgio Reis ponderou sobre  os
questionamentos do Vereador Péricles sobre a cobrança da taxa de esgoto. O
Senhor Presidente falou sobre uma manchete que viu na TV Senado, proibindo
a cobrança de esgoto e sugeriu que nosso Assessor Jurídico investigar melhor
essa nova lei. O Vereador José Carlos falou que esse pedido é tudo para que se
possa elucidar melhor sobre o Projeto e a criação da taxa de esgoto que está
tramitando nesta casa. O Senhor Presidente falou que para um projeto de tal
natureza  teremos  que  estar  bem  embasados  para  que  o  mesmo,  entre  em
votação. Em seguida colocou os ofícios e pedidos de providência em votação,
sendo todos aprovados por unanimidade. O Vereador Sérgio Reis ainda falando
sobre o esgoto em nossa cidade, disse que é necessária uma planilha da rede
de esgoto, pois quando falecerem os funcionários que a conhecem, o que irá
ocorrer? O Vereador Péricles reiterou ainda que  o projeto da rede e tratamento
de esgotos deveria sim ser concedido a COPASA. O Senhor Presidente ainda
comentou, que: “todas as cidades desta região estão aderindo à implantação do
sistema  de  captação  e  tratamento  de  esgotos  pela  COPASA,  sendo  que  as
verbas não são infinitas, e quanto mais o tempo passa, menor será os recursos,
e Brazópolis não pode perder esta oportunidade”. O Senhor Presidente falou
sobre sua preocupação com a segurança durante o Carnaval, com a falta de
ambulâncias e com a precariedade do pronto atendimento. Solicitou que seja
feito  um ofício  para  o Senhor  Prefeito,  relatando sobre  tais  preocupações e
pediu aos nobres colegas a anuência, solicitando ainda que se mandasse cópia
do ofício ao Ministério Público, a MM. Juíza, ao Subtenente da PM e ao Senhor
Delegado.  Em seguida  solicitou  que se  fizesse ofício  ao Executivo,  pedindo



esclarecimento com relação ao aumento de salários para os demais níveis. Com
relação ao aumento aos demais níveis, comentou sobre o próprio salário como
BIOQUÍMICO, no Posto de Saúde, que, quando iniciou na função em 1993, seus
proventos  correspondiam  a  cinco  (cinco)  salários  –mínimos,  e  com  a
defasagem durante os últimos anos, hoje está em torno de 1,8 salário-mínimo,
requerendo  a  aprovação  desse  requerimento  que  deverá  ser  enviado  ao
Executivo,  fazendo o  questionamento,  o qual  foi  aprovado por  unanimidade.
Também falou sobre o abaixo-assinado dos comerciantes de Brazópolis sobre a
proibição do comércio de ambulantes, juntamente com um relatório da ACIAB.
Comentou  o  Senhor  Presidente  a  questão  da  feira-livre,  onde  os  feirantes,
produtores  rurais,  não  pagam imposto,  trabalham de  acordo  com a  lei  que
regulamenta  a  feira.  O  que  não  pode  ocorrer  e  a  entrada  na  cidade  de
ambulantes, sem autorização legal, vindo à maioria de outras cidades, vendem a
preço menores, concorrendo com o comércio local, levam o dinheiro de nossa
cidade,  não  pagando  impostos  e  não  gerando  nenhum  benefício  para  a
cidade.Solicitou  o  Senhor  Presidente  que  se  faça  um  ofício  ao  Executivo
Municipal, para que se faça uma lei para que se proíba esse tipo de comércio. O
Vereador José Calos falou que existe uma lei do ano de 2001(Proj. 89), onde
está regulamentado o Comércio Ambulante, e o que realmente está precisando
é  fiscalização  para  cumprimento  da  mesma.  O  Vereador  Péricles  disse  ser
totalmente  favorável  que  se  tome  essas  medidas.  No  grande  expediente  o
Vereador  José  Carlos  pediu  que  se  mande  ofício  ao  executivo  cobrando as
respostas  dos  pedidos  de  providência  e  sobre  os  projetos  que  foram
sancionados. A Vereadora Adriana Mendonça solicitou que o Executivo envie o
Estatuto dos Funcionários Públicos que é necessário para que se faça o Plano
de Carreira. O Senhor Presidente convidou os Srs. Edis e seus familiares para a
comemoração do aniversário  de um ano de seu filho Samuel  José,  no Sítio
Bengalal, ao lado do Sítio Colibri, sábado  , dia 13/02/2010, a partir das 12:00 h.
Nada mais havendo a se tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de
todos e convocou os Srs. Vereadores para a terceira Sessão Ordinária desta
Câmara, que será realizada no dia 23 de feve 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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