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                                       Ata da Quarta Sessão Ordinária – 2.016.

         Ata da Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada em 01 de
março de 2.016,  às 18:00h,  no Plenário  Legislativo Vereador  Dr. Euclides  Machado de Souza.
Instalada a Sessão, o Presidente da Mesa Diretora, Vereador Sr. José Carlos Dias cumprimentou os
presentes  e,  em  seguida,  solicitou  ao  Vereador  Secretário,  Sr.  José  Mauricio  Gonçalves,  que
verificasse o Quórum, o qual constatou a presença dos Senhores Vereadores. Logo após, o Senhor
Presidente proferiu às seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e como representantes do povo
brazopolense, iniciamos nossos trabalhos no Legislativo”. Franqueou a palavra ao Vereador Sr. José
Mauricio  Gonçalves,  para  que fizesse a  leitura  de um trecho da Bíblia  Sagrada,  o  qual  leu  do
Evangelho de São Mateus Capitulo  05,  o  Versículo 20. Em seguida,  convidou o Secretário,  Sr.
Ângelo Célio de Azevedo para proceder à leitura da Ata, que após lida e discutida, foi aprovada pelos
Senhores Vereadores e será Publicada no Mural da Câmara Municipal. Correspondências recebidas:
Ofício do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, informando o total  de 451
atendimentos no período de 01 de fevereiro a 01 de março de 2016 e Ofício da Secretaria Municipal
de Saúde, informando a resposta dada pela coordenadoria do SAMU, referente aos atendimentos
prestados em nosso Município.  Correspondência expedida: Ofício do Presidente da Mesa Diretora
ao Executivo, solicitando informações sobre o trabalho de um servidor municipal contratado. Medidas
de Providências: Vereador Presidente: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de
Obras e o Setor de Estradas, para providenciar operação tapa buracos, no trecho que liga a Avenida
Principal do bairro Bom Sucesso a Estrada do Observatório. 2) Reitero o pedido de retirada dos
pedaços dos bancos da Praça Wenceslau Braz e se possível, a colocação de bancos novos, para
compor a referida Praça. Vereador Sr. José Mauricio Gonçalves: 1) Solicito ao Executivo que oficie a
Secretaria Municipal de Obras e o Setor de Estradas, para providenciar a colocação de entulhos em
um trecho de estrada danificado, próximo a residência do Sr. Cláudio Machado, na ponte da Grama.
Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal
de Obras para efetuar correção nos bloquetes de alguns calçamentos do bairro São Francisco, que
necessitam de reparos, bem como em outras ruas de Brazópolis, que necessitam do mesmo serviço.
Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras,
para providenciar manutenção nos calçamentos das ruas do bairro Horizonte Azul. 2) Solicito ao
Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para refazer uma ponte danificada no bairro
Alegre de Baixo, próximo a residência do Sr. Ditinho Teodoro. 3) Solicito também que sejam oficiadas
a Secretaria Municipal de Obras e o Setor de Estradas, para colocar pedregulhos nas estradas rurais
próximas ao bairro Cruz Vera e bairros adjacentes. Este material foi disponibilizado pelo Sr. Aguedes,
para atender tal demanda. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Executivo que oficie a
Secretaria Municipal de Obras para efetuar correção e manutenção nos bloquetes e calçamentos
das ruas de Brazópolis e que sejam disponibilizadas pedras para as estradas rurais do Município,
que urgentemente, necessitam de reparos. Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário e
serão encaminhadas para providências do Executivo. Não houve matéria recebida para esta Sessão.
O Presidente convidou os demais Vereadores para se dirigirem a Galeria dos Ex Presidentes, para
descerrar a placa comemorativa, contendo os mandatos do Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira,
como Presidente desta Câmara Municipal, o qual foi gestor nos anos de 2005/2006 e 2015, portanto
dois mandatos. O Vereador Sr. Silvio Vieira e o Vereador Sr. José Carlos descerraram a placa, sob
os aplausos dos demais Vereadores e presentes. Ambos os citados fizeram seus comentários de
agradecimentos.  O Presidente  José Carlos  destacou as boas gestões feitas pelo homenageado
ressaltando as responsabilidades que lhe são aplicadas, enquanto um gestor público. O Vereador
Sílvio Vieira agradeceu as homenagens e destacou que é obrigação do agente público agir com
honestidade e responsabilidade no trato da coisa pública. Informes da Mesa Diretora: O Vereador
Presidente informou que esteve junto com o Vereador Secretário, Sr. José Mauricio Gonçalves, no
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cartório Eleitoral de nossa Comarca, para esclarecer algumas dúvidas quanto a campanha eleitoral
deste ano. Dentro das dúvidas sanadas, foi informado pela coordenadoria do Cartório Eleitoral que o
prédio  da  Câmara  Municipal  poderá  ser  utilizado  para  as  convenções  partidárias,  de  todos  os
partidos  que  desejarem,  necessitando  fazer  o  requerimento  na  secretaria  desta  Casa.  Outra
informação, é que conforme as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral fica, a critério de cada Mesa
Diretora a liberação do espaço das Câmaras Municipais para as campanhas, durante as sessões. A
Mesa Diretora, consultando o plenário, decidiu que devido ao número de candidatos a vereador e
prefeito, nesta Casa não serão liberados materiais de campanhas eleitorais. O Presidente informou
que  o  cartório  eleitoral  se  colocou  à  disposição  para  qualquer  esclarecimento  referente  a  este
assunto e outros pertinentes. Informou que a Mesa Diretora solicitou ao técnico em informática que
presta serviços a esta Casa, que inicie o processo de análise para a instalação de rede wi fi livre
