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Ata da Sétima Sessão Ordinária – 2.016.
Ata da Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada em 22 de
março de 2.016, às 16:00h, devido as atividades da Semana Santa, 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 do Carmo Lúcio, para que fizesse a leitura de um trecho
da Bíblia Sagrada, o qual leu do Evangelho de São João, do capitulo 19, o versículo 27. Em seguida,
convidou o Secretário desta Câmara 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: Oficio do Exmº. Sr. Prefeito Municipal, encaminhando a prestação de
contas, do exercício de 2015, de sua gestão, para análise e arquivo desta Casa. Cartão de
felicitações pascais, encaminhado pelo Revmº. Dom José Luiz Majella Delgado, CSsR, Arcebispo
Metropolitano de Pouso Alegre/M.G, aos senhores vereadores. Oficio da Agência dos Correios de
Brazópolis/M.G, informando que nesta Agência, é possível resolver alguns trâmites de interesse
desta Casa. Convite do SEBRAE para o café empresarial, dia 28 de março, segunda-feira, às
09:00h, na Prefeitura Municipal. Esse evento faz parte do trabalho do SEBRAE, no apoio a
implantação da Lei Municipal de incentivo aos micro e pequenos empreendedores da cidade.
Apresentação do caderno recebido da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sobre a
Lei Brasileira de Inclusão, e leitura do Decreto do Executivo Nº. 16/2016, de 01 de março de 2016:
“Dispõe sobre a alíquota de contribuição previdenciária do Município ao regime próprio de
previdência social dos servidores do Município de Brazópolis/M.G”. Correspondências expedidas:
Oficio da Mesa Diretora ao Exmº. Sr. Secretário de Transportes e Obras Públicas do Estado de
Minas Gerais, Sr. Murilo de Campos Valadares, solicitando que o DER possa executar operação tapa
buracos no Trevo de acesso à Estrada do Observatório, no bairro Bom Sucesso, bem como efetuar
limpeza nas laterais e acostamento da Rodovia Estadual MG – 295, e Ofício dos Vereadores Sr.
José Carlos Dias e Sr. Silvio Raimundo Vieira a Associação de Promoção e Assistência às Famílias
Carentes de Brazópolis, pedindo informações sobre o quadro de funcionários e salários da Casa de
Convivência José Caetano Pereira. Medidas de Providências: Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira:
1) Solicito ao Executivo que sejam retiradas as mudas de ipê plantadas na Avenida Coronel
Francisco Braz, por um cidadão, para que sejam substituídas por mudas adequadas ao local. Uma
moradora desta Avenida se prontificou a colaborar com as mudas apropriadas para este jardim. 2)
Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao Executivo que analise a possibilidade de
efetuar a plantação de árvores próprias e que floresçam, para embelezar toda a extensão de canteiro
da Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Alto da Glória. Vereador Sr. João Bosco Martins de
Faria: 1) Solicito ao Executivo que encaminhe a esta Casa Legislativa, os nomes dos beneficiários
do Loteamento Goiabal, e quais os critérios que estão sendo adotados para a aquisição destes lotes.
Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito informações da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Assistência Social, se esta Secretaria, e especificamente, a Assistente Social, se
encontram sem recursos para efetuar os seus atendimentos a população. Todas as solicitações
foram aprovadas em Plenário, e serão encaminhadas para providências do Executivo. Não houve
Matéria recebida. A Sessão passou para o Grande expediente: O Vereador Presidente informou
que a Prefeitura Municipal de Brazópolis abriu Edital para concurso público, com suas vagas
descritas no edital, bem como outras informações, sendo o período de inscrição de 01 de abril a 04
de maio de 2016. Está disponível nas redes sociais do Executivo e Legislativo. Informou também o
acompanhamento do SEBRAE para todas as equipes que estão participando de suas reuniões, a
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qual, uma delas, foi realizada nesta Câmara Municipal, em 18 de março passado. Participaram desta
reunião diversos grupos empreendedores de nosso Município. O SEBRAE informou que o nosso
Município está entre as dez finalistas do Estado de Minas Gerais, concorrendo ao prêmio Prefeito
Empreendedor do SEBRAE. Informou a chegada dos tubos de aço que servirão para fazer um bueiro
no bairro Bom Sucesso, no sentido que dá acesso a comunidade dos Santos, neste bairro. Informou
a devolução de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Executivo para a aquisição de pedras. Estas pedras
já estão sendo distribuídas nas estradas rurais do Município. Agradeceu ao Sr. Moisés, do Setor de
Estradas, pela visita efetuada nas estradas do bairro Bom Sucesso, verificando os trechos críticos,
que serão posteriormente arrumados. O Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira informou que esteve no
Distrito de Luminosa, neste sábado, 19 de março, para conversar com o Sr. Benedito Goulart, para
solucionarem a questão de nomeação de algumas estradas para o Distrito de Luminosa, evitando
alguns possíveis desconfortos entre a população local. Após a conversa, ficou resolvido que a
estrada que se inicia próximo ao Campo de Aviação e segue até o Distrito de Luminosa, conhecida
como estrada principal ou estrada velha, será denominada como Estrada Municipal Ricardo Albano
de Oliveira, permanecendo a estrada que liga o Distrito de Luminosa ao bairro do Canta Galo, com o
nome de Estrada Municipal Lourdes Pereira Rosa. A próxima etapa será a elaboração de um Projeto
de Lei, para ser analisado e votado nesta Casa Legislativa, onde após aprovado o Projeto, a família
do Sr. Ricardo Albano, homenageado, confeccionará a placa para ser fixada nesta estrada. O
Vereador Presidente acrescentou a fala do Vereador Sr. Silvio, a proposta de apresentar aos
senhores vereadores o nome da Sra. Maria Aparecida Faria Dias, Dona Zica, para a estrada que liga
o bairro da Cachoeira ao Distrito de Luminosa, trecho conhecido como estrada nova ou estrada de
dentro. O Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria pediu que esta Câmara de nome a algumas
estradas do bairro do Banhado e bairros próximos, que ainda estão sem nome. O Vereador
Presidente disse que é necessário o Vereador consultar os moradores destes bairros, acolher os
nomes indicados para ser homenageados e apresentar um projeto de lei, de sua proponência, para
ser analisado e votado nesta Casa. O Vereador Sr. Espedito Martins informou que está fazendo um
mapeamento das estradas dos bairros Anhumas, Campo Belo e Pitangueiras, para que sejam
nomeadas, homenageando alguns cidadãos que residiram nestas comunidades e que contribuíram
para o desenvolvimento das mesmas. O Vereador Sr. José Mauricio Gonçalves parabenizou as
iniciativas dos vereadores e recordou o seu trabalho desenvolvido, no primeiro ano desta legislatura,
nomeando as estradas dos bairros Boa Vista, Teodoros, Arrozal e Floresta, ressaltando inclusive que
foi de sua autoria as placas fixadas nestas estradas, por não ter o Município uma dotação
orçamentária especifica para a confecção de tais placas. Ressaltou que acha importante que se
tenha uma dotação orçamentária para a realização deste serviço e que as placas sejam
padronizadas em todo o Município. O Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira informou que a estrada
que liga o Distrito de Luminosa ao Município de Piranguçú, recebe o nome de Estrada Municipal
Adolfo Rodrigues Simões. O Vereador Sr. João do Carmo Lúcio disse que o Sr. Delfim Guedes, ex
vereador e proponente do projeto de lei que denominava algumas estradas do Distrito de Luminosa,
se apresentou favorável com esta proponência, apresentada pelo Vereador Sr. Silvio Raimundo
Vieira. O Vereador Presidente novamente com a palavra, informou que acompanhará um grupo de
romeiros de Brazópolis que irão a pé ao Santuário Nacional de Aparecida, nestes dias da Semana
Santa e desejou a todos uma feliz e frutuosa Páscoa. Finalizado o Grande Expediente, o Presidente
convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará em 05 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.
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