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Ata da Primeira Sessão Ordinária – 2.016.
Ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada em 02 de
fevereiro 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, o qual leu do Evangelho de
São Lucas Cap. 21, o Versículo 19. Em seguida, convidou a Secretária Substituta desta Sessão, Strª
Bruna Maria Faria Amaral para proceder à leitura da Ata, que após lida e discutida, foi aprovada
pelos Senhores Vereadores e Publicada no Mural da Câmara Municipal. Correspondências
recebidas: Correspondência da Prefeitura Municipal de Brazópolis/M.G, encaminhando a
programação do Carnaval 2016 em nossa cidade. Correspondência da Oficina Roda Terra,
convidando os Senhores Vereadores para a Cerimônia de Assinatura do Termo de Concessão de
Uso de imóvel (Centro Cultural Operário) que entre si fazem o Município de Brazópolis/M.G e a
Associação Oficina Roda Terra (gestora dos Bonecos Gigantes), dia 04 de fevereiro (quinta-feira), às
15:00h, no Clube Wenceslau. Ofício do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente
do Município de Brazópolis/M.G, informando o total de 288 atendimentos registrados, no período de
04 de janeiro a 01 de fevereiro de 2016 e Ofício da Secretária Municipal de Saúde, Sra. Silvana
Maria da Silva Mendonça, convidando os Senhores Vereadores para participarem de uma reunião no
dia 15 de fevereiro de 2016, às 15:00h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde.
Correspondência expedida: Ofício da Mesa Diretora desta Câmara Municipal, a Secretária
Municipal de Saúde, Sra. Silvana Maria da Silva Mendonça, solicitando que estabeleça contatos com
os responsáveis pelos atendimentos do SAMU em nosso Município, levando ao seu conhecimento o
fato ocorrido em um atendimento solicitado por um cidadão em 26 de janeiro de 2016. Medidas de
Providências: Vereador Presidente: 1) Que seja feita uma limpeza e melhoramento da valeta por
onde correm as águas pluviais, que se acumulam próximo ao Posto de Saúde, do bairro Bom
Sucesso. 2) Verificar a viabilidade de colocar entulho na estrada que liga a Rodovia Estadual MG –
295 a propriedade do Sr. Dico e outros moradores, do bairro Farias. 3) Completar o serviço
provisório de tapa buracos com entulho na avenida principal do bairro Bom Sucesso, até que possa
ser realizado um serviço mais duradouro com bloquetes. 4) Agradecer os serviços de patrolamento e
conserto de bueiros feitos no bairro Bom Sucesso e solicitar que nos trechos mais sujeitos a
formação de barro e lama, possa ser feita a colocação de pedras no leito da estrada. Vereador Sr.
José Maurício Gonçalves: 1) Que seja reconstruída a ponte no bairro Japão, próximo a residência do
Sr. João Lemes. 2) Que a Prefeitura possa incluir neste ano de 2016, um pequeno trecho de
calçamento a ser executado, no final da Avenida Coronel Henrique Braz. 3) Que o setor responsável
analise a possibilidade de instalação de um braço de luminária na Avenida Coronel Henrique Braz,
no trecho próximo ao número 576, no bairro Vargem Grande. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1)
Que seja executo e/ou reformados os quebra molas nas ruas de Luminosa para segurança dos
pedestres. 2) Que seja construído bueiros de saídas de água no calçamento novo que está sendo
executado na chegada de Luminosa. Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira: 1) Manutenção da rede de
esgotos na Avenida Manuel Joaquim, próximo a Quadra de Esportes da Prefeitura Municipal. 2)
Reforma e manutenção da Quadra de Esportes do bairro Beira da Linha, pois encontra-se precária e
sem condições de uso. Vereador Sr. João do Carmo Lúcio: 1) Que seja feita a manutenção da
estrada que dá acesso ao bairro Canta Galo, no Distrito de Luminosa, com limpeza nas saídas de
água, operação tapa buracos e colocação de pedras em alguns trechos. Vereador Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira: 1) Contratar caminhão de limpeza de fossa para providências dos resíduos nas
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fossas do bairro Cruz Vera e no bairro Linha. 2) Conserto da ponte na estrada de acesso ao bairro
