
Ata da Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis, realizada
aos 03 dias do mês de março de 2009, às 19h00min horas e sob a Presidência
do Vereador Sérgio  Emanuel  de Noronha Machado.  Instalada a  sessão o Sr.
Presidente  cumprimentou  a  todos  os  presentes,  e  proferiu  as  seguintes
palavras:”Sob a proteção de DEUS e em nome do povo Brazopolense, iniciamos
nossos  trabalhos  legislativos”.Em  seguida  solicitou  meus  trabalhos  de
Secretário ,onde fiz a chamada oficial dos vereadores e constatei a presença de
todos. O Sr. Presidente agradeceu a presença do público e pediu ao vereador
Maurício e vereadora Adriana, que acompanhassem o ex-prefeito municipal, Sr.
João Mauro Bernardo, que adentrasse ao recinto para o uso da tribuna, onde leu
o  resumo  dos  relatórios  de  fechamento  de  seu  mandato  e  entregou  ao  Sr.
Presidente.  Em  síntese  o  ex-prefeito  João  Mauro  Bernardo,  apresentou  o
Resumo  do  Relatório  de  Fechamento  de  Mandato,  com  a  relação  dos
documentos  entregues  em  três  volumes  (I,  II  e  III)  e  disse  o  seguinte:
“Presidente da Câmara, demais vereadores/ povo, desejo boa sorte, sucesso a
vocês  neste  mandato.  Pela  lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  há  obrigação  de
entregar  ao  prefeito  tais  documentos.  Fez  questão  de  entregar  ao  Srs.
Vereadores, e  vai entregar ao Ministério Público, em gesto de transparência,
colocando ainda a disposição para qualquer esclarecimento, sendo um dever e
obrigação  de  homem  público.  Disse  que  entregou  a  prefeitura  com  R$
180.364,00  (Banco  do  Brasil,  Caixa  Econômica  Federal  e  Banco  Itaú)  de
recursos próprios, somando os recurso o total de R$ 1.047.000,00, sendo R$
866.000,00 de convênios. Dívida no valor de R$ 400.000,00, investimento Patrol,
cópia  do  contrato  de  2007.  Provias  R$  8.250,00/Mês,  R$343.000,00
Financiamento  BNDES.  De  sua  administração,  no  balanço  geral  há  muita
informação. Fez convênio, com relação aos ônibus no valor de R$690.800,00,
para  aquisição  de  ônibus  novos,  para  economia  com  manutenção,  em
66(sessenta e seis  meses)  com seis (seis)  meses de carência,  Programa do
Governo Federal S/IPI e juros de 4% ao ano, com valor da unidade abaixo do
mercado,  para  uma  economia  de  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais)  mensais  c/
ônibus terceirizados. Projeto pronto, para convênio, para construção de Creche,
no valor de R$960.000,00, faltando licitação, não tendo custo para a Prefeitura.
