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Ata da Oitava Sessão Ordinária – 2.016.
Ata da Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada em 05 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.
Espedito Martins de Noronha, para que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, o qual leu
do Evangelho de São João, do capitulo 20, o versículo 18. 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 em seu Mural. Correspondências recebidas: Ofício do Comandante
da Policia Militar, 1º Tenente Sr. Fábio Abraão de Souza Fernandes, solicitando desta Casa o
aprofundamento do uso de portas giratórias para a Agência Bancária Bradesco desta cidade, e para
a Agência dos Correios, já que esta medida é opcional pelas agências bancárias, podendo tornar-se
obrigatória, por lei municipal, conforme documentos encaminhados em anexo. Este ofício será
encaminhado a Assessoria Jurídica desta Câmara, para análise e providências. O Vereador Sr. Silvio
Raimundo Vieira lamentou a falta de Policiais Militares em nosso Pelotão, que foram transferidos
para outros Municípios, deixando, assim, de certa forma, uma deficiência no quadro efetivo de
policiais, bem como deficiência nos veículos para os atendimentos da Policia Militar. Desta forma,
sugeriu que esta Casa expeça um ofício coletivo ao Comandante da Policia Militar, Sr. Diego
Marchena Valote e ao Secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, com cópia para
o Ministério Público de nossa Comarca, solicitando a recomposição do quadro efetivo dos policiais
militares para o Município de Brazópolis/M.G. Ofícios respostas expedido pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento e Assistência Social, encaminhando ao Vereador Sr. João Bosco Martins de
Faria, a relação dos beneficiários do Loteamento Bela Vista e ao Vereador Sr. Neilo Rodrigues
Oliveira, encaminhando os programas desenvolvidos por esta Secretaria e sua Assistente Social
Municipal e Histórico da Sra. Maria Aparecida Faria Dias, conhecida por Dona Zica, apresentado
pelo Vereador Presidente, como Proponência em denominar a estrada municipal que liga o bairro da
Cachoeira ao Distrito de Luminosa, conhecida como estrada nova. Não houve Correspondências
expedidas. Medidas de Providências: Sr. Presidente: 1) Solicito ao Executivo que providencie o
fechamento da lateral do Estádio Municipal Ataliba de Moraes com tela, e providencie a colocação de
uma cobertura de proteção para os mesários que atuam nos jogos realizados neste campo. Vereador
Sr. Silvio Raimundo Vieira: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para
efetuar podas nas árvores plantadas na Praça Sagrados Corações e arredores da Igreja Matriz de
São Caetano. Que seja realizada também manutenção nas luminárias existentes nesta Praça, com
troca das lâmpadas que se encontram queimadas. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito
ao Executivo que providencie a expansão do sistema de monitoramento por câmeras, nas entradas
de acesso a nossa cidade. 2) A pedido dos moradores do bairro Alto da Glória, solicito que o
Executivo oficie a secretaria Municipal de Obras para dar uma solução a um bueiro localizado na
Avenida Tancredo de Almeida Neves, próximo ao bar do Luizão, que encontra-se entupido e
causando transtornos a população. Todas as solicitações foram aprovadas pelos Senhores
Vereadores 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”. 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
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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 encaminhados para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O
Vereador Presidente solicitou aos Vereadores residentes no Distrito de Luminosa que comuniquem a
população local, que tais Projetos se encontram em trâmite nesta Casa Legislativa. Informes da
Casa: O Vereador Presidente informou que o Projeto de Lei Complementar Nº. 01/2016, que trata
sobre o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação, encontra-se em análise nesta Casa, pelas
Comissões responsáveis e pela Assessoria Jurídica. Solicitou aos vereadores interessados, que
façam suas inscrições junto à secretaria desta Casa, para a participação da XIX Marcha de Prefeitos
e Vereadores a Brasília/DF, até a próxima Sessão, dia 12 de abril, devido aos prazos de inscrição.
