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Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária – 2.016.
Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada
em 16 de agosto 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 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 da Bíblia Sagrada, o qual leu da Carta de São Paulo Apóstolo aos Romanos, do
Capítulo 05, o versículo 01. 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. Não houve Correspondências recebidas e expedidas para esta
Sessão. Medidas de Providências: Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao
Executivo que oficie o Setor de Estradas para efetuar manutenção nas estradas rurais do Município,
inclusive nos trechos menores e adjacentes as estradas principais. Esta solicitação foi aprovada em
Plenário pelos Senhores Vereadores, e será encaminhada para providências do Executivo. Não
houve Matéria Recebida. A Sessão passou para o Grande expediente: O Vereador Presidente
iniciou recordando a todos os candidatos, sobre a reunião com o MM Juiz Eleitoral deste Município e
Comarca, Dr. Wyllis Vilas Boas, no dia 17 de agosto, às 10:00h, no Auditório do Centro de Educação
Profissional Tancredo Neves, que irá abordar o tema: Eleições Municipais 2016. Recordou também
que esta Casa sediará, com o seu auditório, o leilão de bens inservíveis da Prefeitura Municipal de
Brazópolis/M.G, dia 18 de agosto, quinta-feira, a partir das 10:00h. Informou que esta Casa necessita
analisar sobre o Subsídio do Prefeito, Vice Prefeito e Secretários, para o ano de 2017, conforme
Projeto de Lei do Legislativo e Projeto de Resolução, a ser apresentados na próxima Sessão
Ordinária. Após a discussão, a Mesa Diretora informou que irá apresentar, na próxima Sessão, o
Projeto de Lei do Legislativo, que aborda tal assunto, para ser analisado pelos Vereadores e votado.
O Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira solicitou ao Vereador Presidente que proceda a alteração no
Regimento Interno desta Casa, alterando o período de mandato do Presidente da Mesa Diretora,
para bienal e não anual, conforme está. Tal solicitação foi encaminhada para análise da assessoria
jurídica do Legislativo. Também solicitou que seja feita uma consulta junto ao Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, para que seja feito um acréscimo de vinte por cento no subsídio do
Presidente da Mesa Diretora, devido a sua responsabilidade jurídica, enquanto gestor. Esta
solicitação também foi encaminhada para análise e expedição de Parecer da assessoria jurídica do
Legislativo. O Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira solicitou informações ao Vereador Presidente
sobre algumas pedras colocadas no bairro das Posses, em Bom Sucesso, que segundo informações
dos moradores deste bairro, as pedras adquiridas são muito grandes. O Vereador Presidente
esclareceu que estas pedras foram adquiridas em parceria com a comunidade local e a escolha do
tamanho das mesmas, também foi da própria comunidade, da mesma forma como aconteceu com a
parceria dos moradores do Distrito de Luminosa, que adquiriram as pedras, conforme os tamanhos
desejados. Novamente com a palavra, o Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira recordou o dia de
Nossa Senhora da Piedade, Padroeira do Estado de Minas Gerais, pedindo as suas bênçãos e
proteção para todo o povo mineiro. Novamente com a palavra, o Vereador Presidente agradeceu a
Secretaria Municipal de Obras pelos trabalhos de manutenção realizados na rede de esgoto do
bairro Bom Sucesso, com tubulações fornecidas pela comunidade local, por meio de parcerias. O
Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria informou sobre o falecimento do Sr. Marco Antonio Gomes
Visotto, filho do Sr. Antonio Visoto e Sra. Dilma Gomes Visoto (in memoriam). O Vereador Sr. Silvio
Raimundo Vieira, novamente com a palavra, solicitou ao Presidente que expeça uma Moção de
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Pesar aos familiares, em nome do Legislativo e solicitou que também fosse realizado um minuto de
silêncio, em memória do Sr. Marco Antonio Gomes Visotto. Atendendo as solicitações, o Vereador
Presidente solicitou que todos se colocassem em pé, para esta Homenagem Póstuma. Encerrando o
grande expediente, o Vereador Presidente desejou uma excelente campanha eleitoral a todos os
candidatos desta eleição municipal e agradeceu a participação de todos, convocando os Senhores
Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará em 23 de agosto de 2.016, terça-feira,
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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