Com relação ao calçamento do Frei Orestes e Cascata, convênio no valor de R$
128.037,00,  houve atraso no cumprimento do contrato  pela  empreiteira,  com
baixa qualidade, cujo contrato foi por nós denunciado. E outros convênios, no
valor de R$ 21.000,00 para trecho da Av. São Francisco, Travessa Cel. Caetano e
Trav.  Osório  Mello  co  a  empresa  -  MVV.  Convênios  para  o  Can-can/Vargem
Grande/Alvorada, R$ 300.000, governo federal e uma série de outros convênios
que podem ser implementados “pelo governo atual, se quiser, numa soma de
recursos significativa para o município,  sendo que anexa ao resumo,  dados
registrados  do  próprio  punho.”  O  Sr.  Presidente  deixou  em  aberta  aos
vereadores que tivessem alguma pergunta, o vereador Sergio Reis perguntou
sobre a verba para a “Cascata”, ao Sr. João Mauro, e sobre o Posto de Saúde do
Bairro  Frei  Orestes.  O  vereador  Péricles  perguntou  sobre  o  calçamento  do
Bairro Frei Orestes, pela péssima qualidade do material utilizado. João Mauro



falou  que  foi  apresentado  um  laudo  de  qualidade  inferior  dos  blocos  de
concreto  e  está  na  justiça.  O vereador  Péricles  perguntou  se  as  obras  são
fiscalizadas pelo CREA , e o Sr. João Mauro falou que quem fiscalizava era o
engenheiro  contratado pela prefeitura e o engenheiro da Caixa para a liberação
do  pagamento  pela  CEF.  O  Sr.  Presidente  quis  saber  sobre  os  métodos  de
licitação ficando o Município condenado a pagar o prejuízo por empreiteiras que
fazem maus serviços. O Sr. João Mauro falou que só através da comprovação
dos erros da empreiteira é  que se entra na justiça para a suspensão da obra. A
vereadora Adriana perguntou sobre a situação da cascata e se está na justiça. O
vereador José Carlos falou que já houve caso de obras que o executivo teve
que concluir;” quadras de esportes” de Estação Dias e Cruz Vera e depois a
prefeitura  acionou a  empreiteira  na  justiça.  O vereador  Lucimilton   Carneiro
perguntou sobre os preços  dos ônibus  que vieram para Brazópolis e foram
devolvidos. O vereador Péricles disse que já tem em mãos o relatório com os
preços e disse que Brazópolis foi privilegiado com a vinda  desses ônibus para
o município e falou sobre a crise  econômica atual. O Sr. João Mauro disse que
esses  ônibus  deixariam  de  onerar  os  cofres  municipais  com  reparos  e
manutenção da frota antiga. O vereador Sergio Reis perguntou se o engenheiro
civil da prefeitura acompanha os desenvolvimentos das obras das empreiteiras.
O Sr. João Mauro respondeu  que o engenheiro Carlos Ernani Mendonça era
sempre contratado, já que a engenheira responsável era a Sra. Fátima Martins.
O  vereador  Sergio  Reis  disse  que  o  engenheiro  Carlos  Ernani  não  havia
acompanhado  a  obra  e  dito  pelo  mesmo  ao  vereador  Sergio  Reis.  O  Sr.
Presidente quis saber a respeito da conservação da frota de carros que fora
deixada pela administração do Sr.  João Mauro. O Sr.  João Mauro respondeu
dizendo dos veículos que foram adquiridos em sua gestão, na área de saúde e
educação,  com  mecânicos  e  funileiros  para  cuidar  dos  mais  de  30  (trinta)
carros, 6(seis) ônibus com mais de 10(dez) anos, 3(três) caminhões antigos e da
retro-escavadeira.  O mecânico da prefeitura sofreu um acidente e deixou de dar
o suporte necessário aos veículos no período de transição de governo. O Sr.
Presidente perguntou se tinha algum veículo com documentação vencida. Sr.
