Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária
Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada dia 22 de Novembro de 2011, às 18h30min. Instalada, a sessão, o
Senhor Presidente cumprimentou a todos os presentes e pediu ao secretário da
Mesa que fizesse a chamada. Eu Danilo Pereira Rosa, Primeiro Secretário, 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 como
representantes do povo brazopolense, iniciamos nossos trabalhos no
legislativo”. Foi feita a leitura da Ata da Trigésima Quarta Sessão Ordinária de
2011, discutida, corrigida e aprovada por unanimidade. Leitura das
correspondências recebidas e expedidas: Telegramas do Ministério da Saúde
informando a liberação de recursos nos valores: R$ 15.750,00 para o pagamento
de Agentes Comunitários de Saúde; R$ 4.200,00 para o pagamento de Saúde
Bucal, R$ 13.400,00 para o pagamento de Saúde da Família, todos referentes ao
mês de outubro, beneficiário fundo municipal de saúde de Brazópolis.
Comunicado do Ministério da Educação informando a liberação de recursos para
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
PNAE – Creche: R$ 372,00; Alimentação Escolar – Pré Escola R$ 1.716,00;
Alimentação Escolar – EJA R$ 414,00; Alimentação Escolar – Ensino Fundamental
R$ 6.054,00; PNATE somatória de R$ 23. 381,09. Ofício Nº 233/11 do Conselho
Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente enviando em anexo relatório de
suas atividades no período de 20 de outubro a 18 de novembro de 2011. Convite
do CEP de Brazópolis, para a XX FECEP, feira de eletrônica, informática e
administração, entre os dias 23 e 25 de novembro das 19h às 22h30min. Ofício
Nº 286/11 do Gabinete do Prefeito, solicitando audiência pública no dia
28/11/2011, para escolha da emenda de iniciativa popular – PLOA 2012. Ofício
719/2011 da superintendência da Caixa Econômica Federal do Sul de Minas,
informando que se encontra sob bloqueio os créditos de recursos financeiros, no
valor de R$ 39.000,00 destinados à construção de uma rotatória na estrada rural
municipal que dá acesso aos Bairros de Bom Sucesso de Cima e Bom Sucesso.
Convite para encontro nacional de vereadores em Brasília DF, do dia 06 a 09 de
Dezembro de 2011. Ofício Nº 58 da APAE de Brazópolis dando ciência do teor do
ofício encaminhado ao Prefeito Municipal abordando a urgente situação de
conseguir uma locação que abrigue a estrutura da APAE. Com a palavra o Sr.
presidente aproveitou o momento para consultar o plenário sobre um possível
documento a ser encaminhado ao Chefe do Executivo, fazendo um apelo pela
resolução do caso urgente da APAE, que é uma entidade de profunda relevância
nos serviços prestados a esta comunidade. O plenário aprovou por unanimidade o
encaminhamento do documento. A palavra ficou aberta para os vereadores
colocarem seus encaminhamentos para providências: Pedido de Providência
Nº 26/2011 do vereador José Mauricio Gonçalves, Solicitando que o setor de
obras da Prefeitura execute uma pequena obra de mudança de um bueiro de
captação de águas pluviais, dando mais distância da residência do Sr José
Hamilton, morador no Bairro Araújos. Indicação Nº 02/2011 dos vereadores José
Maurício Gonçalves e José Carlos Dias solicitando: 1 – Reitera pedido a
Secretaria de Obras, para que faça um estudo e dentro das possibilidades execute

obras de jardinagem na área verde em frente a Igreja Nossa Senhora de Fátima,
no Residencial Frei Orestes. O local, por ser a entrada do bairro, merece que seja
construído um jardim com bancos. 2-Que a Secretaria de Obras inclua na sua
programação de trabalho a execução do trecho final de calçamento da Avenida
Dona Emília Torres Gonzaga, concluindo o mesmo até a entrada do Residencial
Frei Orestes. Indicação Nº05/2011 dos vereadores José Carlos Dias e José
Maurício Gonçalves Sugerindo a realização de um trabalho social, em conjunto
com a Secretaria de Educação, visando a integração das famílias do bairro Frei
Orestes às instalações da nova creche que já está concluída. Ofício do Vereador
Péricles Pinheiro ao presidente da Câmara, requerendo permissão para se
ausentar dos trabalhos desta casa, por período de 12 dias, a partir do dia
05/12/2011, conforme o previsto no artigo 214, item III do regimento interno. A
vereadora Adriana Lúcia Mendonça, aproveitou para ler o convite da secretaria de
saúde para as atividades da III Semana de Saúde que acontecerá do dia 21 a 26
de novembro, com palestras, exposição e orientação sobre saúde. Em tempo o
secretário executivo fez a leitura de um oficio da Presidência da Câmara
encaminhado resposta ao Sr. Antônio Carlos de Lima, informando-lhe que a
solicitação referente a aquisição de ponto de taxi, deve ser dirigida e é de
competência exclusiva do Sr. Prefeito Municipal, pois não se trata de
regulamentação da legislação e sim execução a ser procedida pelo Chefe do
Executivo. Os encaminhamentos feitos pelos vereadores foram todos
aprovados por unanimidade e serão encaminhados aos canais
competentes. Como não houve matéria nova vinda do executivo, antes de passar
pra o grande expediente o Sr. Presidente fez a leitura do Edital para a audiência
pública dia 28 de Novembro, segunda-feira às 18h30min no plenário desta Casa
Legislativa. A sessão passou para o Grande expediente. A palavra ficou aberta
por ordem de solicitação; antes o Sr. presidente disse que baseado na leitura e no
teor do oficio da APAE, dirigido ao Chefe do Executivo, mostra que há uma falta de
atenção por parte do mesmo, e que a câmara vai tomar todas as medidas
cabíveis e tentar ajudar essa entidade, para que não precise fechar as portas e os
usuários dela tenham que procurar seus serviços em outro município, como era
feito antigamente. Com a palavra o vereador José Carlos Dias, disse que a
questão da APAE merece nosso total apoio e sugeriu que o ofício a ser
encaminhado seja assinado por todos os vereadores, numa clara posição de apoio
a essa entidade que tanto beneficia nossas crianças e adultos com necessidades
especiais de atendimento escolar e psicossocial. Com a palavra o vereador
Péricles Pinheiro disse que a questão da APAE, tem que ser encarada com a
sensibilidade ao valor do ser humano, é apenas um questão de prioridade do
governo e isso serve também para as outras entidades que prestam esses
indispensáveis serviços às pessoas, como o caso do LADMA que também passa
por dificuldade financeiras. Com a palavra o vereador José Carlos falou sobre o
assunto das Palmeiras, ratificou o que foi dito pelo vereador Péricles e
acrescentou que esta questão tem elementos que dividem as opiniões, uns acham
que as palmeiras são nosso cartão postal e não devem ser cortadas, outros
questionam o risco que elas trazem às pessoas que residem na avenida ou
passeiam pela Praça. Vamos analisar os documentos do Codema, afirmou. Falou
da publicidade dos documentos recebidos do Codema e disse que as pessoas

