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Ata da Segunda Sessão Ordinária – 2.016.
Ata da Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada em 16
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.
Espedito Martins de Noronha, para que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia, o qual leu do
Evangelho de São Mateus Capitulo 05, o Versículo 08. Em seguida, convidou o Secretário, Sr.
Ângelo Célio de Azevedo para proceder à leitura da Ata, que após lida e discutida, foi aprovada pelos
Senhores Vereadores e será Publicada no Mural da Câmara Municipal. Correspondências recebidas:
Convite da Oficina Roda Terra para a reunião de criação do Estatuto e a utilização do espaço
denominado Centro Cultural Operário, dia 23 de fevereiro (terça-feira), às 19:00h, na Rua Juscelino
Kubitschek, Nº. 90, Centro, em Brazópolis/M.G. Ofício do Servidor desta Câmara Municipal, Dr.
Paulo César de Oliveira, solicitando gozar de suas férias do período de 01 de janeiro de 2015 a 01
de janeiro de 2016, no mês de março, colocando dez dias a disposição da Mesa Diretora para
conversão em abono pecuniário e Ofício Resposta da Secretaria Municipal de Saúde, Srª. Silvana
Maria da Silva Mendonça, informando o envio do ofício desta Secretaria Municipal, pedindo
informações e providências quanto ao atendimento do SAMU a um cidadão, em data de 26 de
janeiro de 2016, neste Município. Não houve Correspondências expedidas. Medidas de
Providências: Vereador Presidente: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de
Obras e o Setor de Estradas para providenciar a colocação de pedras nos trechos que se encontram
mais críticos, na estrada que liga o bairro Bom Sucesso ao bairro São Rafael. 2) Solicito também a
colocação de pedras na subida do morro que liga o bairro Bom Sucesso ao bairro das Posses, em
um trecho que fica bastante escorregadio, no local denominado “Morro do Iá”. Vereador Sr. José
Mauricio Gonçalves: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras e o Setor de
Estradas para efetuar a limpeza das saídas de águas pluviais, na beira da estrada que liga
Brazópolis ao bairro Boa Vista. 2) Solicito também a limpeza nas saídas de água pluvial na Avenida
Coronel Henrique Braz, bem como a limpeza de todo o espaço onde será construída uma rotatória,
nesta mesma Avenida. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que verifique
junto à empresa responsável, o funcionamento e o horário estipulado para a linha de ônibus que liga
Brazópolis ao Distrito de Luminosa, no período da manhã, pois segundo informações dos moradores
do Distrito, esta linha não está sendo feita no horário determinado. 2) Solicito ao Executivo que oficie
o setor responsável para efetuar a troca de uma lâmpada queimada na Rua Gustavo Pereira, no
Distrito de Luminosa. Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira: 1) Solicito ao Executivo que oficie a
Secretaria Municipal de Obras e o Setor de Estradas para efetuar manutenção e patrolamento na
estrada que liga Brazópolis ao Distrito de Luminosa, bem como a estrada que dá acesso ao bairro
Alegre de Cima, passando pelos bairros São Gabriel e Alegre de Baixo. Vereador Sr. Espedito
Martins de Noronha: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras e o Setor de
Estradas para efetuar manutenção e patrolamento, com correção de buracos, limpeza e abertura de
escoamento para águas pluviais, nas estradas dos bairros Anhumas do Meio, Retiro de Anhumas,
Bom Jardim, Japão, Pitangueiras, Campo Belo e Portão. Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1) Solicito
ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras e o Setor de Estradas para efetuar
manutenção e patrolamento, na estrada dos bairros Floresta e Arrozal. Vereador Sr. João Bosco
Martins de Faria: 1) Sugiro algumas modificações nos eventos carnavalescos de nosso Município,
como a duração de sete dias para o evento, mais sanitários instalados no recinto durante os festejos,
contratação de bandas, expansão do horário do término do evento, desfiles dos Blocos
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Carnavalescos em horários mais adiantados, entre outros. Todas as solicitações foram aprovadas
em Plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo. Não houve matéria recebida
para esta Sessão. Com a palavra, o Vereador Presidente informou a necessidade de dois
Vereadores para compor o Comitê Municipal de Combate a Dengue. Após as discussões, foram
apresentados e aprovados em Plenário os nomes dos Vereadores Sr. José Carlos Dias e Sr. José
