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                                       Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária – 2.016

         Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG,
realizada  em  12  de  maio  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  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 a palavra ao Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira, para que
fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, o qual leu do Evangelho de Marcos, do capitulo 10,
os versículos de 46 a 52. 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: Convite do Coral Vozes de Euterpe para a
Missa em Ação de Graças pelo 54º Aniversário do Coral, neste dia 12 de maio de 2016, às 19:00h,
na Igreja Matriz.  Ofício do Engenheiro Sr. Sebastião Elias de Oliveira, Coordenador Regional da
Agência do DER/MG, de Itajubá/M.G, informando que esta coordenadoria está efetuando a roçada e
limpeza da Rodovia Estadual MG – 173, e posteriormente dará sequência ao mesmo serviço, na
Rodovia Estadual MG – 295. Informou também que quanto à operação tapa buracos no Trevo de
acesso ao bairro Bom Sucesso, encaminhará o pedido à empresa detentora do contrato, para as
providências necessárias. Ofício do Subsecretário de Assuntos Municipais do Estado de MG, Sr.
Marco Antônio Viana Leite,  informando a liberação de R$560.000,00 (quinhentos e sessenta mil
reais),  para  fins  de  calçamento.  Ofício  do  Sr.  Secretário  Municipal  de  Governo,  Edson  Carlos
Manfredini, encaminhando para análise e votação desta Câmara, o Projeto de Lei do Executivo Nº.
05/2016. Ofício do Sr. Nicolas Fernandes, encaminhando para esta Casa Legislativa, a programação
do V Campeonato Intermunicipal de Taekwondo, da cidade de Congonhal/MG, dia 15 de maio de
2016,  das 09:00h às 17:00h,  e  solicitando a intervenção desta  Casa para  auxiliar  a  custear  as
inscrições  dos  participantes,  representando  a  cidade  Brazópolis/M.G  neste  campeonato.  A
solicitação  será  encaminhada  para  análise  e  providências  do  Executivo.  Correspondência
expedida: Ofício do Exmº. Sr. Presidente da Mesa Diretora ao Exmº. Sr. Delegado de Polícia Civil do
Município e Comarca de Brazópolis/M.G, agradecendo pelas informações enviadas a esta Casa,
com referência a expedição de documentos obrigatórios de licenciamento de veículos. Medidas de
Providências:  Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao Executivo, com urgência,
oficiar o Setor de Estradas para efetuar manutenção e patrolamento em todo o trecho de estrada dos
bairros Campo Belo e Portão. Os morros de acessos a estes bairros possuem inúmeros buracos,
dificultando o tráfego de veículos. Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1) Solicito ao Executivo que
oficie o Setor de Estradas, para efetuar manutenção e patrolamento em toda a extensão de estrada
do  bairro  Can  Can.  Vereador  Sr.  João  Bosco  Martins  de  Faria:  1)  Solicito  ao  Executivo  que
providencie  a  iluminação  pública  para  a  Avenida  Agenor  Braz  Noronha,  nas  proximidades  da
propriedade  do  Sr.  Cândido  e  também  nas  proximidades  da  Ponte  de  Ferro.  Estes  trechos
encontram-se sem a iluminação pública. Solicito também que o Executivo verifique outros trechos,
que também se encontram sem iluminação pública, e efetue a sua iluminação. Vereador Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira:  1) Solicito ao Executivo que tome as devidas providências com relação aos
animais soltos nas ruas de nossa cidade, para que os mesmos sejam capturados e encaminhados
para os locais adequados. 2) Solicito ao Executivo que providencie, com urgência, a iluminação
pública nos trechos próximos a Ponte de Ferro, que ora se encontra sem esta devida iluminação. Em
concordância, todos os Senhores Vereadores efetuaram o seguinte pedido: 1) Que o Executivo oficie
a Secretaria Municipal de Obras para refazer o calçamento da Travessa José Luiz Mendonça. Todas
as solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo.
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O Presidente efetuou a leitura da seguinte medida de providência, encaminhada a secretaria, pelo
Sr. Alessandro Vicente de Paula Cavich: 1) Que seja oficiada a Secretaria Municipal de Obras para
providenciar, com urgência, manutenção em toda a Praça Nossa Senhora Aparecida, ao redor do
Santuário  Nossa Senhora Aparecida,  com pintura de meio fio  de calçada,  faixa para pedestres,
limpeza, manutenção, reforma, poda do jardim e das árvores da referida Praça e providenciar a
iluminação do Cruzeiro existente no local. Após a aprovação dos Senhores Vereadores, a solicitação
foi encaminhada ao Executivo para providências. Matéria Recebida: Projeto de Lei do Executivo Nº.
