
Trigésima Quarta Sessão Ordinária 2009

Ata da Trigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada dia 17 de novembro 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 os
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 Terceira Sessão Ordinária
realizada no dia 10 de novembro de 2009, lida e aprovada por unanimidade. Em
seguida  foi  feita  a  leitura  das  correspondências  recebidas  e  expedidas:
Recebidas; Convite do CEP, para recital da pianista Maria Alba Mendonça Faria,
no dia 20 de novembro de 2009, no auditório “Profª. Maria d’Assunção Gomes
Melo;  Convite  do  Deputado  Dilzon  Melo,  Secretário  de  Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, para a Oficina de Capacitação, a ser realizada no dia
17 e 18 de novembro de 2009, no auditório Professor João Luiz Carneiro Reno
(auditório da Elétrica de Itajubá - Av. BPS, 1303, Bairro Pinheirinho); Ofícios do
Ministério da Saúde, beneficiário, Prefeitura Municipal de Brazópolis, valor bruto
R$ 1.470,00; valor bruto R$ 22.210,50; Ofício nº 1044/2009, do Exmo. Sr. Pedro
Henrique Rabelo Bezerra, DD. Delegado de Polícia da Comarca de Brazópolis,
sugerindo “Moção de Aplausos” as escrivãs” Ad-hoc” da Polícia Civil,  Paola
Rezende  do  Nascimento  e  Sandra  Aparecida  Costa;  Ofício  da  MM.  Juíza  de
Direito da Comarca de Brazópolis, Dra. Letícia Drumond, agradecendo convite e
informando não poder comparecer, face o expediente forense; Ofício 051/2009,
de Diego de Noronha Assine, da ONG Grupo Dispersores, comunicando o início
dos trabalhos para a futura política ambiental do Município de Brazópolis, no dia
25 de novembro de 2009; Ofício nº 206/2009 da Prefeitura Municipal, solicitando
os  extratos  bancários  dos  meses  de  janeiro  a  outubro  de  2009,  para
consolidação bancária, firmado por José Luiz da Silva Loureiro; Ofício do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal de Brazópolis, de nº 572/2009, enviando o Projeto de Lei
nº 078, que “Dispões sobre a denominação da Rede de Telecentro do Município
e dá outras providências”; Ofício nº 014/2009, do Vereador Sérgio Fernandes
dos Reis, solicitando prioridade para tramitação de Proposta de Emenda à Lei
Orgânica, bem como Projeto de Resolução, mudança no Regimento Interno da
Câmara;  Pedido  de  Providência  de  nº  032/2009,  da  Vereadora  Adriana  Lúcia
Mendonça,  solicitando  a  colocação  de  lixeiras  nas  seguintes  localidades;
Pracinha de Estação Dias e lixeira grande para coleta coletiva, no Bairro Posses
e  Bragas;  Pedido  de  Providência  nº  033/2009,  da  Vereadora  Adriana  Lúcia
Mendonça, solicitando que seja verificado o problema de escoamento de água
na Rua Benedita Maria de Jesus, que invade a casa da Sra. Vânia, que sofre com
o problema quando em época de chuvas fortes; Pedido de Providência de nº
035/2009, do Vereador José Carlos Dias, solicitando: 1- a manutenção corretiva
da estrada principal do Bairro Bom Sucesso de Baixo, no trecho, Bar Birosca e
Bar da Ponte; 2-  Manutenção emergencial  no trecho da Estrada dos Bragas,
início ponte de cima até a estrada do observatório; 3-Manutenção de pontos da



estrada que liga o Bairro Bom Sucesso ao Distrito de Dias. Indicação nº 004 da
Vereadora  Adriana  Lúcia  Mendonça,  solicitando  ao  executivo  estudo  de
viabilidade de instalação de antena amplificadora de sinal de celular no Distrito
de Estação Dias. Indicação nº 010/2009 do Vereador José Maurício Gonçalves,
solicitando: 1- estudo técnico sobre a viabilidade de construção de calçada na
Avenida Tancredo Neves, margem paralela ao Loteamento São Caetano, trecho
entre  o  Hospital  São  Caetano até  inicio  da  Rua  João de Souza;  2-  Aterro  e
nivelamento  da  área  de  acostamento  da  Avenida  Tancredo  Neves,  margem
paralela ao terreno do LADMA. O Senhor Presidente fez uma breve releitura dos
pedidos  de  providencias, indicação,  todos  aprovados  por  unanimidade  e  o