João Mauro respondeu que estava tudo em ordem. O Sr. Presidente perguntou
sobre  a  situação  das  licitações  feitas  e  que  as  obras  ainda  não  foram
executadas. Sr. João Mauro respondeu que já tinha os recursos para os portais
da cidade, concha acústica, etc. E sobre a quadra de esportes do “Can-Can”, o
Sr. João Mauro falou que a verba foi pedida para o deputado Durval Ângelo. A
vereadora  Adriana  quis  saber  sobre  a  compra  do  prédio  da  Secretaria  de
Educação e João Mauro falou que não foi adquirido pelo baixo preço oferecido,
qual seja R$ 70.000,00, não aceito pela CNEC- Campanha Nacional de Escolas
da Comunidade, mas conseguiu alugar o imóvel. A vereadora Adriana perguntou
sobre a vaca mecânica encontrada precariamente no Parque de Exposições e
João Mauro respondeu que foi guardada em razão do alto custo de manutenção,
que era inviável, o que levou a desativação da mesma. E também respondeu
para a vereadora Adriana sobre o canteiro de mudas de flores para a cidade,
dizendo que era em parceria com a EMATER e a cidade de Campos do Jordão-



SP.   O  Sr.  Presidente  pergunto  sobre  um  projeto  criando  várias  vagas
revalidando um concurso feito em 2005 e sobre a efetivação dos cargos no final
do mandato e que os profissionais teriam que se demitirem para que fossem
efetivados. O Sr. João Mauro lamentou e falou que ele não tinha interesse de
deixar problemas legais para o outro prefeito. O Sr. Presidente falou sobre uma
das funcionárias que inclusive estava grávida e ela teve que se demitir para que
pudesse  ser  admitida  e  efetivada  através  do  concurso  por  ela  prestado.  O
vereador  Péricles  perguntou  ainda  porque  não  fora  feita  a  efetivação  de
imediato e não ter deixado para o final do mandato. O Sr. João Mauro falou que
à medida que fosse precisando e que iria efetivando. O Sr. Presidente disse que
esse questionamento era para que o Sr. João Mauro pudesse se explicar e se
defender.    Agradeceu a presença do Sr. João Mauro e desejou a ele boa sorte
em  sua  carreira  política.  O  Sr.  João  Mauro  se  desculpou  pelo  não
comparecimento  à  posse  dos  vereadores  e  desejou  boa  sorte  a  todos.  O
Vereador Péricles ainda falou que ainda gostaria da ajuda do ex-prefeito para a
cidade através dos contatos com seus amigos deputados. Após o Sr. Presidente
sugeriu um breve intervalo. Ata anterior aprovada por unanimidade, referente à
terceira sessão ordinária realizada no dia 17 de fevereiro de 2009, iniciada às
19:00 h. Foi pedido para retificar o nome do engenheiro da COPASA, Sr. Tales
Mota, para Tales Noronha Mota e o nome do vereador Lucimilton Fonseca para
Lucimilton Carneiro. A referida ata também consta  com adendo proposto pelo
vereador José Carlos Dias.  Foi feita a leitura do parecer, da assessoria jurídica,
sobre a proposição de projeto de lei de autoria do vereador José Carlos, e o
enunciado  da  referida  proposição  de  projeto  de  lei  “Institui  programa  de
parceria entre o Poder Executivo Municipal e a Comunidade para a realização de
obras de calçamento e pavimentação asfáltica”. O referido projeto será enviado
como  sugestão  para  o  executivo.Pedido  de  providência  do  vereador  José
Maurício, de nº 006/2009: Execução de Manutenção e reconstrução da mureta de
segurança no bueiro existente na estrada que liga o Bairro Araújos ao Bairro
Floresta.nº  007/2009,  do  mesmo  vereador:  execução  de  manutenção  e
ampliação com mureta de segurança na ponte existente no Bairro Floresta. Do
vereador José Carlos Dias, pedido de providência nº 009/2009: providências no
sentido de executar limpeza e possivelmente uma correção na rede de esgotos
localizada entre as travessas Thomaz Wood e a travessa que liga a Rua 24 de
Maio e a Rodovia BR -295, na antiga Parmalat. Vereadora Adriana Lúcia, pedido
de providência de nº 005/2009; providência junto ao órgão competente (CEMIG)
para instalação de iluminação pública nos seguintes trechos de Bom Sucesso;
1-Estrada principal no trecho que vai do Supermercado do César até o barracão
da empresa RDM; 2-Travessa onde fica a residência do Sr. Hugo e Travessa da
casa do Sr. Célio Braga, próximo ao Centro Comunitário, de nº 006/2009, pedido
de providência; Recepção do sinal  de celulares em Bom Sucesso e Estação
Dias, com o estudo junto ao órgão competente, sobre a possibilidade de colocar
uma repetidora ou outra solução viável,  007/2009; Entrar em contato com as
companhias telefônicas para a instalação de orelhões em alguns lugares da
cidade, já que em muitos deles não pega sinal de celular: 1- Bom Sucesso do



Meio( Bar do Antônio Bernardo); 2-Matão; 3-Farias.Nº 008/2009; que entre em
contato com o órgão competente (COPASA) para a regularização da instalação
de água que foi feita próximo a residência da Sra. Dadinha em Bom Sucesso. Do
vereador Sergio Reis, nº 006/2009: 1-Serviço de adequação e reparos devidos
em um pequeno trecho do final da Travessa Luiz Mendes, com a Rua Antônio
Mendonça, próxima a residência da Sra. Maria Helena Lobo; nº 2- Providências
quanto ao serviço de confecção de 2(dois) quebra molas na Av. São Francisco
de  Assis,  sendo  um  próximo  ao  lavador  de  carros  de  propriedade  do  Sr.