05/2016, de 02 de maio de 2016: “Cria Dotação Orçamentária Específica, alteram-se as Leis LOA
1146/2015, PPA 1052/2013 e 1147/2015, e dá outras providências”, encaminhado para a Comissão
de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Foi feita a
leitura de toda a redação da matéria e colocada em discussão, pelo Presidente. Inscreveram-se junto
a Mesa Diretora para discuti-lo, os Vereadores Sr. José Mauricio Gonçalves e Sr. Silvio Raimundo
Vieira,  finalizando  com  os  comentários  do  Vereador  Presidente.  Concluída  as  discussões,  o
Presidente colocou a matéria em pauta em primeira votação,  sendo aprovada por unanimidade.
Atendendo ao pedido de regime de urgência do Vereador Secretário Maurício Gonçalves, consultou
o Plenário e submeteu-a em segunda votação, também sendo aprovada por unanimidade. Irá a
Sanção, pelo Executivo. Continuação da leitura do 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”, do Artigo Nº. 34 até a Justificativa do Projeto. O Presidente informou que este
Projeto, já se encontra disponível para análise das Comissões. O Presidente efetuou a leitura do
Relatório da Viagem a Brasília/DF, a saber: Participação dos Vereadores Sr. José Carlos Dias, Sr.
José Maurício Gonçalves, Sr. Silvio Raimundo Vieira e Sr. Espedito Martins de Noronha na XIX
Marcha de Prefeitos e Vereadores a Brasília/DF, entre os dias 09, 10 e 11 de maio de 2016. Dia 09
de Maio: Saída de Brazópolis/M.G: 06:00h. Chegada a Brasília/DF, às 11:30h. Entrada no Hotel By
Park, almoço e cadastro no evento, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Retorno ao
hotel às 17:00h. Dia 10 de maio: Saída do Hotel às 08:00h e participação no evento até às 12:00h.
Almoço e reunião no Escritório de Minas Gerais, com o representante e assessor do Governador do
Estado de Minas Gerais Sr. Sebastião Milanes, sobre os encaminhamentos de projetos do Município
de  Brazópolis/M.G.  Em  seguida,  reunião  no  gabinete  do  Exmº.  Sr.  Deputado  Federal  Gabriel
Guimarães, com a assessora do Deputado, Srtª. Juliana, solicitando apoio nas Emendas a serem
tratadas  e  liberadas,  com  recursos  financeiros  para  o  Município  de  Brazópolis/M.G.  Visita  ao
gabinete do Exmº. Sr. Deputado Federal Sr. Bilac Pinto, para conversa sobre emendas a serem
inclusas e destinadas para o Município de Brazópolis/M.G, no ano de 2017. Retorno ao hotel às
17:30h. Dia 11 de maio: Saída do hotel às 08:00h e participação no evento até as 10:40h. Logo após,
reunião com o Exmº.  Sr. Deputado Federal  Gabriel  Guimarães,  no gabinete  do Deputado,  para
encaminhamento de pedidos de emendas, agendar reunião no DER-MG para tratar sobre obras do
Trevo de acesso a Brazópolis e solicitar ao Deputado que apóie o Projeto de Lei que retorne para as
concessionárias  de  energia  elétrica,  a  responsabilidade  sobre  a  manutenção  nos  pontos  de
iluminação pública. Almoço às 14:00h, retorno para o evento até as 16:30h e saída para o aeroporto,
para retorno no vôo das 19:10h. Chegada em Brazópolis/M.G: 00:30h do dia 12/05. As notas fiscais
e cupons dos gastos da viagem estão anexadas ao presente Relatório, totalizando uma despesa
total de R$ R$ 2.006,60 (dois mil e seis reais e sessenta centavos). Grande expediente: Iniciou o
Vereador  Sr.  José  Mauricio  Gonçalves,  informando  que  o  Exmº.  Sr.  Deputado  Federal  Gabriel
Guimarães encaminhou recursos financeiros para o Município de Brazópolis/M.G, no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil  reais),  por meio de emenda,  para serem aplicados na área da saúde.
