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                                       Ata da Quinta Sessão Ordinária – 2.016.

         Ata da Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada em 08 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. Silvio
Raimundo Vieira, para que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, o qual leu da Profecia
de Amós, Capitulo 05, o Versículo 24, trecho bíblico lema da Campanha da Fraternidade Ecumênica
deste ano. Em seguida, convidou o Secretário desta Câmara 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: Oficio  resposta  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  ao
Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira solicitando informações mais precisas sobre o fato por ele
mencionado, da falta de atendimento a população, em consultas já agendadas. Convite do Conselho
Municipal de Assistência Social para a reunião deste conselho, dia 10 de março, às 15:00h, na sede
da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  e  Assistência  Social  e  Ofício  do  Executivo
encaminhando Projeto de Lei para análise e votação. Correspondências expedidas: Oficio coletivo
dos Senhores Vereadores ao Exmº.  Sr. Prefeito  Municipal,  João Mauro Bernardo,  informando a
devolução  de  R$  20.000,00  desta  Câmara  Municipal  para  a  aquisição  de  pedras  para  serem
colocadas nos trechos que necessitam de reparos, nas estradas rurais do Município. E para melhor
informar a população, esta Câmara deseja receber uma planilha, contendo todos os pontos das
estradas beneficiadas e a quantidade colocada em cada trecho e Ofício do Vereador Presidente ao
Executivo solicitando informações sobre a possibilidade da construção de guarita  para ponto de
ônibus no bairro Frei Orestes e a colocação de corrimão na escadaria existente nas proximidades da
agência dos Correios.  Medidas de Providências: Vereador Presidente:  1)  Solicito ao Executivo
viabilizar  a  instalação  de  um ponto  com acesso  a  internet  livre  (rede  wi  fi),  para  o  acesso  da
população nas imediações da Câmara Municipal e Rodoviária. 2) Solicito ao Executivo que oficie o
Setor de Estradas para providenciar aberturas para escoamento de água pluvial, em alguns trechos
de estrada, no bairro Alegre, onde estas águas ficam acumuladas neste trecho de estrada. Vereador
Sr. Benedito André Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que oficie o setor responsável para proceder à
limpeza e roçada no campo de futebol do Distrito de Luminosa. Vereador Sr. Espedito Martins de
Noronha: 1) Solicito informações sobre a reforma do prédio do Posto de Saúde do bairro Anhumas
do Meio e os trâmites tomados com relação a Escola Municipal do bairro Bom Jardim, que servia de
posto de saúde para os moradores local e foi passado, na gestão do ex prefeito Sr. Josias Gomes,
para um morador, e que tem prejudicado a população local, por falta de atendimentos do Programa
Saúde da Família, na comunidade. Será expedido um ofício ao Executivo, solicitando informações.
Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de
Obras para construir uma rampa de acesso para cadeirantes, deficientes e pedestres, na Policlínica
Municipal.  Matéria recebida: Projeto de Lei Complementar Nº. 01/2016, de 07 de março de 2016:
“Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de
Brazópolis/M.G, estabelece normas de enquadramento, institui  nova tabela de vencimentos e dá
outras providências”,  encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de
Finanças, Orçamentos e Fiscalização e a Comissão de Educação. Foi feita a leitura deste Projeto do
Artigo 1º ao Artigo 52. Grande expediente: O Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira iniciou informando
que esteve visitando  as  obras  que  estão sendo  realizadas  no Córrego  Tijuco  Preto,  próximo a
Pizzaria Forno a Lenha e se mostrou bem satisfeito pelo trabalho que a empreiteira contratada vem
realizando  no  local.  Informou  ao  Vereador  Presidente  o  seu  interesse  em  participar  do  evento
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Marcha  de  Prefeitos  e  Vereadores  a  Brasília,  no  próximo  mês  de  maio.  Concluiu  sua  fala,
manifestando a sua indignação por um comentário publicado em uma rede social, chamando um
vereador que possui vários mandatos (não foi citado o nome), “de vigarista, ladrão, vagabundo, que
finge que ajuda com uma mão e tira com duas” (transcrito da rede social). O Vereador Sr. Silvio disse
que tal ato atinge não só o vereador, alvo da ofensa, mas a toda esta Câmara Municipal e que esta
Casa deveria tomar as providências cabíveis quanto ao fato. O Vereador Sr. Rubens de Almeida,
alegando poder ser ele o alvo da ofensa, disse não se preocupar quanto aos comentários e que os
autores do mesmo deveriam acompanhar mais de perto o trabalho realizado por esta Câmara e esta
equipe de Vereadores. Encerrou afirmando que este ato é abusivo, em ano eleitoral. O Vereador Sr.
Espedito Martins de Noronha manifestou a sua indignação por tais fatos e pediu que a população
acompanhasse mais de perto todos os trabalhos que esta Casa vem realizando, somando forças
para que outras melhorias sejam executadas. O Vereador Presidente iniciou se posicionando em
relação a este comentário publicado na rede social, dizendo que tais palavras não ofendem somente
este ou aquele vereador, mas toda esta Casa, enquanto poder instituído, que representa o povo que
elegeu cada um dos Vereadores que aqui  trabalham, nesta gestão. Disse mais,  afirmou que se
qualquer cidadão tiver conhecimento de fatos que possam colocar em dúvida o trabalho de qualquer
membro dos poderes instituídos deve denunciar a esta Câmara que, de acordo com a Lei Orgânica
Municipal e o Regimento da Casa, possui instrumentos para apurar os fatos e dar resposta aos
cidadãos.  De  outra  forma,  não  merece  credibilidade  nenhuma,  citações  genéricas  que  mais
caracterizam oportunismo político de pessoas que não tem e nunca tiveram compromisso com nossa
cidade e com nossas instituições. O Presidente ainda parabenizou as mulheres pela comemoração
do Dia Internacional da Mulher, salientando qual valorosa é a luta das mulheres por uma sociedade
mais igualitária, sem qualquer tipo de discriminação de gênero. Informou que ele e o Vereador Sr.
José Maurício estiveram hoje em visita ao Bairro Alegre, vistoriando a estrada e por isso pediu a
correção dos trechos mais prejudicados.  Também disse que esteve nas obras de canalização e
drenagem próximas a Pizzaria  Forno a Lenha,  ressaltando a importância dessas obras para os
moradores.  Ainda  informou  aos  demais  vereadores  que  está  estudando  sobre  a  viabilidade  de
apresentar projeto de lei transformando a Mata da Prefeitura, localizada no Bairro da Loba, em área
de reserva permanente, considerando a sua importância para nossa cidade. Finalizado o Grande
Expediente, o Presidente convocou os Vereadores para a Sexta Sessão Ordinária, que se realizará
em 15 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.
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                                                       __________________
                                                            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.


