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                                       Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária – 2.016

         Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada em
14 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. Benedito André Lúcio, para que fizesse a leitura de um trecho
da Bíblia Sagrada, o qual leu da Carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 12, o versículo 12.
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.
Correspondências recebidas: Convite da Secretaria Municipal de Educação e do SEBRAE, para a
Primeira Feira do Empreendedor, dia 17 de junho, sexta-feira, das 10:00h às 12:00h, na Praça da
Matriz, e Convite para as comemorações do aniversário de 241 anos da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais, a ser comemorado em 16 de junho, quarta-feira, às 16:00h, no Centro de Eventos da
FEPI,  em  Itajubá/M.G.  Não  há  Correspondência  expedida  para  esta  Sessão.  Medidas  de
Providências:  Vereador Sr. Presidente: 1) Solicito  ao Chefe do Executivo que oficie o Setor de
Estradas para providenciar aterro e patrolamento urgente na Estrada dos Goulart, no bairro Bom
Sucesso, trecho em que se trafega o transporte escolar municipal. 2) Solicito ao Chefe do Executivo
que oficie a Secretaria Municipal de Obras para providenciar, com urgência, a correção de buracos
na  Avenida  Principal  do  bairro  Bom  Sucesso.  3)  Solicito  ao  Chefe  do  Executivo  que  oficie  a
Secretaria Municipal de Obras para efetuar roçada, em toda a extensão do trecho da Estrada do
Observatório.  4)  Solicito  ao  Chefe  do  Executivo  que  oficie  o  Setor  de  Estradas  para  efetuar
manutenção  e  patrolamento,  em todo  o  trecho  de  estrada  do  bairro  das  Posses.  Vereador  Sr.
Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao Chefe do Executivo que oficie o Setor Responsável para
efetuar vistoria e corte de uma árvore, nas proximidades da estrada, que corre riscos de desabar,
próximo a residência do Sr. Orlando Maria, no bairro Campo Belo. Vereador Sr. João Bosco Martins
de Faria: 1) Solicito ao Chefe do Executivo que oficie o Setor Responsável para efetuar vistoria e o
corte de uma árvore que corre risco de desabar sobre uma residência, e que fica situada no lote de
propriedade do Sr. José Vitor Mendonça, cito a Rua Silvestre Ferraz. Vereador Sr. Neilo Rodrigues
Oliveira: 1) Solicito ao Chefe do Executivo que oficie o Setor de Estradas para efetuar manutenção e
patrolamento em toda a extensão de estrada do bairro Campo Belo, principalmente no morro situado
próximo a residência do Sr. José Carlos. Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário, pelos
Senhores  Vereadores,  e  serão  encaminhadas  para  providências  do  Executivo.  Matéria  para
votação: Projeto de Lei do Legislativo Nº. 04/2016, de Proponência da Mesa Diretora, 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”,  encaminhado a Comissão de
Legislação,  Justiça  e  Redação  e  Comissão  de  Educação,  Cultura,  Desportos,  Saúde  e  Meio
Ambiente. O Vereador Secretário procedeu a leitura dos Pareceres Favoráveis a Aprovação deste
Projeto, expedido pela Assessoria Jurídica do Legislativo e pelas Comissões citadas, responsáveis
por  sua  análise.  Concluída  estas  leituras,  o  Vereador  Presidente  abriu  inscrições  junto  a  Mesa
Diretora  para  a  discussão  da  matéria.  Inscreveram-se  para  discuti-lo,  os  Vereadores  Sr.  Silvio
Raimundo Vieira, Sr. José Maurício Gonçalves e o Vereador Presidente . Concluída as discussões, o
Vereador  Presidente  submeteu  a  matéria  em  pauta  em  primeira  votação,  sendo  aprovada  por
unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de urgência do Vereador Sr. José Maurício Gonçalves,
submeteu-a em segunda votação, também sendo aprovada por unanimidade. Irá a Sanção, pelo
Executivo.  Grande expediente:  O Vereador Presidente iniciou informando que esta Câmara, após