Mauricio Gonçalves, como membros Titular e Suplente, respectivamente. Também foi necessário
indicar um servidor municipal para compor, como membro suplente, o Vereador Sr. José Carlos Dias,
Titular no Conselho Municipal de Previdência (Braz Prev). Após as indicações, foi apresentado e
aprovado para suplente o nome da servidora municipal efetiva Srª. Magda de Lourdes Faria. O
Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira propôs enviar uma Moção de Agradecimento aos proprietários
do restaurante Dona Marta, no bairro Bom Sucesso, pela iniciativa em colocar um ponto de
recolhimento para o lixo dos moradores ao redor, feito com recursos próprios. Também sugeriu
enviar uma Moção de Pesar aos familiares do Sr. Vasco Chaves, pelo seu falecimento. Grande
expediente: O Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira informou a sua participação, bem como a dos
Vereadores Presidente e Secretário desta Casa Legislativa, na reunião com os beneficiários do
Loteamento Bela Vista, ocorrido em 04 de fevereiro passado. Informou a liberação de recursos para
o nosso Município, por intervenção dos Exmºs. Deputados Sr. Ulysses Gomes e Sr. Odair Cunha no
total de R$ 300.000,00. Parabenizou todos os organizadores do carnaval e finalizou informando a
dificuldade enfrentada em nosso Município, quando alguém vem a óbito, necessitando que algum
médico assine o seu atestado. Sugeriu, então, que se faça uma reunião entre as funerárias de nosso
Município, o Exmº. Promotor de Justiça de nossa Comarca, Poderes Legislativo e Executivo e
Secretaria Municipal de Saúde, para que possam chegar a uma definição, nestes casos. O Vereador
Sr. José Mauricio Gonçalves parabenizou todos os envolvidos na realização do carnaval 2016, bem
como a população que prestigiou o evento. Pediu autorização ao Presidente para que o secretário,
Sr. Ângelo Célio de Azevedo, pudesse usar a palavra. Com a permissão concedida, o secretário
agradeceu a Mesa Diretora, na pessoa de seu Presidente e demais Vereadores, pela compreensão
de seu afastamento, para cuidar de motivos de saúde familiar. O Vereador Sr. Espedito Martins de
Noronha também parabenizou todos os envolvidos na realização do carnaval 2016. O Vereador
Presidente informou que finalizou hoje toda a documentação referente ao Banco do Brasil, com
relação a esta Câmara Municipal. Deferiu o pedido de férias do Assessor Jurídico desta Câmara,
podendo o mesmo gozar de suas férias no mês de março vindouro. Parabenizou os organizadores
do carnaval deste ano, ressaltando a necessidade de se fazer um reajuste nos horários do desfile
dos blocos carnavalescos. Estendeu seus agradecimentos ao comércio local, aos blocos
carnavalescos, aos membros dos Bonecos Gigantes e a todos que contribuíram para a realização
deste evento. Informou sobre alguns problemas envolvendo o aterro sanitário municipal neste inicio
de ano, por conseqüência das chuvas, e que já estão sendo sanados. Informou sobre o escoramento
em uma residência situada no bairro Horizonte Azul, como prevenção, pois a mesma sofreu algumas
rachaduras devido às intensas chuvas passadas que causaram o deslizamento de um barranco, em
terreno da municipalidade, nas proximidades desta residência. Parabenizou o Executivo e este
Poder Legislativo pela Cessão do Prédio Operário para a Oficina Roda Terra, o grupo dos Bonecos
Gigantes. Informou que a COHAB já devolveu ao Município a correção do mapa do Loteamento Bela
Vista, demarcando os lotes que serão construídos no local. Concluiu convidando os presentes a se
colocarem em pé, para um minuto de silêncio, em memória do Sr. Vasco Chaves, por ocasião de seu
falecimento, ocorrido no período do carnaval, ele que foi por muitos anos Rei Momo do nosso
carnaval. Finalizado o Grande Expediente e o momento enlutado de silêncio, o Presidente convocou
os Vereadores para a Terceira Sessão Ordinária, que se realizará em 23 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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José Carlos Dias.
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_______________
Benedito André Lúcio.
Vice-Presidente.

_______________
José Mauricio Gonçalves.
Secretário.

_______________
Espedito Martins de Noronha.
Vereador.

________________
Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.

_______________
João Bosco Martins de Faria.
Vereador.

________________
Rubens de Almeida.
Vereador.

_______________
João do Carmo Lúcio.
Vereador.

_________________.
Silvio Raimundo Vieira.
Vereador.

