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Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária – 2.016
Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada em
07 de junho 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 Bosco Martins de Faria, para que fizesse a leitura de um
trecho da Bíblia Sagrada, o qual leu do Evangelho de São Mateus, do capítulo 05, o versículo 16. 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. O
Vereador Presidente, conforme aprovado em Sessão anterior, convidou o Professor e Maestro do
Coral Vozes de Euterpe, Sr. José Rezende Vilela, para usar a Tribuna, o qual veio apresentar para
esta Câmara, os Projetos, de sua autoria, para manutenção do Coral Vozes de Euterpe, reforma e
ampliação da sede e realização de concertos. Ao término, o Vereador Presidente agradeceu a
participação do Professor e Maestro, Sr. José Rezende Vilela e demais coralistas presentes.
Também manifestou apoio aos Projetos, informando que esta Casa já encaminhou as cópias dos
mesmos, para análise do Executivo. Os demais Vereadores participaram da discussão,
parabenizando o Coral Vozes de Euterpe pelo brilhante trabalho que realizam não somente em
Brazópolis, mas em diversas cidades, com a realização de concertos. Correspondências
recebidas: Ofício do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brazópolis/M.G,
informando um total de 246 atendimentos, no período de 01 de maio a 01 de junho de 2016. Carta
de agradecimento da Irmã Maria do Carmo Montegut, agradecendo os Senhores Vereadores por
todo o apoio manifestado ao Lar da Criança Monsenhor Noronha. Informes do Conselho Tutelar dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Brazópolis/M.G, sobre os seguintes eventos: 12 de junho –
Dia de Combate ao Trabalho Infantil e 26 de junho – Dia Mundial de Combate as Drogas.
Correspondência expedida: Moção Honrosa: “A Câmara Municipal de Brazópolis/M.G, por
unanimidade, diante dos relevantes serviços prestados à comunidade, pelo Sr. Mateus de Lucca
Albuquerque, resolve homenageá-lo, concedendo-lhe a presente Moção Honrosa, visto que no
exercício de sua função como Chefe do Cartório Eleitoral, integrou a nossa sociedade, trabalhando
junto à comunidade, no sentido de promover o bom funcionamento da Justiça Eleitoral neste
Município, com dedicação e sempre respeitando os valores e tradições de nossa terra”. Assinam a
Mesa Diretora. Esta presente Moção será encaminhada ao Exmº. Sr. Mateus de Lucca Albuquerque,
Chefe do Cartório Eleitoral do Município e Comarca de Brazópolis/M.G, que passará a atuar em
outra Comarca, a partir de 20 de junho de 2016. Medidas de Providências: Vereador Sr. Benedito
André Lúcio: 1) Solicito ao Chefe do Executivo que oficie o Setor de Estradas para efetuar
manutenção e patrolamento em toda a extensão de estrada que liga o Município de Brazópolis/M.G
ao Distrito de Luminosa, efetuando correções no trecho que necessita de reparos em frente à
residência do Sr. “Joãozão”, próximo a propriedade do Sr. José Félix, no bairro Boa Vitória. Vereador
Sr. Silvio Raimundo Vieira: 1) Solicito ao Chefe do Executivo que envie um Projeto de Lei para
análise e votação desta Câmara Municipal, que dispõe sobre a Cessão Real de Uso de um imóvel
que pertence a Prefeitura Municipal, situado às margens da Rodovia Estadual MG – 295, próximo a
Mata Municipal, já usado pelo CONSEP, para que este mesmo Conselho possa continuar usando
esta sede, neste imóvel, para continuidade de suas atividades, uma vez que não possuem sede fixa.
Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1) Solicito ao Chefe do Executivo que oficie o Setor de Engenharia
desta Prefeitura Municipal, para intermediar junto a Diretoria do Prédio do Clube Grêmio Operário
Primeiro de Novembro, uma vistoria no mesmo, que necessita urgente de reforma e reparos.
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Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao Chefe do Executivo que oficie a Secretaria
Municipal de Obras e o Setor de Estradas para efetuar manutenção nas estradas rurais do
Município. Solicito também que os funcionários destes órgãos providenciem o escoamento das
águas pluviais que ficam acumuladas nas estradas. Vereador Sr. João do Carmo Lúcio: 1) Solicito ao
Chefe do Executivo que oficie o Setor de Estradas para efetuar manutenção e patrolamento em todo
o trecho de estrada que liga o Distrito de Luminosa, passando pelo bairro do Paiolzinho, até a divisa
com o Município de Piranguçú/M.G. 2) Solicito ao Chefe do Executivo que oficie o Setor de Estradas
para efetuar um aterro, que é necessário ser feito, em todo o trecho de estrada que liga o Distrito de
Luminosa com as divisas dos Municípios de São Bento do Sapucaí/SP e Campos do Jordão/SP.
Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Chefe do Executivo que oficie a Secretaria
Municipal de Obras para efetuar manutenção e operação tapa buracos, com bloquetes, em todo o
trecho danificado da Avenida Principal do bairro Bom Sucesso. 2) Solicito ao Chefe do Executivo que
oficie a Secretaria Municipal de Obras para efetuar manutenção nas ruas do Distrito de Luminosa,
sobretudo nas ruas que ainda se encontram sem o seu calçamento. 3) Solicito ao Senhor Presidente
informações sobre como proceder com relação a pacientes diabéticos, pois este Vereador
Proponente foi procurado por um cidadão portador de diabetes, que alega não estar recebendo o
atendimento devido ao seu caso. Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário, pelos
Senhores Vereadores, e serão encaminhadas para providências do Executivo. Matéria para
votação: Projeto de Lei do Executivo Nº. 06/2016, de 23 de maio de 2016: “Autoriza o Chefe do
Executivo Municipal a realizar alienação de bens inservíveis e veículos, e dá outras providências”,
encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização. O Vereador Secretário efetuou a leitura do Parecer Favorável da Assessoria Jurídica do
Legislativo e os Pareceres Favoráveis das Comissões citadas, nomeadas para análise do Projeto.
Concluída as leituras, o Vereador Presidente abriu inscrição junto a Mesa Diretora, para a discussão
da matéria. Inscreveram-se junto a Mesa Diretora, os Vereadores Sr. José Maurício Gonçalves, Sr.
João Bosco Martins de Faria e Sr. Silvio Raimundo Vieira, para discutirem o Projeto. Concluída as
discussões, o Vereador Presidente submeteu a matéria em pauta em primeira votação, sendo
aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de urgência do Executivo, submeteu-o a
segunda votação, também sendo aprovado por unanimidade. Irá à sanção, pelo Executivo. Projeto
de Lei do Legislativo Nº. 05/2016, de 06 de junho de 2016, de autoria da Mesa Diretora: “Dispõe
sobre denominação de logradouro público – Rua Miguel Pereira dos Santos, e dá outras
providências”, encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O Vereador Secretário
procedeu à leitura de toda a redação do Projeto, bem como dos Pareceres Favoráveis a sua
aprovação, expedidos pela Assessoria Jurídica do Legislativo e pela Comissão citada para analisar a
matéria. Concluída as leituras, o Vereador Presidente abriu inscrição junto a Mesa Diretora, para a
discussão da matéria. Inscreveram-se para discuti-la, os Vereadores Sr. Silvio Raimundo Vieira, Sr.
José Maurício Gonçalves, concluindo com a discussão do Presidente, o qual, dando sequência aos
trabalhos, submeteu a presente matéria em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade.
Atendendo ao pedido de regime de urgência dos Vereadores Sr. Silvio Raimundo Vieira e Sr. Rubens
de Almeida, submeteu-o a segunda votação, também sendo aprovado por unanimidade. Irá a
Sanção, pelo Executivo. Grande expediente: O Vereador Sr. José Maurício Gonçalves iniciou
informando que nesta segunda-feira, dia 06 de junho, o Engenheiro Sr. Sebastião Elias, da
Coordenadoria do DER, Agência de Itajubá/M.G, esteve presente em uma reunião no Gabinete do
Prefeito Municipal, para tratarem de diversos assuntos, entre eles a colocação de redutores de
velocidades em alguns trechos da Rodovia Estadual MG – 295, nos trechos permitidos pelo DER e a
instalação de aparelhos radares, conforme reivindicação desta Casa, o qual novamente foi
ressaltado pelo Sr. Sebastião, que os pedidos efetuados para radares foram encaminhados para os
próximos processos de licitações. Os Vereadores Sr. Silvio Raimundo Vieira e Sr. Espedito Martins
de Noronha colaboraram com a fala do Vereador Sr. José Maurício Gonçalves, destacando a
importância desta reunião, sobretudo para a segurança daqueles que trafegam por esta Rodovia. O
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Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira parabenizou o Professor Sr. José Rezende Vilela, também
maestro do Coral Vozes de Euterpe, por sua atuação em nossa sociedade, principalmente com o
trabalho efetuado neste Coral. O Vereador Presidente novamente agradeceu a presença do
Professor e Maestro, Sr. José Rezende Vilela e os coralistas do Coral Vozes de Euterpe, pela
participação nesta Sessão. Informou a participação do Exmº. Sr. Prefeito Municipal João Mauro
Bernardo, em uma reunião na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte/M.G, onde assinou alguns
convênios para fins de calçamento nos bairros Bom Sucesso e São Rafael e outro de aquisição de
instrumentos para a Fanfarra Municipal. Enfatizou que estes foram os primeiros trâmites, sendo
necessários outros a serem executados, até acontecer à liberação destes recursos. Com relação ao
comentário do Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira, sobre o caso do paciente diabético, solicitou
que o Vereador oriente este paciente a procurar a Secretaria Municipal de Saúde, pois geralmente,
tratamento de diabéticos tem acompanhamento pelos agentes de saúde que visitam regularmente as
famílias e pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que atende estes casos com singular atenção.
Encerrando o grande expediente, o Vereador Presidente agradeceu a participação de todos,
convocando os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará em 14 de
junho 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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