ofício  do  Vereador  Sergio  Reis  deverá  ser  encaminhado  para  parecer  do
Assessor  Jurídico da Câmara.  Em seguida o  Senhor  Presidente  distribuiu  o
Projeto de Lei 078/2009, do executivo, para a seguinte comissão: Legislação,
Justiça e Redação, que deu parecer verbal favorável e fez a leitura do parecer
do  Assessor  Jurídico,  favorável.  Em seguida  colocou  o  referido  projeto  em
discussão,  ninguém fazendo uso  da  palavra  o  Senhor  Presidente  colocou o
referido projeto em primeira votação e foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Pedido  de  urgência  formulado  pelo  Vereador  Lucimilton  Carneiro.  Projeto
colocado em segunda votação foi aprovado por unanimidade e será remetido à
sanção do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Josias Gomes. No grande expediente o
Senhor  Presidente  agradeceu  ao  Sr.  Sérgio  Feliciano  Soares  da  Silva,  pelo
serviço da propaganda em carro de som, divulgando o convite sobre a Reunião
com o Chefe da APA – Serra da Mantiqueira, no dia 13/11/2009, divulgação esta
feita por dois dias e sem ônus para a Câmara Municipal. Em seguida foi lido o
pedido do Exmo. Sr. Delegado de Polícia da Comarca de Brazópolis, solicitando
“Moção de Aplauso” as escrivãs de polícia da Comarca, pelo transcurso do dia
do  Escrivão,  transcorrido  no  dia  05/11/2009,  moção  esta  aprovada  por
unanimidade. Em seguida foi dada a palavra ao Vereador Péricles Pinheiro, que
se  dirigiu  ao  Vereador  Sérgio  Reis  apresentando  ao  mesmo  os  valores  da
tomada  de  preço  realizada  pessoalmente  e  toda  documentação  necessária,
referente à reforma do telhado da Câmara, dizendo em síntese o seguinte: A
questão foi discutida exaustivamente neste recinto. Anteriormente foi solicitado
ao Executivo Municipal para solucionar o problema e não conseguiu, razão pela
qual optou-se por contratar terceiros para realizá-la. O menor preço conseguido
foi entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 11.000,00 (onze mil reais), razão pela
qual  havia  necessidade  de  se  licitar  a  obra.Houve  o  convite  para  três
empreiteiras,  tendo comparecido somente duas e o valor menor foi  o de R$
14.980,00 (quatorze mil novecentos e oitenta reais), valor este aprovado por esta
casa, valor considerado correto.  Todos se puseram de acordo e foi dado início
a construção, com telhas melhores e madeira melhor (Eucaliptos Vermelhos)
serrada. O nobre vereador deve saber que os valores estão corretos e deve
também conhecer a estória dos Três Porquinhos, como deve saber qual o tipo
de construção que queremos. Estou passando os valores da construção, para
que o vereador possa verificar. Não se deve falar pelas esquinas. Gostaria que,
quando fosse falar,  se dirigisse diretamente a mim. Em resposta o vereador



Sérgio  Reis  disse que,  houve  um contrapé  no  orçamento  apresentado,  pois
existia uma estimativa de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais). Na gestão
anterior foram apresentados três ou quatro reiterações sobre a restauração do
telhado  da  Câmara  Municipal  ,  por  mim  como  vereador,  em  virtude  de
freqüentes goteiras sobre a mesa diretora, cozinha e secretaria. Deveria fazer
adequação n’aquilo que deveria ser realizado, e que o valor ultrapassa o que foi
estimado inicialmente. Como tem pessoal trabalhando a sociedade enxerga e
quer saber. O cidadão que é carpinteiro e que tem firma em outro estado e já
tendo uma estimativa, poderia realizar com a ajuda da Prefeitura. O Vereador
Péricles  disse  que  tinha  procurado  o  Executivo  e  não  tinha  funcionário
disponível nem para fazer trabalhos emergenciais, para tirar a sucata e colocar
nova matéria. O Vereador Sérgio disse que houve uma interpretação negativa
com relação ao seu comentário, que sempre foi bairrista e queria que o trabalho
fosse  realizado  por  gente  do  Município.  Péricles  afirmou  que  foi  convidada
empresa do Município que não compareceu no dia designado e nem no outro.