para que os cidadãos possam se conectar a internet, quando estiverem pelas imediações da Câmara
Municipal e Rodoviária . A assessoria jurídica desta Câmara também está fazendo suas consultas
junto ao IBAM, verificando a legalidade da colocação deste tipo de serviço. Grande expediente: O
Vereador  Sr.  Silvio  Raimundo  Vieira  iniciou  informando  a  chegada  de  mais  um caminhão  para
pequenos serviços, na Secretaria Municipal de Obras. Manifestou a sua indignação pela ação de
dois servidores, nesta segunda-feira, 29 de fevereiro, por estarem, segundo os mesmos, cumprindo
ordens, de não deixar nenhum aluno que não estivesse portando a carteira de autorização de uso do
transporte ingressar no transporte escolar que leva os mesmos, no período noturno para Itajubá.
Segundo o Vereador, a seu ver, foi um abuso de autoridade e uma falta de respeito para com os
alunos, que deveriam primeiro, ser comunicados, que a partir de determinada data, não usariam o
transporte, se não portassem suas carteirinhas. O Sr. Sérgio Emanuel recolheu alguns alunos em
seu veiculo e os levou para Itajubá, para suas respectivas escolas. Finalizou informando que esta
Câmara Municipal resolveu que dentro deste espaço, não serão feitos quaisquer tipos de campanha
política  pelos  Vereadores,  resguardando  o  direito  dos  demais  candidatos.  O  Vereador  Sr.  José
Mauricio Gonçalves agradeceu a Secretaria Municipal de Obras pela limpeza no terreno da Unidade
Básica de Saúde em construção, próximo ao Colégio Imaculada Conceição. Informou que a Marcha
de Prefeitos e Vereadores a Brasília ocorrerá de 09 a 12 de maio, ressaltando a importância da
participação  de  vereadores  representando  esta  Casa,  como  nos  anos  anteriores.  Solicitou  aos
Vereadores que aprovem a devolução de recursos desta Câmara Municipal para a colocação de
pedras em alguns trechos que necessitam de reparos, nas estradas rurais do Município. Após as
discussões, ficou resolvido que esta Casa repassará o valor de vinte mil  reais para a aquisição
destas  pedras,  mas  o  Executivo  deverá  enviar  uma  planilha  de  informações,  contendo  toda  a
prestação de contas deste recurso, das pedras adquiridas e onde foram colocadas nas estradas.
Será enviado um ofício coletivo ao Executivo, a respeito deste assunto. O Vereador Sr. Espedito
Martins de Noronha solicitou informações se há possibilidades do Executivo instalar um corrimão na
escadaria próxima a Agência dos Correios de Brazópolis e a construção da guarita para ponto de
ônibus, para atender a população do bairro Frei Orestes. Trata-se de pedidos efetuados no ano
anterior,  ao  Executivo.  O  Presidente  sugeriu  reiterar  estes  pedidos  e  solicitar  informações  ao
Executivo. Será expedido um ofício.   O Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira solicitou informações
ao Vereador Presidente sobre um Projeto de Lei do Legislativo, votado e aprovado no ano anterior
nesta Casa. O Presidente esclareceu que a cópia foi novamente encaminhada ao Executivo para
providências, pois segundo informações, a cópia não estava sendo encontrada nas dependências da
prefeitura  Municipal.  O  Vereador  Presidente  informou  que  a  ponte  situada  ao  final  da  avenida
asfaltada  do  bairro  Bom Sucesso  será  reconstruída  dentro  de  poucos  dias.   Também em Bom
Sucesso, a Secretaria Municipal de Obras está fazendo a limpeza de um bueiro existente próximo ao
campo de futebol do bairro, que se encontrava entupido. Informou sobre a viagem do Sr. Prefeito
Municipal a Belo Horizonte, para tratar sobre assuntos do calçamento a ser realizado nos bairros
Can Can, Bom Sucesso, São Francisco e na Rua Alzira Oriolo dos Santos, bairro Vargem Grande.
Pronunciou-se  da  seguinte  maneira  quanto  ao  fato  ocorrido  com  os  alunos  de  Brazópolis  que
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estudam  em  Itajubá:  Existem  diversos  meios  de  se  tratar  o  assunto.  Um  deles  é  avisar
antecipadamente os alunos e tentar resolver a situação da melhor maneira possível. Já no caso
comentado a pouco, ocorrido no dia de ontem, se houve abuso de autoridade, cabe ao Executivo
apurar  este os fatos e corrigir  a situação,  inclusive com os servidores envolvidos.   Finalizado o
Grande Expediente, o Presidente convocou os Vereadores para a Quinta Sessão Ordinária, que se
realizará em 08 de março de 2.016, às 18:00h. Dando como encerrados os trabalhos desta Sessão,
eu Vereador Sr. José Mauricio Gonçalves, Secretário da Mesa Diretora, lavrei a presente Ata, que
após lida, e, se aprovada, será assinada por mim e por todos os demais Edis presentes.

                                                                                                                          

                                                                     

                                                       __________________
                                                            José Carlos Dias.
                                                                   Presidente.
_______________            _______________
Benedito André Lúcio.          José Mauricio Gonçalves.
Vice-Presidente.           Secretário.

_______________             ________________
Espedito Martins de Noronha.                                                      Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.             Vereador.

_______________             ________________
João Bosco Martins de Faria.                                                       Rubens de Almeida.
Vereador.             Vereador.

_______________            _________________.
João do Carmo Lúcio.                                                                   Silvio Raimundo Vieira. 
Vereador.            Vereador.


