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                                       Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária – 2.016

         Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada
em 21 de junho de 2.016, às 17:00h, 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  de  todos  os  Senhores
Vereadores. Logo após, o Senhor Presidente deu as boas vindas a todos e proferiu às seguintes
palavras: “Sob a proteção de Deus e como representantes do povo brazopolense, iniciamos nossos
trabalhos no Legislativo”. Franqueou novamente a palavra ao Vereador Sr. José Maurício Gonçalves,
para que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, o qual leu da Carta de São Paulo aos
Romanos,  do  capítulo  14,  o  versículo  19. Em  seguida,  convidou  o  Secretário  Executivo  para
proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que após lida e discutida, foi aprovada pelos Senhores
Vereadores e será Publicada no Mural da Casa. Correspondências recebidas: Convite da Equipe
da Emater de Brazópolis/M.G, para o III º Circuito Sul Mineiro de Agroecologia, dia 27 de junho de
2016,  segunda-feira,  das  09:00h  às  16:00h,  na  cidade  de  Lambari/M.G.  Correspondência
expedida:  Ofício do Exmº. Sr. Presidente da Mesa Diretora ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal João
Mauro Bernardo, encaminhando as reclamações  recebidas nesta Câmara Municipal, efetuada por
munícipes, com relação à Linha de Transportes da Viação São Caetano, trajeto de Brazópolis ao
bairro Cruz Vera, com as seguintes queixas apresentadas: -  Que o transporte tem circulado em
péssimas  condições,  chegando  a  acontecer  de  sair  um  pneu  do  ônibus,  enquanto  o  veículo
trafegava. - Que o motorista não está parando nos pontos corretos e solicitados pelos passageiros,
tratando também, às vezes, com rispidez os mesmos. - Que a empresa mudou o seu horário do meio
dia  para  as  treze  horas,  sem consultar  ou  comunicar  os  seus usuários.  Questionamos se  esta
medida teve a anuência da Prefeitura Municipal. -  Por fim, solicitamos informações se a referida
empresa possui o seguro obrigatório, conforme determina a Legislação. Medidas de Providências:
Vereador Sr. Presidente: A pedido do Coral Vozes de Euterpe: 1) Solicito ao Chefe do Executivo
verificar a possibilidade de ceder um transporte (ônibus) aos membros do Coral Vozes de Euterpe,
para se deslocarem para duas apresentações, a saber: Em três de setembro na cidade de Ouro
Fino/M.G  e  dia  onze  de  dezembro  na  cidade  de  Varginha/M.G.  Vereador  Sr.  José  Maurício
Gonçalves:  1)  Solicito  ao  Chefe  do  Executivo  que  oficie  o  Setor  de  Estradas  para  efetuar
manutenção e patrolamento na estrada do bairro Japão, principalmente nas proximidades da ponte
situada na propriedade do Sr. João Lemes. 2) Solicito ao Chefe do Executivo que oficie o Setor de
Estradas para efetuar patrolamento em toda a extensão da estrada do bairro Teodoros. Vereador Sr.
João do Carmo Lúcio (Em conjunto com o Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha): 1) Solicito ao
Chefe do Executivo que oficie o Setor de Estradas para efetuar manutenção e patrolamento na
estrada do Bairro Anhumas, principalmente em uma curva situada em frente à propriedade do Sr.
Assis Teixeira, que necessita de reparos. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao
Chefe do Executivo que oficie o Setor de Estradas para efetuar, com urgência, manutenção e aterro
na estrada do bairro Pitangueiras. 2) Solicito ao Chefe do Executivo que oficie o Setor de Estradas
para concluir o patrolamento e manutenção na estrada dos bairros Portão e Campo Belo. Todas as
solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para providências, do Executivo.
Não houve Matéria Recebida e Matéria para votação. Grande expediente: O Vereador Presidente
iniciou solicitando ao Vereador  Sr. Espedito  Martins de Noronha,  para que na próxima semana,
possam se reunir nesta Casa, antes do início da Sessão, para regulamentar a proposta de projeto de
lei do legislativo, que dá denominação a algumas estradas do bairro Anhumas e estradas adjacentes
a este bairro. Comentou sobre a passagem da máquina patrol em algumas estradas do município,
onde houve reclamações em redes sociais da internet, alegando que tal serviço foi efetuado, com a
terra sendo lançada as encostas do barranco e afetando os mourões das cercas de arames. O
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Presidente disse que cada caso deve ser analisado particularmente, pois as leis determinam que as
estradas tenham entre seis a oito metros de largura e que os mourões das cercas devem ser fixados
com a certa distância do leito carroçável da estrada. Mesmo assim, se for o caso de danos materiais,
o proprietário poderá reclamar na Prefeitura. O Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha aproveitou
da  fala  do  Vereador  Presidente,  para  informar  que  aconteceu  um  caso  semelhante  a  este
comentado, em uma parte de estrada, que passa por parte de sua propriedade. O Vereador Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira agradeceu a reconstrução da ponte do bairro Japão, próximo a residência do Sr.