Só compareceu após a abertura e apresentação dos orçamentos, e acrescentou
dizendo que o assunto não deveria ser discutido fora da Câmara. O projeto de
construção  que  está  sendo  realizado  foi  feito  pelo  Roberto,  que  foi  quem
acompanhou a obra de construção do Prédio da Rodoviária e Câmara, e é o
único  que  sabe  se  a  obra  agüenta  ou  não  ampliação,  visto  que  a  obra  da
rodoviária foi realizada com material de baixa qualidade, com economia, aliás,
esta foi realizada no governo do irmão do Vereador,  Sr.  José Fernandes dos
Reis e estas vigas só existem no prédio porque o engenheiro da obra foi meu
irmão, que ao fiscalizar a obra, verificou que a mesma estava em risco, havendo
necessidade de reforço. Que se prontificou a ajudar a câmara na reforma da
mesma e do telhado porque cada um escolhe alguma coisa para atender ao que
interessa.  Sérgio  disse que não pegou a  responsabilidade porque não tinha
tempo. Péricles acrescentou que a desinformação é do próprio vereador que
disse que o comentário era de R$ 9.600,00, tendo colhido a informação por alto,
visto  que  ouviu  junto  à  mesa  diretora,  antes  que  os  fatos  fossem  ao
conhecimento  dos  demais  vereadores,  não  tendo  conhecimento  de  que  os
valores que estavam sendo tratados se referiam à madeira e telhas, sem ainda
estar  incluída  a  calha  R$  1.200,00  cuja  soma  ultrapassava  o  valor  de  R$
10.000,00, havendo necessidade de licitação. Não se pode pegar o assunto pela
metade e sair espalhando, e não há como consertar,  visto que o assunto já
passou por várias pessoas e se o Vereador Sérgio seria capaz de procurar um
por um para explicar o ocorrido? O Vereador Sérgio disse que não, pois não tem
tempo  tenho  outras  atividades,  não  fico  ocioso,  e  não  teve  a  intenção  de
ofender  ninguém ou  prejudicar  a  execução  do  serviço.O  Senhor  Presidente
tomando a palavra disse que houve discussão entre os vereadores e que em
razão  do  valor  houve  a  necessidade  de  licitação.  A medida  foi  tomada  de
maneira  emergencial,  rápida,  com  troca  de  material,  na  maioria  podre.  Os
equipamentos  de  informática,  bem  como  documentos  da  Câmara  quase  se
perderam. Anteriormente foi chamado funcionário da Prefeitura, que nunca veio.
