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Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária – 2.016.
Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada
em 13 de setembro 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 Bosco Martins de Faria, para
que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada, o qual leu do Evangelho de São João, do Capítulo 15, 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 há Correspondências recebidas e Correspondências Expedidas para esta
Sessão. Medidas de Providências: Mesa Diretora: 1) Solicitamos ao Executivo que oficie a
Secretaria Municipal de Obras para colocar um corrimão de proteção, na calçada em frente ao
portão de saída da Escola Municipal Dona Maria Carneiro (Grupinho), na Rua Floriano Peixoto,
como medida de proteção aos alunos no momento de atravessarem a rua, evitando riscos de
acidentes. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas
para realizar manutenção e patrolamento na estrada do bairro dos Bentos e Quilombo, no Distrito de
Luminosa. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Executivo que oficie a secretaria
municipal de obras, para providenciar cerca de proteção ao redor da academia ao ar livre, localizada
no bairro Alto da Glória, por estar instalada muito próxima a Avenida Tancredo de Almeida Neves.
Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário pelos Senhores Vereadores, e serão
encaminhadas para providências do Executivo. Matéria Recebida: Emenda Modificativa Nº.
02/2016: Que seja feita uma alteração no Projeto de Lei do Legislativo Nº. 07/2016, de autoria da
Mesa Diretora, com redução de 50% (cinquenta por cento), no valor apresentado para votação do
subsídio dos vereadores, inclusive o Presidente da Câmara, a iniciar-se em 01 de janeiro de 2017,
fixado em R$ 2.492,32 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos),
conforme consta no Artigo 5º do presente Projeto, para R$ 1.246,16 (um mil, duzentos e quarenta e
seis reais e dezesseis centavos). Emenda Modificativa Nº. 03/2016: Que seja feita uma alteração no
valor do Projeto de Lei do Legislativo Nº. 08/2016, de autoria da Mesa Diretora, com redução de 50%
(cinquenta por cento), no valor apresentado para votação do subsídio do Vice Prefeito, a iniciar-se
em 01 de janeiro de 2017, fixado em R$ 3.755,26 (três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e
vinte e seis centavos), conforme consta no Artigo 2º do presente Projeto, para R$ 1.877,63 (um mil,
oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), e Emenda Modificativa Nº. 04/2016:
Que seja feita uma alteração de valor no Projeto de Lei do Legislativo Nº. 09/2016, de autoria da
Mesa Diretora, com redução de 50% (cinquenta por cento), no valor apresentado para votação do
subsídio dos secretários municipais, a iniciar-se em 01 de janeiro de 2017, fixado em R$ 3.755,26
(três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), conforme consta no Artigo 1º
do presente Projeto, para R$ 1.877,63 (um mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e três
centavos). Todas as Emendas são de Proponência do Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira, datadas
em 13 de setembro de 2016, e foram encaminhadas para análise da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Informes da Câmara: O
Vereador Presidente recordou a todos que estamos na Semana da Cidade e nesta sexta-feira, dia 16
de setembro, comemora-se o Aniversário de Emancipação Político Administrativo do Município de
Brazópolis/M.G. O Presidente convidou todos os Vereadores para a Cerimônia de Hasteamento e
Arriamento dos Pavilhões (08:00h e 18:00h), desfile das Escolas Municipais na Praça Sagrados
Corações e a Missa em Ação, às 19:00h, na Igreja Matriz de São Caetano. O Presidente procedeu
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também à leitura do Ofício Nº. 65/2016, que aborda sobre a suspensão da cobrança do Custeio de
Iluminação Pública, nas contas dos clientes da Cemig, na zona rural e o ofício/comunicado com
relação ao fato ocorrido com um ônibus escolar, no bairro Anhumas, dia 09 de setembro, relatando
também as providências que foram tomadas. A Sessão passou para o Grande expediente: O
Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria agradeceu pela informação fornecida, com relação ao
custeio de iluminação pública, ressaltando que desta forma, fica mais fácil transferir a informação
correta à população. O Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira comentou que segundo informações
recebidas, não houve quem levasse uma criança de cinco anos até a sua residência, no dia do fato
ocorrido com o ônibus escolar, no bairro Anhumas. O Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha
informou que segundo informações, houve um desencontro entre o momento da saída de algumas
crianças do local do ocorrido e a chegada de outro transporte que foi transportar estas crianças. O
Vereador Presidente informou que a máquina patrol está fazendo manutenção na estrada da rampa,
devido às atividades que acontecerão no local, como parte das comemorações do aniversário da
cidade. Informou a conclusão de mais um trecho de calçamento, um no bairro Bom Sucesso e outro
no bairro Can Can. Informou também que nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
atingiu a pontuação relevante de 6.4, em nota apresentada nos meios de comunicação, tudo devido
ao trabalho e seriedade dos profissionais de educação do Município de Brazópolis/M.G. 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 20 de setembro 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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