dos Maias, no Distrito de Dias. Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria: 1) Conserto e recuperação
da ponte na estrada do bairro Japão, próximo a residência do Sr. João Lemes. 2) Intensificar o
trabalho de vigilância nos locais públicos em relação a eliminar focos de proliferação do mosquito da
Dengue e outras doenças. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Que seja regularizada a
coleta de lixo no bairro Anhumas e bairros arredores da mesma rota de coleta. Todas as solicitações
foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo. Não houve
matéria recebida. O Vereador Presidente, conforme o Regimento Interno desta Casa Legislativa,
nomeou, após a aprovação dos Senhores Vereadores, o Vereador Sr. Rubens de Almeida para
Segundo Vice Presidente da Mesa Diretora e o Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira para Segundo
Secretário da Mesa Diretora e solicitou aos Senhores Vereadores que apresentem os Líderes das
Bancadas de seus Partidos, neste Poder Legislativo, ficando assim resolvido: Partido dos
Trabalhadores: Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira (Também como Líder de Governo); Partido
Trabalhista Brasileiro: Vereador Sr. Rubens de Almeida; Partido da República: Vereador Sr. Benedito
André Lúcio e Partido Democrático Trabalhista: Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria. Grande
expediente: O Vereador Presidente iniciou informando que a Prefeitura está reduzindo os gastos
com o Carnaval, mas optou por manter esta festa, devido à movimentação que traz ao nosso
Município. Inclusive o Executivo contratou mais seguranças para atuar durante o evento. Informou
também a retomada das obras no Córrego Tijuco Preto, na passagem de água na propriedade do
saudoso Sr. Orlando Neco. O Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira se pronunciou de acordo com o
pronunciamento do Presidente, alegando que o carnaval como qualquer outra festa realizada no
Município é um investimento na cultura, no entretenimento e diversão a população. Informou que na
próxima quinta-feira, dia 04 de fevereiro, acontecerá no Centro Cultural uma reunião com os
beneficiários do Loteamento Goiabal, apresentando as regulamentações deste loteamento. Também
informou a liberação dos ônibus da Secretaria Municipal de Educação para levar estudantes de
Brazópolis para o Município de Itajubá, neste ano letivo. O Vereador Sr. José Maurício Gonçalves
informou que o Exmº. Sr. Prefeito Municipal esteve em Belo Horizonte, junto ao Diretor da COPASA,
solicitando o atendimento nas demandas de distribuição de água potável para o Distrito de Luminosa
e para os bairros São Rafael, Serra dos Mendonça, Farias e São Gabriel. Participaram desta reunião
o assessor do Exmº Deputado Federal Sr. Gabriel Guimarães e o Chefe do Departamento da
COPASA. Informou sobre a contratação de seguranças para o Carnaval e a equipe formada por
Policiais Militares e Rodoviários, que prestarão serviços em nosso Município, durante o evento.
Informou a aquisição de dois veículos Pálio e uma ambulância para os trabalhos realizados neste
Município, doados pelo Governo do Estado de Minas Gerais. Ainda chegará, daqui há alguns dias,
uma pá carregadeira e mais um caminhão, do Governo Federal. Finalizou agradecendo a Secretaria
Municipal de Obras e o Setor de Estradas pelo trabalho de roçada e limpeza que estão sendo
efetuados no trecho de estrada que liga Brazópolis ao bairro Boa Vista. O Vereador Sr. Espedito
Martins de Noronha manifestou o seu contentamento pelos veículos adquiridos pelo Município, com
intervenção do Governo do Estado de Minas Gerais. O Vereador Sr. Rubens de Almeida solicitou ao
Executivo que faça algumas melhorias no espaço do prédio do Clube Grêmio Operário, que
necessita de reparos. O Presidente informou que esta Casa irá iniciar um processo de discussão
sobre o Plano Diretor Municipal, para ser implantado em nosso Município. Finalizado o Grande
Expediente o Presidente convocou os Vereadores para a Segunda Sessão Ordinária, que se
realizará em 16 de fevereiro 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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