Informou também sobre os projetos encaminhados ao Governo Federal, com relação à possibilidade
de se retomar a idéia de asfaltar o trecho de estrada que liga o Município de Brazópolis/M.G ao
Município de Campos do Jordão/SP, passando pelo Distrito de Luminosa. Concluiu informando que a
Cemig agendou a data de 30 de maio para a retirada do fio de rede elétrica que passa pelo eucalipto
no bairro Teodoros, que será utilizado na reconstrução da ponte do bairro Japão, data esta muito



3

longe, devido à urgência da necessidade de se concertar brevemente esta ponte. Desta forma, o
Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha intermediou para que outro eucalipto, do bairro Anhumas
do Meio, seja retirado da beira da estrada e utilizado para tal  serviço. O Vereador Sr. Espedito
Martins de Noronha informou que trata-se de um eucalipto que necessita ser retirado, por estar muito
próximo  a  estrada  municipal,  já  possuindo  a  devida  licença  para  ser  cortado.  Agradeceu  pela
oportunidade em participar na Marcha de Prefeitos e Vereadores a Brasília/DF, dizendo ter sido um
momento de muito proveito para o seu crescimento profissional e pessoal. Contribuiu com a fala do
Vereador Sr. José Maurício Gonçalves, com relação à possibilidade de se asfaltar o trecho que liga o
Município de Brazópolis/M.G ao Município  de Campos do Jordão/S.P, passando pelo Distrito  de
Luminosa,  afirmando  que  esta  iniciativa  muito  contribuirá  para  o  desenvolvimento  turístico  e
econômico de nosso Município. Finalizou manifestando a sua indignação pela atual situação política
do País, principalmente com relação às providências tomadas contra a Presidente da República, Sra.
Dilma Roussef, que muito trabalhou, desde o governo de seu antecessor, o ex presidente Lula, para
melhorar as condições de vida de muitos brasileiros. O Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria
contribuiu retomando a solicitação efetuada na medida de providência, solicitando que a Travessa
José  Luiz  Mendonça  tenha  o  seu  calçamento  reformado,  por  estar  totalmente  desnivelado  e
necessitando urgente de reparos. Também solicitou ao Presidente informações se é verídico que
saiu uma caravana da cidade de Brazópolis rumo a Brasília/DF e o que foram lá fazer. O Presidente
recordou  ao Vereador  Sr.  João Bosco que  foi  comentado em sessões  anteriores,  que  inclusive
consta em Ata, que foi o Prefeito Municipal quem esteve em Belo Horizonte/M.G, na companhia de
um  grupo  de  pessoas  de  diversas  representações  da  sociedade,  para  participar  da  premiação
Prefeito Empreendedor, uma vez que o Prefeito ficou entre os dez prefeitos empreendedores do
Estado de Minas Gerais, indicado pelo SEBRAE. Essa viagem feita com um ônibus foi toda custeada
pelo SEBRAE, inclusive o transporte que levou os participantes, não tendo nenhum ônus para a
Prefeitura. Com relação ao evento em Brasília/DF, também lembrou que, em sessões anteriores, o
convite do evento foi lido e que os vereadores que tivessem disponibilidade poderiam fazer parte da
comitiva, dada a importância da Marcha que tem pauta municipalista, com assuntos importantes para
nossa cidade. O Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira iniciou esclarecendo que a viagem efetuada a
Brasília/DF, trata-se  de um evento agendado com um ano de antecedência,  pela Confederação
Nacional  de  Municípios  (CNM),  e  que  casualmente,  coincidiu  com  a  votação  do  processo  de
impeachment da Presidente Dilma Roussef, no Senado Federal. Informou que durante o evento,
estiveram no Gabinete do Exmº. Sr. Deputado Federal Bilac Pinto, onde foram informados sobre a
liberação de recursos no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), para serem aplicados na
área  da  saúde,  no  próximo  ano,  mas  intermediado  por  esta  Gestão.  Também  informou  outra
liberação  de  recursos,  pelo  Exmº.  Sr.  Deputado  Estadual  Ulysses  Gomes,  além  dos  recursos
destinados para fins de calçamento e outros serviços que serão encaminhados para o Município, no
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), firmou o compromisso de repassar, no próximo ano, a
importância de mais R$ 100.000,00 (cem mil  reais), para serem aplicados na área da saúde. O