Valdomiro  Martins  e  outro  após  o  calçamento;  Ofícios  do  vereador  Sergio
Fernandes dos Reis, nº010/2009, autorização junto ao canal competente desta
administração quanto ao meio  de transporte  para locomoção do atleta  João
Mauro Pinto Mendonça do Bairro Boa Vitória até o centro da cidade todas as
quinta feiras no período da tarde para treinamento esportivo; ofício n 011/2009,
autorização  para  adotarem  um  critério  para  melhor  atender  aos  alunos
iniciantes do pré-escolar,  com apenas 4(quatro)  anos de idade,  podendo ser
acompanhados pelas mães ou talvez uma ou 2(duas) mães do setor; Ofício nº
012/2009, solicita autorização quanto ao serviço de recadastramento geral bem
como remedição e renumeração dos imóveis existentes na Rua Euclides Cintra;
013/2009, solicita providências urgentes ao canal competente da CEMIG quanto
ao serviço de instalação de um poste com luminária na Travessa José Manuel
Silva Filho,  se possível  no meio da extensão da referida Travessa no Bairro
Alvorada  e  também instalar  um braço  com luminária  no  poste  existente  na
esquina da mesma travessa, com a Travessa Neco Veloso. Ofício n º 014/2009;
pedindo a retomada da execução da obra de calçamento da Av. Emília Torres
Gonzaga e sequencia da Av.  Prefeito Benedito Pereira Mendonça, bem como
através  do  canal  competente  solicitar  a  interação,  junto  a  Caixa  Econômica
Federal, com relação ao crédito disponibilizado para restauração e revitalização
do Parque Balneário Cascata. Ofício n 015/2009, do mesmo vereador, pedindo a
transferência  do  equipamento  de  tratamento  de  água  que  se  encontra
desativado  no  Bairro  Cruz  Vera,  instalando-o  no  Distrito  de  Luminosa.
Requerimentos: do vereador José Carlos Dias, de n 005/2009, solicitando cópia
do mapa da área urbana da cidade, com nome das ruas e praças e do mapa das
estradas rurais do município, com os nomes das estradas e bairros. nº006/2009;
informações sobre o andamento do projeto de calçamento do acesso ao Bairro
Can-Can e de ruas do Bairro Vargem Grande. Comissão de Finanças, Orçamento
e  Fiscalização,  de  nº  004/2009;  solicitando  cópia  do  projeto  de  licitação  nº
008/2009,  referente  à  aquisição  de  material  de  papelaria  realizado  no  dia
10/02/2009. Requerimento de nº 005/2009; relação dos devedores cujos débitos
estão inscritos na Dívida Ativa, até o dia 31/12 do exercício de 2008, com valores
atualizados,  destacando  o  valor  principal  e  os  valores  das  multas  e  juros
referentes aos débitos. Requerimento nº 006/2009; informações sobre as obras
de reforma do Balneário Cascata e Calçamento da Avenida Dona Emília Torres
Gonzaga.  Ofícios  do  Executivo  de  nº  140/2009,  respondendo  ao  ofício  nº
014/2009,  do  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Brazópolis,  com relação  à
segurança  durante  o  Carnaval,  o  qual  foi  enviado  Xerox  ao  Sr.  Irineu  de



Azevedo;  Ofício  de  nº  153/2009,  encaminhando  a  Câmara  Municipal  de
Brazópolis  Planilha  de  Impacto  Financeiro  das  Leis  839/2009  e
840/2009(Projetos  de  Lei  001  e  002/2009);  Ofício  139/2009;  respostas  aos
vereadores  Péricles  Pinheiro,  Sergio  Fernandes  dos  Reis,  José  Carlos  Dias,
João  do  Carmo Lúcio,  Danilo  Pereira  Rosa,  Lucimilton  Faria  Carneiro,  José
