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Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária – 2.016
Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada
em 17 de maio de 2.016, às 17:00h, 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 de todos os Senhores
Vereadores. Logo após, o Senhor Presidente deu as boas vindas a todos e 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 um versículo do Salmo 135. Em seguida,
convidou o Secretário Executivo para proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que após lida e
discutida, foi aprovada pelos Senhores Vereadores e será Publicada no Mural da Casa.
Correspondência recebida: Ofício da Secretária Municipal de Educação, Sra. Luiza Márcia Serpa
Mendonça, informando e esclarecendo os trâmites adotados por sua secretaria, na contratação de
profissionais, para a Educação, especificamente para a Creche Municipal. Não houve
Correspondência expedida. Medidas de Providências: Vereador Sr. Presidente: 1) Solicito ao
Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para iniciar o calçamento e execução de rede
de esgoto, no bairro Bom Sucesso, no trecho em frente a propriedade do Sr. Marcos Paulo e outros.
2) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas a efetuar, com urgência, patrolamento e
manutenção na Estrada da comunidade dos Machados e na Estrada da comunidade dos Goulart, no
bairro Bom Sucesso. 3) Solicito ao Executivo que intermedeie junto a Copasa, para que seja dada a
continuidade à implantação de rede de água potável, para os moradores da Estrada do Observatório
e da comunidade dos Clementes, no bairro Bom Sucesso. Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira: 1)
Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras, para que refaça um trecho de
galeria para escoamento de água pluvial, entre a Travessa Neco Veloso e a Travessa Padre Correa.
Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao Executivo que analise a possibilidade de se
fazer um acostamento à margem direita da Rodovia Estadual MG – 295, próximo a guarita de ponto
de ônibus, para acesso ao Bairro da Roça, para a segurança de embarque e desembarque de
passageiros. Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de
Estradas, para efetuar manutenção e patrolamento na estrada do bairro da Praínha. Vereador Sr.
João do Carmo Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que providencie a mudança de um orelhão telefônico,
próximo a galeria de açougues da Praça do Mercado, que tem atrapalhado as filmagens da câmera
de segurança instalada no local. 2) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas para efetuar
manutenção e patrolamento urgente, na estrada que liga o Distrito de Estação Dias, acesso ao bairro
Grotão, até o limite com o Município de Piranguinho/M.G. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1)
Solicito ao Executivo que oficie o Setor de estradas para efetuar manutenção e patrolamento na
estrada do “Caminhos da Fé”, no Distrito de Luminosa, passando pelo bairro do Quilombo. 2) Solicito
ao Executivo que providencie a manutenção das câmeras de segurança do Distrito de Luminosa.
Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário, pelos Senhores Vereadores, e serão
encaminhadas para providências do Executivo. Matéria Recebida: Projeto de Lei do Legislativo Nº.
04/2016, de 17 de maio de 2016: “Dispõe sobre a criação das Reservas Particulares do Patrimônio
Natural – RPPN’s, no âmbito do Município de Brazópolis/M.G, e dá outras providências”, de
Proponência da Mesa Diretora. Foi feita a leitura de toda a redação do projeto pelo Vereador
Secretário e posteriormente encaminhado, pelo Vereador Presidente, a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação e Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Meio Ambiente, para
análise e parecer. Grande expediente: O Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira pediu informações ao
vereador Presidente, sobre o Projeto de Lei em trâmite nesta Casa, que trata sobre o plano de
Carreira dos Servidores da Rede Municipal de Educação. O Vereador Presidente informou que
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aguarda o envio, pelo Executivo, de alguns anexos, para compor este Projeto, que continua sob
análise das Comissões. O Vereador Sr. José Mauricio Gonçalves solicitou também ao Vereador
Presidente, informações sobre o calçamento em algumas travessas adjacentes da Avenida Coronel
Henrique Braz, o qual informou que já se encontra em andamento o calçamento da Viela Helena
Visoto, que liga a Av. Cel. Henrique Braz á Rodovia Estadual MG - 295. Novamente com a palavra, o
Vereador Sr. José Mauricio também informou os trâmites da Prefeitura Municipal para fins de
calçamento, em alguns trechos dos bairros São Francisco, Can Can, e Bom Sucesso e na Rua Alzira
Oriolo dos Santos. O Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha solicitou informações do Vereador
Presidente sobre a máquina pá carregadeira, que o nosso Município recebeu do Governo Federal. O
Vereador Presidente informou que ainda haverá um período de mais ou menos trinta dias para que
todos os trâmites sejam resolvidos, tais como vistoria da máquina pela Caixa Econômica Federal e
treinamento do funcionário que irá operá-la. O Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria perguntou
ao Sr. Vereador Presidente sobre os gastos da viagem realizada a Brasília/DF, pois segundo alguns
comentários, teve uma despesa de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). O Vereador Presidente
apresentou ao Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria e demais Vereadores o relatório das
despesas dessa viagem, que será publicado no mural da Câmara Municipal, com todas as notas
apresentadas, totalizando uma despesa de R$ 2.006,60 (dois mil, seis reais e sessenta centavos).
Esclareceu que essa informação desse valor descabido é mentirosa. Novamente com a palavra, o
Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria perguntou ao Vereador Presidente, sobre os gastos da
viagem do Prefeito a China, no ano de 2013. O Vereador Presidente recordou ao Vereador Sr. João
Bosco que esta viagem foi custeada pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sendo
que o Prefeito de Brazópolis viajou junto com uma delegação da Assembleia com diversos prefeitos
da região. O Vereador Presidente, dando continuidade ao grande expediente, informou que o
representante regional da Copasa não pode comparecer na reunião agendada no Gabinete do
Prefeito, nesta segunda-feira, dia 16 de maio, onde seriam tratados diversos assuntos, inclusive
aquele abordado nesta Sessão, sobre atendimento de reclamações da agência de Brazópolis/M.G,
junto a Central de Atendimentos da Copasa. Agradeceu a Secretaria Municipal de Obras por uma
operação tapa buracos, realizada no Trevo de acesso ao bairro Bom Sucesso, que é de
responsabilidade do DER/MG, e que foi executado pela Prefeitura Municipal. Finalizado o Grande
Expediente, o Vereador Presidente solicitou um minuto de silêncio, em virtude do falecimento do Dr.
Jesu Jesenh Rosa Ribeiro, Médico Veterinário e servidor municipal de carreira, que muito se dedicou
prestando serviço a nossa cidade. Todos se colocaram em pé, para esta homenagem póstuma. Em
seguida, o Vereador Presidente informou que expedirá uma Moção de Pesar aos familiares
enlutados e agradeceu a participação de todos, convocando os Senhores Vereadores para a próxima
Sessão Ordinária, que se realizará em 24 de maio de 2.016, terça-feira, às 17:00h. 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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