Vereador Sr. Silvio Vieira ainda acrescentou que nós, munícipes, devemos procurar conhecer os
deputados que se preocupam e colaboram com nosso Município, pois são estes quem merecem
nossos  votos.  Parabenizou  as  mães  pela  comemoração  de  seu  dia,  anualmente  no  segundo
domingo de maio, recordou que o mês de maio é dedicado a Maria, Mãe de Jesus e da humanidade,
convidou os presentes para a festa de Nossa Senhora de Fátima, do bairro Frei Orestes, nos dias
13, 14 e 15 de maio e para o tradicional almoço beneficente do Lar da Criança Monsenhor Noronha,
no dia 15 de maio, a partir de 11:00h, na sede da instituição. Finalizou comentando sobre o atual
cenário político em que se encontra o nosso país, neste processo de impeachment que afastou a
Sra. Dilma Roussef de seu cargo de Presidente da República, na manhã de hoje, desejando que os
rumos  que  serão  tomados,  sejam  para  o  benefício  de  uma  Nação  inteira  e  não  apenas  para
satisfazer as vontades de um pequeno grupo, que, segundo parte da imprensa, conspira contra uma
maneira  de  governar,  de  um  governo  sério,  que  sempre  lutou  e  buscou  o  bem  comum  dos
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brasileiros. O Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira parabenizou todas as mães, pela comemoração
de seu dia, e discursou algumas palavras em homenagem a sua mãe, Sra. Silvia Helena Rodrigues
Oliveira, professora municipal aposentada, no qual, estendeu a sua homenagem a todas as mães do
Município.  O Vereador Presidente iniciou informando que nesta segunda-feira,  estará reunido na
Prefeitura Municipal, com o Coordenador Regional da Copasa e aproveitará a oportunidade para lhe
apresentar  as  dificuldades  e  reclamações  com  referência  à  demanda  apresentada  em  sessão
anterior, pelo Sr. Alessandro Cavich, que também é a dificuldade de muitos de nossos munícipes.
Informou que existe um projeto de saneamento em Brasília/DF, desenvolvido pela Funasa (Fundação
Nacional  de  Saúde),  com  possibilidades  de  ser  também  contemplado  em  nosso  Município.
Comentou que nesta viagem a Brasília/DF, conversou com o Deputado Gabriel  Guimarães para
envidar esforços sobre os procedimentos de se voltar a responsabilidade da iluminação pública para
a Cemig, uma vez que os Municípios todos estão sofrendo com a dificuldade de recursos, para que a
população seja atendida, e neste caso, por falta de recursos, muitas ruas e estradas estão ficando
sem iluminação pública. Apresentou alguns cadernos relatórios da participação dos vereadores na
Marcha,  ocorrida  esta  semana  em  Brasília/DF, onde  a  CNM  apresenta  inúmeros  Projetos  que
contemplam diversos itens e que permitem meios para se aumentar a receita do Município. Informou
que a Secretaria do Tesouro Nacional autorizou o empréstimo da importância de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), para serem aplicados nas obras de calçamento e drenagem no Loteamento
Bela  Vista.  Informou  que  alguns  vereadores  irão  até  ao  DER/MG,  com  data  a  agendar,  para
novamente tratar sobre a retomada das obras no Trevo de acesso a cidade de Brazópolis/M.G, pela
Rodovia Estadual MG – 295. Também informou que até sábado, o Governo Federal estará liberando
as vacinas para a prevenção da gripe H1N1, para o grupo de risco, crianças e idosos. Comentou
sobre a situação atual da política brasileira, lamentando sobre o afastamento da Presidente Dilma,
que sempre procurou uma política de inclusão social  dos brasileiros.  Ressaltou inclusive  que a
Presidente Dilma sempre procurou promover uma política que pune políticos corruptos, por isso,
forças se uniram para que a mesma fosse afastada do cargo. Agora, durante estes cento e oitenta
dias, até o julgamento da Presidente, vamos atuar para que o Brasil e todos os brasileiros, saiam
vencedores,  com  medidas  aplicadas  na  construção  de  um  país  ético.  Finalizado  o  Grande
Expediente,  o Vereador Presidente agradeceu a participação de todos e convocou os Senhores
Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará em 17 de maio de 2.016, terça-feira,
às  17:00h.  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.