A comparação do Vereador Péricles foi perfeita e estou muito agradecido ao



Vereador Péricles que está acompanhando a obra,  que por sinal  está sendo
muito  bem  realizado.  Não  vamos  conseguir  agradar  a  todos,  mas  tudo  foi
realizado com transparência. O Vereador José Carlos falou de sua visita, junto
com o Vereador  Maurício  a  Secretaria  de  Saúde,  quando da Conferência  da
Saúde  e  também  do  Campeonato  de  Música  Sertaneja  e  parabenizou  o
Robinsom e tornou a agradecer a Senhora Secretária Mônica e falou sobre o
concerto do asfalto Piranguinho /Paraisópolis  e planejamento a longo prazo,
que é cultural na Europa, mas que nos temos dificuldade em realizá-lo. Citou o
planejamento  para  falar  sobre  a  Reunião  com  o  Chefe  da  APA  Serra  da
Mantiqueira  e  representante  da  APA Fernão  Dias  e  enalteceu  a  atitude  do
Deputado Dalmo Ribeiro de dar o primeiro passo, trazendo os técnicos para
começar, pois comentários maldosos não faltaram, como é ano eleitoral, mas o
futuro  começa  agora  e  quem  sonha  planeja  e  age  torna  realidade  suas
aspirações.  O Senhor Presidente falou da união do povo brasopolense, sem
interesse eleitoreiro para atingirmos o bem comum e o Doutor Clarismundo bem
como a  Dra.  Raquel  e  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  foram bastante  objetivos,
indicando para nós o passa a passo como elaborar o projeto de asfaltamento e
quais  as  autorizações  que  precisamos.  Muitas  pessoas  vão  dizer  que  já
tentaram e não conseguiram, ou que já estão tentando, outras vão dizer que a
estrada  de  terra  é  mais  pitoresca,  etc.  Solicitou  à  secretaria  que  oficie  o
Deputado Dalmo Ribeiro, o Doutor Clarismundo e a Dra. Raquel, agradecendo
por terem comparecido a reunião. O Vereador José Carlos disse que a função
do Vereador é dar explicações à população, do passo a passo, sem falar que já
está aprovado ou oficializado.   O Senhor Presidente disse que a estrada de
Piranguçu não saiu em razão da falta de documentos, motivo pelo qual temos
que iniciar de modo correto, mesmo que isso possa levar 1, 2,3 ou 4 anos e até
podemos não estar mais aqui, mas pelo menos o ponta-pé inicial foi dado. O
Vereador Sérgio Reis falou que participou da reunião por 1:15 h, mas não pode
ficar  até  o  final,  por  compromissos  já  assumidos,  mas  o  Vice-Prefeito  José
Amaury o colocou a par de toda a reunião.Disse também que coincidentemente
no ano que vem haverá eleições e que sempre houve encontros nesta época,
mas depois esquecem. O Vereador Péricles disse que o Deputado Dalmo só
veio  aqui  porque  pediu,  juntamente  com  a  Vereadora  Adriana,  visto  que
anteriormente  havia  recebido  informes  sobre  as  verbas  do  Ministério  do
Turismo  e  questionou  o  Deputado  de  como  poderíamos  encaixar  a  estrada
Brazópolis/ Campos do Jordão, ocasião em que o Deputado sugeriu a visita a
esta casa do Doutor Clarismundo Benfica do Nascimento. Adriana falando sobre
o Plano de Carreira da Secretaria de Educação do Município, e das dificuldades
encontradas pela Secretária, lembrou que o Deputado Dalmo Ribeiro, na reunião
passada,  colocou  a  disposição  do  Município,  para  a  confecção  do  mesmo,
funcionária  de  seu  gabinete,  especialista  no  assunto,  sugerindo  que  fosse
contatado o Deputado, para ver da possibilidade do Município ter esta ajuda. O
Vereador  Sergio  Reis  comentou  sobre  o  plano  de  carreira  dos  servidores
municipais, sobre a necessidade de um mini-polo industrial e plano de saúde
para o servidor, que no início desta gestão encaminhou como indicação dessas



medidas  ao  chefe  do  executivo  e  também  agradeceu  ao  Executivo  pela
restauração da ponte da Prainha.  O Senhor Presidente solicitou a Secretaria
que oficie o Executivo para obter informações a respeito dos telefones a serem
instalados na Prainha. Em seguida o Senhor Presidente falou sobre a votação
do PPA e solicitou que se colocasse o mesmo em votação, em 2(duas) sessões
e fossem examinados pelas comissões.Nada mais havendo a se tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Srs. Vereadores para
a Trigésima Quinta Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 24
de novembro 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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