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Ata da Décima Sessão Ordinária – 2.016.
Ata da Décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada em 19 de
abril 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 e justificou a ausência
do Vereador Sr. Rubens de Almeida, por motivos de saúde e se encontrar hospitalizado. 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. Benedito André Lúcio, para que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, o qual leu do
Evangelho de São João, do capitulo 10, o versículo 11. Em seguida, convidou o Secretário desta
Câmara para proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que após lida e discutida, foi corrigida e
aprovada pelos Senhores Vereadores e será Publicada em seu Mural. Correspondência recebida:
Ofício do Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João Mauro Bernardo, encaminhando o Projeto de Lei do
Executivo Nº. 03/2016, para análise e votação desta Câmara Municipal. Não houve
Correspondência expedida. Medidas de Providências: Vereador Presidente: 1) Solicito ao
Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para efetuar roçada, com urgência, na Estrada
do Observatório e manutenção na estrada que liga o bairro Bom Sucesso ao Distrito de Dias. 2)
Reitera solicitação ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras, para efetuar a execução
de um bueiro na estrada dos Bragas, próximo ao bar do Raimundo, no trecho acima da Escola
Municipal Joaquim Raimundo Braga. Vereador Sr. José Maurício Gonçalves (Em conjunto com o
Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria e o Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira): 1) Solicito ao
Executivo, com urgência, que intermedeie junto ao Município de Piranguinho/M.G, a reconstrução
total da ponte do bairro Japão, próximo a residência do Sr. João Lemes, no limite com o Município de
Piranguinho/M.G. Em conversa com os moradores do local, os mesmos se prontificaram a fazer
parceria com a Prefeitura, para a reconstrução da mesma. Vereador Sr. Espedito Martins de
Noronha: 1) Solicito ao Executivo, com urgência, que oficie a Secretaria Municipal de Obras para
construir uma guarita de ponto de ônibus, no bairro Frei Orestes, próximo a Igreja de Nossa Senhora
de Fátima. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria
Municipal de Obras para providenciar a pintura de faixa para pedestres, nas proximidades da
Padaria Três Irmãos e a Fábrica de Doces Helomar. Todas estas solicitações foram aprovadas em
Plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo. Matéria recebida: Projeto de Lei do
Executivo Nº. 03/2016, de 13 de abril de 2016: “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 2017, e dá outras providências”, encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Grande expediente: O Vereador Sr.
Silvio Raimundo Vieira iniciou informando que tem sido procurado por muitos cidadãos, que vem
reclamar a demora que envolve o processo de emplacamento de carros na Delegacia de Policia Civil
de nosso Município. Após as discussões entre os Vereadores, resolveu-se que será encaminhado
um ofício ao Exmº. Sr. Delegado da Policia Civil de nossa Comarca, solicitando informações acerca
do assunto. O vereador disse lamentar alguns furtos ocorridos no inicio desta semana, no Distrito de
Dias, apresentando solidariedade as vitimas do furto e ressaltando que tais quadrilhas têm agido de
inúmeras formas, deixando toda a sociedade em plena insegurança e desconforto. O Vereador Sr.
Neilo Rodrigues Oliveira perguntou ao Vereador Presidente, se o Projeto de Lei Complementar Nº.
01/2016, que trata sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, não
será votado. O Vereador Presidente informou que tal Projeto se encontra para análise das
Comissões nomeadas, necessita de algumas correções e complementos, abordados pela Assessoria
Jurídica do Legislativo, e que será votado assim que essas questões forem resolvidas. O Vereador
Sr. Espedito Martins de Noronha também expôs o problema envolvendo alguns furtos de bois, que
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estão acontecendo na zona rural ultimamente. Novamente com a palavra, o Vereador Sr. Silvio
Raimundo Vieira manifestou a sua indignação ante aos fatos do processo de votação, pedindo o
impeachment da Presidente da República, Sra. Dilma Roussef, alegando que estamos prestes a
presenciar algo ocorrido no passado, ou seja, um golpe político. Finalizou informando o recebimento
de cinco academias ao ar livre para o Município, que serão implantadas em alguns bairros com
maior número de pessoas. O Vereador Sr. José Mauricio Gonçalves anunciou a aquisição de uma pá
carregadeira, por meio de emenda parlamentar, do Exmº. Sr. Deputado Federal Odair Cunha e
agradeceu a equipe do Setor de Estradas pela roçada e manutenção na estrada do bairro Teodoros.
O Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha, novamente com a palavra, enfatizou que tal processo
ocorrido na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, é algo vergonhoso para o País. Novamente com
a palavra, o Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira ressaltou que os cidadãos reclamam que pagam
as taxas de IPVA de seus veículos, e nossas ruas e estradas continuam ruins. Se cinquenta por
cento do valor arrecadado fica no Município, deveria ser revertida, então, maior atenção para
manutenção destas vias. O Vereador Presidente informou que somente em calçamento, o Município
já investiu um valor maior do que o montante arrecadado pelas taxas de IPVA, no Município.
Agradeceu as equipes da Secretaria de Obras e Estradas, por diversos serviços executados nas
estradas e calçamentos do bairro Bom Sucesso. Informou a sua participação e dos Vereadores Sr.
José Mauricio Gonçalves e Sr. Silvio Raimundo Vieira, na reunião ministrada pelo SEBRAE, que
contou com a participação dos taxistas e alguns comerciantes da cidade, ocorrida nesta Casa, em 18
de abril. Informou sobre o calçamento que está sendo realizado no bairro Bela Vista, de 400 metros,
ao final do mesmo, próximo a entrada do Campo de Aviação. Informou a liberação de recursos do
Governo Federal, para a reforma da Escola Municipal Joaquim Raimundo Braga, do bairro Bom
Sucesso, aonde a diretora Sra. Michele Braga, vem executando os trabalhos com verdadeira
maestria. Informou que este ano será realizado a Conferência das Cidades, projeto este que está
sendo feito nos Municípios de Minas Gerais, com prazo final para ser acontecer, até o mês de junho.
Nosso Município também realizará esta Conferência, dentro de seu prazo estipulado. A Mesa
Diretora e o Vereador Sr. Silvio Vieira, sugerem que esta Conferência seja realizada nesta Câmara
Municipal, intermediando trazer algum profissional da área, que aborde o tema “Plano Diretor”, que já
é um compromisso desta Casa querer abordar este assunto. Esta Conferência será aberta para toda
a população. Ressaltou que enquanto Parlamentar, a votação ocorrida na Câmara dos Deputados
em Brasília/DF, aprovando o processo de impeachment da Presidente da República, envergonha o
povo brasileiro. Enfatizou que todas as imprensas internacionais estão condenando as atitudes de
nosso Congresso, dizendo tratar-se de um golpe, contra o próprio povo e sua Nação. Finalizado o
Grande Expediente, o Vereador Presidente agradeceu a participação de todos e convocou os
Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará em 26 de abril de 2.016, às 18:00h,
com a apresentação do relatório de atividades da Emater, realizados no ano de 2015. 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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