interessadas podem pedir que o Secretário da Câmara, que fornecerá as cópias
dos documentos. Com a palavra a vereadora Adriana Lúcia Mendonça perguntou
aos demais vereadores se alguém utiliza do e-mail, “@camara” criado no inicio do
mandato pra cada um dos vereadores. Pois ela ouviu queixas de pessoas que
tentam se comunicar com os vereadores através destes endereços e não obtêm
nenhuma resposta, como foi o caso do professor André Luiz de Macedo Damásio,
do CEP, que enviou convites a todos para participarem de um curso de formação
que está sendo preparado para todos os vereadores, o curso aborda desde como
se redigir uma ata até noções básicas de informática. A vereadora sugeriu que os
vereadores verifiquem a caixa de e-mails com frequência, ou se possível seja
pedido ao Iuler, que redirecione os e-mails “@camara” para os particulares de
cada um, desta forma facilitará a comunicação com as pessoas. Com a palavra o
Sr. presidente abordou um assunto trazido ao seu conhecimento pelo vereador
Danilo Pereira Rosa, que é a questão de um paciente de câncer do distrito de
luminosa que necessita de tratamento e a família não pode arcar com as
despesas, o Sr. presidente disse que irá encaminhar um ofício a secretária de
Saúde mencionando o caso e solicitando medidas urgentes. Com a palavra o
vereador Péricles Pinheiro disse que o Brasil é excelência no tratamento de
Câncer e AIDS, e que em toda sua vida não viu nenhum caso em que uma pessoa
portadora dessas doenças não recebeu nenhum tratamento pelo Sistema Único
de Saúde, isso é prioridade e essa pessoa que está solicitando ajuda tem que
procurar imediatamente a secretaria de saúde, e lá eles irão com certeza dar
atenção ao caso e encaminhar o paciente para o tratamento gratuito Com a
palavra o vereador José Carlos reafirmou a gratuidade e prioridade dispensada
aos atendimentos oncológicos e disse que precisa acrescentar no ofício a ser
enviado para a Saúde o endereço do paciente para facilitar e agilizar o
atendimento. Falou do feriado de 8 de Dezembro, dizendo que o Prefeito não
pode, por decreto, mudar o feriado, pois esse feriado é instituído por uma lei de
1982, afirmando que, se os funcionários que trabalharem nesse dia, no caso
daqueles que fazem regime normal de horário, devem receber como horas extras
ou então compensar tirando um dia de descanso. Falou da audiência pública que
será realizada na segunda feria, dia 28 às 18:30 e da mudança das ações
recomendadas pela Comissão Mista do Congresso, sendo que uma nova ação
deverá ser escolhida por Brazópolis, já que a ação de executar calçamento não é
mais permitida para esses recursos. Com a palavra o vereador Péricles Pinheiro
disse que nesta audiência pública o cidadão poderá também optar pela melhoria
nas condições de tratamento do Lixo. O vereador lembrou que o local que hoje é
destinado o lixo no aterro sanitário, localizado na “Loba”, já está ficando saturado
e não têm mais espaço algum para destinar os resíduos. Temos que pensar
coletivamente para essa questão ambiental; concluiu o vereador. Com a palavra o
Sr. presidente informou que quem quiser o edital com os anexos sobre a Audiência
Pública poderá retira-lo na secretaria desta Casa. Não havendo mais nada a
tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e convocou a todos para a
próxima sessão ordinária do dia 06 de Dezembro às 18h30min. Desejou ainda
uma boa noite, uma boa semana e que Deus os acompanhe. Dando como
encerrados os trabalhos daquela sessão, eu Danilo Pereira Rosa Secretário da

Mesa, lavrei a presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada por mim
e por todos os Edis presentes.
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