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Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária – 2.016.
Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada
em 26 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 e
justificou a ausência do Vereador Sr. Rubens de Almeida, por motivos de saúde. 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. José Mauricio Gonçalves, para que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, o qual leu
do Evangelho de São João, do capitulo 11, o versículo 10. Em seguida, convidou o Secretário desta
Câmara para proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que após lida e discutida, foi corrigida e
aprovada pelos Senhores Vereadores e será Publicada em seu Mural. O Vereador Presidente
convidou o Extensionista Agropecuário da Emater de Brazópolis/M.G, Sr. Augusto Cesar da Silva,
para apresentar o Relatório de Atividades da Emater, realizadas em nosso Município, no ano de
2015. Após a apresentação, todos os Senhores Vereadores cumprimentaram e parabenizaram o Sr.
Augusto Cesar, por todas as atividades efetuadas por este Órgão e apresentadas nesta Sessão. Não
houve Correspondência recebida. Correspondência expedida: Oficio coletivo dos Senhores
Vereadores ao Exmº. Sr. Delegado de Policia Civil do Município e Comarca de Brazópolis/M.G, Dr.
Luiz Felipe Brizzi, solicitando mais agilidade nos atendimentos de emplacamento de veículos e
liberação de documentos e Oficio do Setor de Contabilidade da Câmara Municipal ao Sr. Joaquim
José de Faria, Coordenador do Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal, solicitando
informações sobre o vencimento de salário base do servidor efetivo e também Vereador, Sr. José
Carlos Dias, para fins de cálculo de recolhimento para a previdência própria municipal. Medidas de
Providências: Vereador Presidente: Reiteração de pedido: Solicito ao Executivo, em regime de
urgência, que oficie a Secretaria Municipal de Obras para providenciar a execução de um bueiro,
com manilhamento, em um trecho de estrada do bairro Bom Sucesso, próximo a residência da Sra.
Fátima. Em dias chuvosos, estas águas em grande fluxo chegam a invadir a casa da Sra. Fátima.
Vereador Sr. José Mauricio Gonçalves: 1) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas para
efetuar manutenção e limpeza, em uma vala existente as margens de um trecho de estrada no bairro
Teodoros, próximo a residência do Sr. “Tião da Nhana”. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha:
1) Solicito ao Executivo que analise a possibilidade da colocação de uma torre com transmissão de
sinal de internet, para os moradores do bairro Anhumas. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1)
Solicito ao Executivo, em regime de urgência, que providencie a aparelhagem de raio–x (mesa de
raio-x), para o Pronto Atendimento do Hospital São Caetano. 2) Solicito ao Executivo que providencie
para os atendimentos efetuados na área da saúde, uma maca com suportes, para o transporte de
pacientes. 3) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas para providenciar manutenção e
patrolamento na estrada que liga o bairro Cachoeira ao Distrito de Luminosa, que recebeu o nome
de Estrada Municipal Maria Aparecida Faria Dias (Dona Zica). 4) Solicito ao Executivo, a pedido dos
moradores do bairro Cruz Vera, a troca das lâmpadas que se encontram queimadas, na quadra de
esportes do bairro. 5) Solicito ao Executivo informações por escrito, sobre a situação atual da
Quadra de Esportes da Escola Estadual Altino Pereira Rosa, no Distrito de Luminosa. Todas estas
solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo.
Matéria da pauta: 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”, encaminhado a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização,
com leitura realizada entre o artigo primeiro e o artigo dezesseis. Grande expediente: O Vereador
Sr. Silvio Raimundo Vieira iniciou destacando a importância do “Caminhos da Fé”, que passa em
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nosso Município, pelo Distrito de Luminosa, ressaltando ser algo muito importante para o
desenvolvimento turístico de nosso Município. Prestou a sua homenagem ao Dr. Francisco
Crescêncio, que exerce a profissão de advogado em nossa cidade, e tomou posse como Presidente
da 171ª Sub Sessão da OAB. Finalizou informando sobre a participação do Exmº. Sr. Prefeito
Municipal, João Mauro Bernardo, que irá a Belo Horizonte para concorrer ao Prêmio Prefeito
Empreendedor, do SEBRAE, e já foi escolhido como um dos dez prefeitos empreendedores do
nosso Estado. O Vereador Sr. José Mauricio Gonçalves informou que já estão sendo tomadas as
devidas providências com relação à ponte do bairro Japão, que foi danificada com as chuvas de
dezembro. Em acordo, os Municípios de Piranguinho e Brazópolis irão reconstruí-la novamente.
Informou também que a máquina pá carregadeira já se encontra no pátio da secretaria de
transportes, de nosso Município. O Vereador Presidente iniciou informando que está à disposição
desta Casa, na secretaria, o Relatório de Atividades entregue pela Emater, com os trabalhos do ano
de 2015. Também parabenizou o Dr. Francisco Crescêncio, por sua posse, como Presidente da
OAB, citado acima. Finalizou procedendo à leitura de um artigo, de autoria do Deputado Estadual
Durval Ângelo, do seu livro Tempos Sombrios, onde o Deputado fala sobre as denúncias mais
recentes de corrupção e a forma que essas apurações são feitas pelos órgãos responsáveis.
Comentou sobre os fatos e finalizou alertando para haja mais empenho dos partidos políticos em
combater esse mal que tanto tem prejudicado nosso país que é a corrupção. O Vereador Sr.
Espedito Martins de Noronha recordou muitas benfeitorias realizadas em nosso Município, pela atual
administração e também manifestou a sua indignação pela maneira como vem sendo tratada a
política em nosso país. 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 03 de maio 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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