João Lemes, e comentou sobre os postinhos que foram fixados no meio das calçadas de nossa
cidade, para a colocação de placas de sinalização e informação. O Vereador Sr. João Bosco Martins
de Faria também agradeceu a reconstrução da ponte do bairro Japão e comentou sobre o prazo de
afastamento  em  que  os  servidores  municipais  precisam  ser  afastados  de  seus  cargos,  para
disputarem as eleições, nos cargos pleiteados. O Presidente informou que os servidores deverão ser
afastados, conforme regulamento do Tribunal Superior Eleitoral, em dois de julho, e que a Prefeitura
Municipal, dentro dos trâmites legais, contrata outros servidores para que o serviço de atendimento a
população  não  venha  a  ser  prejudicado  pelo  afastamento  dos  que  disputarão  as  eleições.  O
Vereador Sr. José Maurício Gonçalves informou que esteve junto com o Exmº. Sr. Prefeito Municipal
João Mauro Bernardo, visitando as obras da ponte do bairro Japão, que foi concluída nesta terça-
feira. Informou a retomada das obras para construção e acabamento da primeira etapa da quadra de
esportes  do  bairro  Teodoros.  O  Vereador  Sr.  Silvio  Raimundo  Vieira  também  agradeceu  as
Prefeituras Municipais de Brazópolis e Piranguinho, pela conclusão das obras da reconstrução da
ponte  do  bairro  Japão,  ressaltando  que  esta  Câmara  muito  intermediou  para  que  esta  obra
acontecesse. Informou que a quadra de esportes do bairro da Estação, também terá suas obras de
reforma iniciadas, dentro de alguns dias, executada pela secretaria de obras e com recursos da
Prefeitura Municipal. Agradeceu o patrolamento na estrada que liga Brazópolis ao bairro Boa Vista,
lamentando pelo fato de que não fora executado em todo o percurso desta estrada, e pediu ao setor
de estradas que proceda ao patrolamento da mesma, até o fim, chegando inclusive aos bairros
adjacentes  desta  via  principal.  Novamente  com  a  palavra,  o  Vereador  Sr.  Espedito  Martins  de
Noronha também solicitou ao setor de estradas, que seja feito um patrolamento em toda a extensão
da estrada do bairro  Anhumas,  passando pelas  estradas do Portão,  Campo Belo,  Pitangueiras,
Japão, Bom jardim, Araújos e Floresta. O Vereador Sr. João do Carmo Lúcio perguntou ao Vereador
Presidente se os agentes comunitários de saúde que serão candidatos nas eleições municipais
serão  substituídos,  após  as  suas  saídas  para  o  período  de  campanha  eleitoral.  O  Vereador
Presidente  informou  que  neste  caso,  a  secretária  municipal  de  saúde  comunica  o  Chefe  do
Executivo  que,  analisando  o  caso,  pode  autorizar  a  contratação  de  substitutos,  para  que  os
agendamentos e atendimentos à população não sejam prejudicados, durante esse período de três
meses que antecedem as eleições. Novamente com a palavra, o Vereador Presidente agradeceu a
secretaria  municipal  de obras  pela  colaboração na reforma que está  sendo efetuada na Escola
Municipal Joaquim Raimundo Braga, no bairro Bom Sucesso. Também comentou sobre a ponte do
bairro Japão que foi reconstruída, agradecendo a todos que deram a sua colaboração, para que esta
obra  fosse  concretizada.  Informou  que  esteve  visitando  a  garagem  municipal,  para  verificar  a
situação e as condições da máquina patrol, pois está preocupado com os trabalhos de manutenção
que precisam ser feitos nas estradas rurais do Município. Em conversa com o mecânico responsável
pela frota municipal, este esclareceu que as peças da máquina patrol já foram pedidas e dentro de
alguns dias a máquina estará em condições de retomar as atividades. Logo após, informou que, de
acordo com a decisão do Prefeito João Mauro, a patrol que está trabalhando vai fazer o horário das
seis  horas  da  manhã  às  dezoito  horas  da  tarde,  com  dois  operadores  trabalhando  em  turnos
ininterruptos de seis horas, alternadamente.  Informou que as obras de recapeamento no asfalto da
Rua Floriano Peixoto, em frente ao Grupinho, terão o seu início em breve, pois os trâmites para esta
obra já está sendo concluído, bem como o calçamento no bairro São Rafael, também com a licitação
já  homologada  e  ordem  de  serviços  expedida.  Informou  que  esta  Casa  recebeu  o  Termo  de
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Convênio para obras de calçamento, fixado e publicado no Mural da Câmara Municipal, com valor de
R$ 849.000,00 (oitocentos e quarenta e nove mil reais), que se refere à pavimentação no bairro Can
Can, Bom Sucesso, São Francisco e Vargem Grande. Comentou sobre os festejos de junho, onde
são  homenageados  Santo  Antônio,  o  Pregador  da  Verdade,  São  João  Batista,  o  Precursor  do
Messias e São Pedro, detentor das Chaves do Céu, dizendo que tais quais os santos juninos, é
papel de todo cidadão ser comprometido e provedor da verdade, principalmente quem ocupa e quem
pretende ocupar cargos públicos, principalmente políticos, que devem lutar e trabalhar pelo bem
estar de toda a população. Encerrando o grande expediente, o Vereador Presidente agradeceu a
participação de todos, convocando os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que
se realizará em 28 de junho de 2.016, terça-feira, às 17:00h, com a cerimônia de entrega da Placa
de Moção Honrosa, em Homenagem ao Sr. Mateus Delucca Albuquerque, que trabalhou como Chefe
do Cartório Eleitoral da Comarca de Brazópolis/M.G. 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.


