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                                       Ata da Nona Sessão Ordinária – 2.016.

         Ata da Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada em 12 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. 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. João
Bosco Martins de Faria, para que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, o qual leu do
Evangelho de São João, do capitulo 20, o versículo 19. Em seguida, convidou o Secretário desta
Câmara para proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que após lida e discutida, foi aprovada
pelos Senhores Vereadores e será Publicada em seu Mural.  Correspondências recebidas: Oficio
do  Extensionista  Agropecuário  da  EMATER  de  Brazópolis/M.G,  Sr.  Augusto  César  da  Silva,
solicitando a Tribuna desta Casa,  para a apresentação de relatório  das atividades da EMATER,
efetuados no ano de 2015, sugerindo a data de 26 de abril, para esta apresentação. Com a anuência
de todos os Senhores Vereadores, foram aprovados o pedido de apresentação e a data sugerida.
Oficio do Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João Mauro Bernardo, solicitando o espaço do auditório desta
Casa, para a realização da 3ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento Municipal, ministrada pelo
SEBRAE/M.G,  dia  18 de abril,  próxima segunda-feira,  às  19:00h.  Com a anuência  de todos os
Senhores Vereadores, foi aprovado o uso do auditório. Oficio do Conselho Tutelar dos Direitos da
Criança e do Adolescente, informando um total de 448 atendimentos, no período de 01 de março a
01 de abril de 2016. Ofício de Prestação de Contas da Casa de Convivência José Caetano Pereira,
referente aos meses de fevereiro e março de 2016, publicado no Mural desta Casa. Convite da
direção e equipe de apoio da Casa de Convivência José Caetano Pereira aos Senhores Vereadores,
para a Santa Missa na Capela Nossa Senhora do Carmo, da instituição, dia 13 de abril, às 15:00h,
na intenção de todos os associados e benfeitores da instituição. Oficio do Serviço de Telefonia OI,
informando  as  medidas  para  a  implantação  de  orelhões  telefônicos  públicos,  conforme planilha
enviada e publicada no Mural  desta Casa. Convite da COPASA/M.G, para a reunião do Projeto
Cultivando Água Boa,  nos dias  18 e 19 de abril  de  2016,  em horário  comercial,  na  cidade de
Varginha/M.G e convite da Associação Mineira de Municípios aos Senhores Vereadores, para o 33º
Congresso Mineiro de Municípios, em Belo Horizonte/M.G, entre os dias 03, 04 e 05 de maio de
2016.  Correspondência  expedida:  Ofício  coletivo  dos  Senhores  Vereadores  ao  Exmº.  Sr.  Dr.
Antonio Armando dos Anjos, Secretário de Estado de Defesa Social do Estado de Minas Gerais,
reiterando pedido desta Egrégia Câmara, para a recomposição do Pelotão de Policiais Militares para
o destacamento de Brazópolis/M.G, levando em consideração assaltos e outras ocorrências que vem
acontecendo em nosso Município. Medidas de Providências: Vereador Sr. Presidente: 1) Solicito ao
Executivo,  em regime de  urgência,  que  oficie  o  setor  de  Estradas,  para  efetuar  manutenção  e
patrolamento na estrada que liga o bairro Cruz Vera ao bairro da Colônia (adjacente do mesmo
bairro).  Este trecho encontra-se com muitas valetas, possui muitos moradores e possui  linha de
transporte escolar. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que providencie junto
aos órgãos responsáveis, a poda de árvores que estão encostando-se à rede de fiação elétrica da
CEMIG, no bairro Pinhalzinho e no bairro dos Lúcios, no Distrito de Luminosa. Vereador Sr. Rubens
de Almeida:  1) Solicito ao Executivo que oficie  o Setor  de Estradas para efetuar manutenção e
patrolamento em toda a extensão da estrada do bairro Prainha e Bairro da Roça. Vereador Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas para efetuar manutenção
e patrolamento nas estradas rurais dos bairros: Cruz Vera, Colônia, Farias, Prainha, Bairro da Roça
e  Serra  dos  Cunha.  2)  Solicito  ao  Executivo  que  oficie  a  Secretaria  Municipal  de  Obras  para
providenciar vistoria e manutenção em uma Viela existente próximo ao campo de futebol do bairro
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Cruz Vera,  onde o alambrado está obstruindo a passagem de pedestres.  O Córrego que passa
próximo a esta  Viela  e ao Estádio,  também necessita  de  manutenção urgente  em seu leito.  3)
Solicito ao Executivo, em regime de urgência, que oficie o Setor responsável, para instalar placa de
sinalização no Trevo “Chico Bia”, no Distrito de Luminosa, por se tratar de um local perigoso para
veículos e pedestres. Todas estas solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas
para providências do Executivo. Matéria recebida: Projeto de Lei do Legislativo Nº. 01/2016, de 05
de  abril  de  2016:  “Dá  denominação  ao  trevo  de  acesso  ao  Distrito  de  Luminosa,  e  dá  outras
providências  –  Trevo  de  Acesso  Francisco  Rodrigues  Romeiro  (Chico  Bia)”.  Projeto  de  Lei  do
Legislativo Nº. 02/2016, de 05 de abril de 2016: “Dá denominação à Estrada Municipal do Distrito de
Luminosa, e dá outras providências – Estrada Vereador Ricardo Albano de Oliveira – com inicio ao
final da Avenida Pedro Antonio dos Reis, até o Distrito de Luminosa” e Projeto de Lei Nº. 03/2016, de
05 de abril  de 2016: “Dá denominação à Estrada Municipal do Distrito de Luminosa e dá outras
providências – Estrada Municipal  Maria Aparecida Faria Dias – com inicio  na Estrada Municipal
Vereador  Ricardo  Albano  de  Oliveira,  passando  pelo  bairro  da  Cachoeira,  até  o  Distrito  de
Luminosa”. Todos estes Projetos são de autoria da Mesa Diretora e foram analisados pela Comissão
de Legislação,  Justiça  e Redação.  Foi  feita  a  leitura dos pareceres favoráveis destas  matérias,
expedidos pela Comissão citada acima, e pela Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa. Concluída
as leituras, os Projetos de Leis foram colocados em conjunto, em discussão. Inscreveram-se junto a
Mesa  Diretora  para  a  discussão  das  matérias,  todos  os  Senhores  Vereadores.  Concluída  as
discussões, o Vereador Presidente colocou as matérias, pela ordem, em primeira votação, sendo
todas aprovadas por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de urgência do Vereador Sr. José
Mauricio  Gonçalves,  submeteu-os  a  segunda  votação,  também  sendo  todos  aprovados  por
unanimidade. Irão a Sanção, pelo Executivo. Informes da Casa e grande expediente: O Vereador
Sr. João Bosco Martins de Faria iniciou a sua fala, ressaltando as funções dos Poderes Executivo e
Legislativo, enfatizando que neste período em que o nosso país se encontra, faz-se necessário que
haja bom senso e espírito crítico, pautado sempre pelo bem comum de toda a Nação. Finalizou
manifestando  a  sua  opinião,  que  esta  Câmara  Municipal  trabalha  com  muita  honestidade  e
seriedade,  condena qualquer  forma de corrupção e que deseja ter  esperança,  que entre outros
políticos, também haja coerência no desempenho de seus compromissos. Enfatizou também, em
sua fala final, que acredita que no cargo de vereador talvez não conseguiu executar o seu trabalho,
como  gostaria.  Para  realizá-lo  pensa  que  é  mais  cabível  que  esteja  no  Executivo,  ocupando,
porventura, o cargo de Prefeito Municipal. O Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira iniciou solicitando
ao Vereador Presidente informações sobre o calçamento a ser executado no final da Avenida Pedro
Antonio dos Reis, o qual foi informado que já se encontra em execução. Enfatizou que por estarmos
em ano eleitoral, surgem muitos comentários com relação ao trabalho desenvolvido pelo Executivo e
Legislativo,  que  nesta  gestão,  procuraram  sempre  desenvolver  um  trabalho  sério  e  com
compromisso  com  a  população  que  os  elegeram.  Finalizou  dizendo  que  esta  Casa  Legislativa
sempre teve zelo com o que é público, ressaltando inclusive as devoluções de recursos realizadas
ao Executivo, desde o primeiro mandato desta gestão, no decorrer do ano legislativo, para auxiliar
alguma demanda exigida pelo Município, dentro do contexto em que se encontrava, e afirmou que o
povo  brasileiro  deseja  dar  um  basta  na  corrupção,  não  apenas  favorecendo  este  ou  aquele
determinado partido político. O povo encontra-se farto de toda espécie de corrupção existente em
nossa sociedade. O Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha solicitou ao Vereador Presidente
informações sobre o processo de instalação de água da Copasa em alguns bairros do Município,
conforme Projeto de Lei  aprovado nesta Casa e intermediado entre o Executivo e a Copasa. O
Vereador Presidente informou que todos os processos com a Copasa, para atendimento de água
potável a população, encontram-se em trâmites e sendo executados, dentro de suas normalidades,
sendo sempre em parceria Copasa, Município e moradores. O Vereador Sr. João do Carmo Lúcio
solicitou ao Vereador Presidente informações sobre os trabalhos de roçada, a serem executados nas
estradas  rurais  do  Município.  O  Vereador  Presidente  informou  que  aconteceu  uma  reunião  no
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Gabinete do Prefeito, juntamente com as equipes dos Setores de Obras e Estradas, para traçarem
um  cronograma  de  atividades  de  roçada,  para  serem  desenvolvidos  em  nossas  estradas.
