Trigésima Sexta Sessão Ordinária 2010
Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada dia 14 de dezembro de 2010, às 18:30h. Instalada, a sessão, o Senhor
Presidente cumprimentou a todos os presentes Eu, Lucimilton Carneiro,
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 em nome da democracia, do povo brasopolense,
iniciamos nossos trabalhos legislativos. Foi feita a leitura da ata da Trigésima
Quinta Sessão Ordinária, aprovada por unanimidade. Chapas para a Mesa
Diretora, 2011/2012: Primeira Chapa: Presidente: Lucimilton Faria Carneiro,
Vice-Presidente: Adriana Lúcia Mendonça: 1º Secretário: Sergio Emanuel de
Noronha Machado. Segunda Chapa: Presidente Sergio Fernandes dos Reis,
Vice-Presidente : Péricles Pinheiro; 1º Secretário : José Maurício Gonçalves.
O resultado da votação em escrutínio secreto, foi de 5( cinco) votos para a
Chapa do Vereador Sérgio Fernandes dos Reis e 4( quatro) votos para o
Vereador Lucimilton Faria Carneiro. Sendo assim o Vereador eleito Presidente
da Câmara Municipal de Brazópolis, para o Biênio 2011 a 2012, será o
Vereador Sérgio Fernandes dos Reis.Em seguida foi feita a leitura das
correspondências recebidas: Ofício nº 571/2010, do Chefe de Divisão do
Transporte do Município, respondendo ao pedido de informações dos
Vereadores Péricles Pinheiro e José Carlos Dias, com a resposta do empresário
Jandir Fernandes de Castro. Oficio nº 701-b/2010, do Secretário de Obras, Sr.
Ivan Ribeiro de Carvalho, respondendo a indicações de vereadores. Ofícios do
Ministério da Educação, em nº de 6( seis), informando o repasse de recursos
financeiros, ao Município de Brazópolis, do programa do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, do Mês de Outubro de 2010. Telegrama do
Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos, beneficiário: Fundo
Municipal de Saúde de Brazópolis, pagamento de PAB Fixo, valor bruto R$
22.134,00. Projeto de Lei nº 29, de 10 de dezembro de 2010, do Prefeito Josias
Gomes, que “cria no quadro de servidores do Município o Cargo de
Coordenador da Divisão de Contabilidade e dá outras providências”.Projeto de
Lei nº 08/2010, que “Modifica redação do Art. 1º da Lei nº 927/2010, proposta
do Vereador Péricles Pinheiro, e que trata da denominação da Praça Prefeito
Dr. Heitor Machado”. Pedido de providência nº 16/2010, do Vereador Danilo
Pereira Rosa, solicitando a restauração da iluminação da “Quadra
Polisportiva” da Escola Municipal Altino Pereira Rosa, no Distrito de
Luminosa e colocação de entulho na estrada municipal no Bairro Cachoeira,
nas proximidades da propriedade dos sucessores de “Sebastião Paula”
colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Logo após

releu a justificativa do Vereador José Maurício sobre sua ausência na 35ª
Sessão Ordinária do dia 11/12/2010 e também o parecer de nosso Assessor
Jurídico, com anexos, e o assunto foi colocado em discussão. O Vereador José
Maurício se defendeu dizendo que já havia marcado essa viagem desde o mês
de março de 2010 e as reuniões ordinárias que são realizadas às terças-feiras,
foi transferida para o sábado. O Vereador José Carlos defendeu a ausência do
Vereador José Maurício e que, como foi a primeira falta, não havendo
reincidência é sim justificável. O Vereador Sérgio Reis disse que deve-se ver
pelo bom senso, verificar quem faltou. Em seguida o Senhor Presidente
colocou a justificativa pela ausência do Vereador Maurício em votação e todos
votaram pela justificação da falta, considerando-a legal. Logo após foi lido na
integra o Projeto de Lei nº 29 de 10 de dezembro de 2010, do executivo, que:
“Cria no quadro de servidores do Município, o Cargo de Coordenador da
Divisão de Contabilidade e dá outras providências”. O Senhor Presidente
distribuiu o referido projeto às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e a
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização.Em seguida foi lido na
integra o Projeto de Lei nº08/2010, do Legislativo que “Modifica a redação do
Artigo 1º da Lei 927/2010”. O Senhor Presidente distribuiu o Projeto para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Logo após o Senhor Presidente
colocou o veto do Executivo ao Art. 5º do Projeto nº 06/2010 do Vereador
Proponente José Carlos Dias. O veto foi votado em escrutínio secreto,
nomeados escrutinadores os Vereadores José Carlos Dias e João do Carmo
Lúcio, sendo o veto mantido por 5(cinco) votos a 4(quatro). Em seguida o
Vereador José Carlos Dias leu as conclusões preliminares da CPI e a
finalização do relatório, que estará à disposição de todos os vereadores a partir
de amanhã. O Vereador Péricles Pinheiro comentou como foi feito o passo a
passo da CPI. No grande expediente o Senhor Presidente parabenizou o
Vereador Sérgio Reis, por ter sido eleito presidente. O Vereador Danilo
Pereira Rosa agradeceu ao Prefeito Josias Gomes pela limpeza e arrumação
das ruas da nossa cidade, e agradeceu a colaboração dos Senhores Edis para a
2ª feira de ciência do Distrito de Luminosa e também parabenizou o Vereador
Sérgio Reis pela vitória na eleição para o cargo de Presidente, para o biênio
2011 /2012. O Vereador Sérgio Reis agradeceu o Vereador Péricles Pinheiro e
José Maurício, que compuseram a chapa e esta vitória é de todos os
vereadores. Disse que com grande transparência já fez um trabalho como
Presidente da Câmara e que neste biênio temos algo importante a fazer, a
Consolidação da Lei Orgânica e do Regimento e ver a possibilidade de
desvincular a contabilidade da Câmara do Poder Executivo. Trabalhar com os
8(oito) vereadores, sem politicagem e agradece a todos pela oportunidade. A
vereadora Adriana Mendonça também felicitou o Vereador Sérgio Reis pela

vitória e disse que espera que logo no início do ano ver a possibilidade de
distribuir o estatuto do funcionário público às comissões para iniciarmos o ano
resolvendo essa pendência. O Vereador José Carlos agradeceu ao Presidente e
a Mesa Diretora, pela contratação da Sra. Alcione, que muito contribuiu para
os trabalhos da CPI e também agradeceu ao Senhor Robinson Queirós, que
não mediu esforços e disponibilidade na garagem municipal. O Vereador
Péricles disse que o relatório não é complexo, sendo auto-explicativo e que
terá cópias para as pessoas que se interessarem, pois se tiver que explicar tudo
será muitíssimo demorado. O Senhor Presidente sugeriu que a última reunião
que seria no dia 21/12/2010 seja transferida para o dia 20/12/2010 na 2ª Feira,
às 18:30.Nada mais havendo a se tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos, e convocou os Srs. Vereadores para a Trigésima Sétima
Sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no dia 20 de dezembro de
2010 às 18:30 horas. Dando como encerrados os trabalhos daquela sessão, eu
Lucimilton Faria Carneiro, 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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