Este evento acontecerá em Brasília/DF, entre os dias 09 a 11 de maio, e já temos a confirmação dos
seguintes Vereadores: Sr. José Carlos Dias, Sr. José Mauricio Gonçalves, Sr. Silvio Raimundo Vieira
e Sr. Espedito Martins de Noronha. A Sessão passou para o Grande expediente: O Vereador Sr.
Silvio Raimundo Vieira lamentou o fato ocorrido na Agência dos Correios de nossa cidade, que
resultou na morte de um cidadão, ressaltando que precisamos de mais segurança em nosso
Município, fato este que está levando esta Casa, com a sua devida preocupação, a encaminhar um
ofício aos órgãos responsáveis, solicitando, com urgência, a reestruturação do quadro de Policiais
Militares em nosso Pelotão. Agradeceu a Associação de Promoção às Famílias Carentes de
Brazópolis, associação provedora da Casa de Convivência José Caetano Pereira, pelas informações
cedidas referentes ao seu quadro de funcionários e salários, desta entidade. Registrou a presença
de um cidadão, morador do bairro Cruz Vera, que veio solicitar a intervenção desta Casa, na
manutenção da estrada que liga o bairro Cruz Vera a Colônia, que necessita de reparos. Informou o
término do prazo para filiações e migrações para membros de Partidos Políticos, fazendo votos a
todos os que serão candidatos nas próximas eleições, desejando que sejam coerentes em suas
campanhas, e aos que forem eleitos, sejam realmente militantes, em favor da sociedade. O Vereador
Presidente informou o início das atividades do Instituto de Previdência Municipal, neste mês de
março, de forma definitiva. Comentando sobre o cenário nacional, o Presidente disse ter assistido
aos trabalhos da Comissão Especial de Impeachment e comentou os argumentos do relator da
Comissão e da defesa da Presidente Dilma, apresentado pelo Advogado geral da União. Salientou
que esse processo deve ser conduzido com serenidade para o bem do Brasil. O Vereador Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira parabenizou o Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira por sua intermediação no
Distrito de Luminosa, para se chegar a uma solução com relação à denominação de algumas
estradas, bem como a proponência da Mesa Diretora, que apresentou os Projetos para serem
discutidos e analisados, e solicitou que o Setor de Estradas efetue manutenção nesta que receberá o
nome de Estrada Municipal Ricardo Albano de Oliveira. O Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria
pediu que os Vereadores desta Casa se unissem, para cobrar do Chefe do Executivo a manutenção
nas estradas rurais, bem como a roçada e abertura das mesmas, nos trechos que necessitam de
reparos. Pediu informações sobre o pagamento dos ônibus escolares, adquiridos por financiamento
junto ao BNDES e aprovado nesta Casa. O Vereador Presidente informou que conforme projeto
aprovado nesta Casa existe um período, para que os pagamentos sejam efetuados. O Vereador Sr.
Espedito Martins de Noronha concordou com o Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria, para que
esta Casa se una, para solicitar medidas de reparos nas estradas rurais do Município. Informou que
esteve reunido com os Vereadores Sr. Presidente, Sr. José Mauricio Gonçalves e Sr. Silvio
Raimundo Vieira, no Gabinete do Prefeito, junto com a equipe do Setor de Estradas, para traçarem
os planos de ação na manutenção das estradas rurais, para este ano. Novamente com a palavra, o
Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira informou que a máquina patrol estava passando por algumas
manutenções e retomará as suas atividades, começando nos locais emergenciais, levantados nesta
reunião ocorrida na Prefeitura Municipal. O Vereador Sr. João do Carmo Lúcio solicitou que seja feita
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uma manutenção na estrada que liga o Distrito de Luminosa ao bairro Canta Galo. O Vereador
Presidente informou que tal estrada, já foi incluída no cronograma de atividades de manutenção. O
Vereador Sr. José Mauricio Gonçalves sugeriu que o Executivo procure alternativas mais amplas,
para que nossas estradas sejam constantemente reparadas, uma vez que temos mais de quinhentos
quilômetros de extensão de estrada. Finalizado o Grande Expediente, o Vereador Presidente
convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará em 12 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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