2

os trâmites legais, mandou confeccionar uma Placa de Moção de Agradecimento, para ser entregue
ao Sr. Mateus de Lucca Albuquerque, Chefe do cartório Eleitoral desta Comarca de Brazópolis/M.G,
que ficou orçada no valor de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), já com as despesas de
Correios.  O  Vereador  Sr.  Silvio  Raimundo  Vieira  informou  a  sua  participação,  junto  com  os
Vereadores Presidente e Secretário desta Mesa Diretora, em uma reunião ocorrida no dia 09 de
junho, quinta-feira de semana passada, no Auditório de Eventos do Centro de Educação Profissional
Tancredo Neves, que contou com a participação da Emater, para abordarem sobre trabalhos a serem
definidos e executados em nosso Município, na área do Meio Ambiente, contemplando as áreas de
reciclagem, aterro sanitário, recolhimento de lixo, preservação ambiental, entre outras. Informou que
em breve, terão início as obras de calçamento a ser executado no bairro Can Can, cuja obra já foi
licitada, aguardando os seus trâmites finais para o seu início. Informou que a Quadra de Esportes do
bairro da Estação terá a sua reforma iniciada, dentro de poucos dias. Informou também que no dia
16 de junho, próxima quinta-feira, acontecerá à reunião com o grupo da COHAB, para tratar de
assuntos referentes ao Loteamento Bela Vista. O Vereador Sr. José Maurício Gonçalves informou a
liberação de mais um ônibus escolar, pelo Governo do Estado de Minas Gerais, para o Município de
Brazópolis/M.G, através de emenda parlamentar do Exmº. Sr. Deputado Estadual Durval Ângelo.
Este ônibus escolar já está sendo trazido para Brazópolis/M.G, para uso da Secretaria Municipal de
Educação. Informou o início das obras de calçamento na Rua Mário Lisboa, que após o seu término,
terá  início  as  obras  de  calçamento  no  bairro  Can  Can.  O  Vereador  Sr.  Benedito  André  Lúcio
parabenizou  e  agradeceu  os  coordenadores  e  colaboradores  da  Primeira  Festa  do  Tropeiro,
realizada no Distrito de Luminosa, em 12 de junho, domingo último. O Vereador Sr. Rubens de
Almeida informou que neste domingo aconteceu com grande êxito, um encontro dos pré candidatos
dos Partidos:  Partido dos Trabalhadores,  Partido Republicano Brasileiro e Partido do Movimento
Democrático  Brasileiro,  no  Sítio  do  Silveira.  O Vereador  Presidente,  novamente  com a palavra,
informou que esteve visitando o bairro Bom Sucesso, com o Secretário Municipal  de Obras,  Sr.
Antonio Donizete Dias, onde serão executadas algumas obras, tais como a ponte na estrada dos
Bragas, o trevo de acesso ao bar do Raimundo, para resolver problemas de escoamento de água e o
início  de  colocação  de  manilhas  de  drenagem  na  Escola  Municipal  Joaquim  Raimundo  Braga.
Lamentou  sobre  este  terrorismo internacional  que  tem assolado  o  nosso  mundo,  ressaltando  a
crueldade feita com aqueles 49 jovens mortos em Orlando, nos Estados Unidos. Comentou sobre o
atual  cenário político,  principalmente neste período de eleições,  onde muitos cidadãos visitados,
esperam, às vezes, até por desinformação, que o político atenda seus interesses particulares e não
o bem comum. Mas também é um momento de oportunidade para que o candidato possa esclarecer
que um vereador ou prefeito devem trabalhar na aplicação de políticas públicas,  que atenda de
forma geral, toda a população. 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 21 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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                                                       __________________
                                                            José Carlos Dias.
                                                                   Presidente.
_______________            _______________
Benedito André Lúcio.          José Mauricio Gonçalves.
Vice-Presidente.           Secretário.

_______________             ________________
Espedito Martins de Noronha.                                                      Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.             Vereador.

_______________             ________________
João Bosco Martins de Faria.                                                       Rubens de Almeida.
Vereador.             Vereador.

_______________            _________________.
João do Carmo Lúcio.                                                                   Silvio Raimundo Vieira. 
Vereador.            Vereador.