Maurício  Gonçalves  e  Adriana  Lúcia  Mendonça,  relativos  a  solicitações  e
pedidos de providência. Ofício nº 155/2009, em resposta ao vereador  Péricles
Pinheiro,   com relação ao pedido de providência  001/2009, sobre manutenção
da  Praça  Wenceslau  Braz.  Em  seguida  foram  lidas  as  seguintes
correspondências:  Ofício  001/2009  da  Prefeitura  Municipal  de  Piranguinho,
convidando a Câmara Municipal de Brazópolis para participarem da exposição
do  PRONAF  e  seus  resultados,  no  dia  08/03/2009;  Ofício  nº  062/2009,
acompanhado de relatório das atividades do Conselho Tutelar dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Brazópolis. Leitura “da programação do Carnaval
de 2009” E vai rolar a festa...”; Telegramas de nºs 10130483/MS/SE/FNS e 101
25171/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde; O Sr. Presidente comentou sobre uma
conversa com o chefe do destacamento da Polícia Militar de Brazópolis, Sgt.
Noé, que parabenizou o Carnaval brasopolense , que não houve furtos e nem
violência,  e  que tudo transcorreu  na  mais  perfeita  ordem.  O Sr.  Presidente
parabenizou o Prefeito Josias pelo belíssimo carnaval apresentado e também a
Secretária de Turismo Sra. Maria Elizabeth Gomes Faria e todos os envolvidos
no evento. O Sr. Presidente falou da frota de veículos da área de saúde e sua
preocupação da situação real da mesma frota e saber da possível melhoria da
mesma e com a anuência dos nobres edis  remeteria ofício para o executivo. O
vereador  José  Carlos  quer  saber  da  situação  da frota  e  da  demanda.  O Sr.
Presidente  falou  de  pacientes  que  fazem  hemodiálise  transportados  em
ambulância, já que isso é proibido. O vereador Péricles quis saber quantos Kms
Brazópolis tem de estradas municipais. O vereador José Carlos respondeu que
é  em  torno  de  400  km  e  ainda  disse  que  é  inviável  atender  todas  as
necessidades com tão poucos veículos. O vereador Maurício quer saber porque
o horário de ônibus de estudantes para o Bairro Teodoros está tão irregular
chegando  ao  ponto  dos  alunos,  do  período  matutino,  chegarem  em  suas
residências  depois  das  14:00h.  O  vereador  Sergio  Reis  falou  da  falta  de
escoamento  de  águas  pluviais  nas  estradas  do  município  e  sobre  um
planejamento mais preciso das mesmas e com a confiança que tudo isso será
sanado em breve. O Sr. Presidente irá encaminhar ofício ao executivo sobre a
quantidade e as condições da frota de veículo. O Sr. Presidente falou sobre o
pedido  de  providência  do  vereador  Péricles,  sobre  os  bancos  da  Praça
Wenceslau Braz, em frente à Câmara Municipal e ficou surpreso com a resposta
do  executivo,  para  que  a  Câmara  Municipal  adotasse  a  referida  Praça.  O
vereador José Carlos agradeceu o executivo sobre o envio das respostas dos
pedidos de providências, requerimentos e ofícios, e também fez observações
sobre a resposta sobre a estrada do Observatório que ele fez em conjunto com
a vereadora Adriana. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente agradeceu
a presença de todos, inclusive de seu amigo Lúcio Flávio e convocou os Srs.



Vereadores para a quinta sessão Ordinária desta Câmara, que será realizada no
dia 10 de março de 2009 as 19:00 horas. Dando como encerrado 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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