Novamente com a palavra, o Vereador Sr. João do Carmo Lúcio fez alguns comentários com relação
aos atendimentos efetuados no Hospital São Caetano e no Pronto Atendimento, ressaltando que
nem todos são atendidos aqui em suas necessidades de saúde. O Vereador Presidente informou
que é do conhecimento de todos, que em muitas situações, o Pronto Atendimento acolhe o paciente
e o encaminha para cidades que possuem melhores recursos de atendimentos e que, a decisão
sobre o caso concreto, é sempre do Médico plantonista. O Vereador Sr. João Bosco Martins de
Faria,  novamente  com a  palavra,  trouxe  algumas informações  sobre  um Loteamento,  que  está
organizando próximo a sua propriedade, na estrada do Bairro Banhado, perto da Fazenda do Mago,
afirmando que dentro de suas possibilidades, está regularizando este loteamento, junto aos órgãos
exigidos  e  responsáveis.  Também  perguntou  ao  Vereador  Presidente  informações  sobre  o
Loteamento Bela Vista, afirmando que está havendo comentários, de que este loteamento encontra-
se irregular. O Vereador Presidente informou que este loteamento também se encontra dentro da
regularidade exigida pelas Leis e seguindo a sua tramitação. Inclusive recordou aos presentes que
foi  esta  Câmara  Municipal  quem  ajudou  no  pagamento  de  metade  do  terreno  adquirido,  com
devolução  de  recursos  da  Casa  ao  Executivo,  na  gestão  anterior,  e  que  outras  informações
diferentes destas não são verdadeiras. O Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira confirmou as palavras
do Vereador Presidente, com relação ao Loteamento Bela Vista, pois integra o Conselho Municipal
de Assistência Social e disse que este é o melhor momento para esclarecimentos, já que a Sessão é
transmitida  via  internet,  a  Ata  é  pública  e  as  dúvidas  são  sanadas  pelos  Vereadores  que
acompanham mais próximo os trabalhos da administração.  Com relação aos beneficiários neste
loteamento, foi feito um estudo pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e
a COHAB. Caso haja alguém que não se enquadre dentro das normas estabelecidas e porventura
foram  beneficiados,  basta  que  seja  efetuada  uma  denúncia  junto  a  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento  e  Assistência  Social,  conforme  já  ocorreu,  para  serem  tomadas  as  devidas
providências, ressaltou o Vereador Presidente. O Vereador Sr. José Mauricio Gonçalves informou
que  esteve  na  cidade  de  São  Paulo,  Capital,  no  dia  06  de  abril,  junto  com o  Senhor  Prefeito
Municipal,  para  participarem  de  um  encontro  com  o  tema  Cidade  Sustentável,  promovido  pelo
SESC/SP, trazendo para o Município a proposição de se estabelecer metas a serem desenvolvidas
dentro da gestão pública,  ressaltando que inúmeras cidades já  aderiram a esta metodologia de
trabalho na administração pública. Propôs também que a Mesa Diretora proponha um debate com a
participação da população, para que a mesma possa expor a sua opinião sobre o assunto e auxiliar
no apontamento de idéias para articulação da proposta. O Vereador Senhor Presidente usando da
palavra, informou que esteve junto com os Vereadores Sr. Silvio Raimundo Vieira e Sr. Rubens de
Almeida e o Sr. Prefeito Municipal João Mauro Bernardo, participando da inauguração da reforma da
maternidade  do  Hospital  Escola  de  Itajubá/M.G,  que  contou  com  a  participação  do  Exmº.  Sr.
Deputado  Estadual Ulysses Gomes e o Exmº. Sr. Deputado Federal Odair Cunha, uma vez que
diversos  casos  de  gestantes  de  nosso  Município,  são  atendidas  nesta  maternidade.  Na
oportunidade, foram cobrados destes Senhores Deputados, algumas verbas destinadas à saúde de
nosso Município. Sobre a falta de recursos de que os municípios enfrentam, ressaltou que de todo o
PIB  Nacional,  quarenta  e  cinco  por  cento  são  destinados  a  pagamentos  de  juros  de  dívidas
nacionais.  Doze  por  cento  é  distribuído  entre  os  Municípios  brasileiros,  acarretando  em muitas
dificuldades nos trabalhos desenvolvidos por seus gestores. Outro dado relevante é que o Brasil
arrecada  quarenta  por  cento  de  imposto  do  que  produz.  Portanto,  muitos  destes  impostos  são
sonegados,  ficando  em  vinte  e  sete  por  cento  de  carga  tributária  realmente  arrecadada,  já
descontada a sonegação. Outro fato que quero citar é que dos trinta e oito Deputados que votaram
na comissão, a favor da cassação do mandato da Presidente da República, Sra. Dilma Roussef,
trinta  e  cinco  possuem  processos  por  possíveis  práticas  de  corrupção,  concluiu  o  Vereador
Presidente. Após esta explanação, manifestou a sua indignação por esta forma de governo, adotada
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atualmente no Brasil, que vem protelando dívidas nacionais, arrastadas por um longo período de
administrações públicas, de inúmeros gestores, com enormes cargas de juros sacrificando o nosso
povo. O Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira ressaltou a importância de que cada cidadão pode
colaborar, dentro das possibilidades, com a construção coletiva das melhorias do Município.  Um
exemplo disso é emplacando os seus carros com o nome de nosso Município. Este serviço já ajuda
a reverter  um pouco da arrecadação para  o  Município.  Infelizmente,  em nossa cidade,  existem
muitos  veículos  com placas  de  outros  Municípios,  ressaltou  o  Vereador  Sr.  Silvio.  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 19 de abril 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.
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