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Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária – 2.016.
Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada
em 20 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. Benedito André Lúcio, para que
fizesse a leitura da Bíblia Sagrada, o qual leu do Evangelho de São João, do Capítulo 13, o versículo
13. Em seguida, convidou o Secretário Executivo para proceder à leitura da Ata da Sessão anterior,
que após lida, discutida e corrigida, foi aprovada pelos Senhores Vereadores e será Publicada no
Mural da Câmara. Correspondência recebida: Planilha apresentada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, contendo informações sobre o Município de Brazópolis/M.G, à partir do
último Censo realizado no ano de 2010, e publicado no Mural da Câmara Municipal de
Brazópolis/M.G. Correspondência Expedida: Ofício da Mesa Diretora ao Presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agropecuária de Brazópolis/M.G, Sr. Valdir Serpa dos Santos, manifestando o
apoio político desta Casa, com relação ao projeto apresentado por esta Associação, com o objetivo
de promover a identidade comercial de Brazópolis, na criação da festa “Romeu e Julieta”. Medidas
de Providências: Vereador Presidente: 1) Solicito ao Executivo, a pedido do Vereador Sr. Espedito
Martins de Noronha, que seja encaminhado a esta Câmara, por ofício, informações sobre o processo
de implantação da Copasa, no bairro Farias. 2) Solicito ao Executivo que oficie a secretaria municipal
de obras para realizar uma avaliação na rede de esgoto no bairro Bom Sucesso, da parte central da
Avenida, próximo a Igreja de São Clemente, até as proximidades da residência do Sr. Lauro,
trocando a tubulação atual por uma tubulação com 150 mm. Vereador Sr. José Maurício Gonçalves:
1) Sugiro ao Executivo e organizadores, que dentro das programações dos eventos comemorativos
do Aniversário de Emancipação de Brazópolis/M.G, aconteça a realização de um show na Praça da
Matriz. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Executivo que oficie a secretaria
municipal de obras para realizar canalização de água pluvial, que obstruiu a passagem de pedestres
na Rua de acesso a entrada da Quadra de Esportes do bairro Cruz Vera, que não possui saída para
estas águas. Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário pelos Senhores Vereadores, e
serão encaminhadas para providências do Executivo. Não houve Matéria Recebida. Não houve
Informes da Câmara, passados pelo Presidente. A Sessão passou para o Grande expediente: O
Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria lamentou o fato de estar saindo boatos falsos com relação
à taxa de iluminação pública cobrada na zona rural, onde muitos afirmam que se trata de um projeto
da Câmara Municipal em parceria com a Prefeitura Municipal. O Vereador Presidente, mais uma vez
esclareceu os fatos, alegando não serem verdadeiros os comentários surgidos. Sendo assim, a
Câmara Municipal emitirá uma Nota de Esclarecimento a população. O Vereador Sr. Silvio Raimundo
Vieira agradeceu a presença dos demais Vereadores, nas cerimônias e eventos comemorativos do
aniversário de Emancipação de Brazópolis. Parabenizou e agradeceu a parceria realizada entre a
Prefeitura Municipal e os Produtores Rurais, para a realização do evento. Agradeceu o trabalho da
Polícia Militar e todos que prestigiaram os eventos, bem como de cidades vizinhas que
compareceram e prestigiaram o Show de Rádio. O Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha
também parabenizou os organizadores das festividades e agradeceu a participação da população
que prestigiou as comemorações. O Vereador Sr. José Maurício Gonçalves agradeceu toda a equipe
que trabalhou para a realização dos eventos comemorativos do Aniversário da Cidade, ressaltando
que o Show de Rádio, com diversos artistas, ocorrido no dia 18 de setembro, no Parque de
Exposições, contou com um público estimado entre quinze a vinte mil participantes. O Vereador Sr.
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João Bosco Martins de Faria destacou que diversas pessoas reclamaram sobre o custo um pouco
elevado na praça de alimentação do evento. O Vereador Presidente ressaltou que algumas
barraquinhas eram de responsabilidade das entidades do Município, que arrecadaram, por meio de
suas vendas, recursos para si próprios. Foi uma maneira de ajudar as entidades do Município, que
prestam relevantes trabalhos na Cidade e que cada entidade estipulou o seu preço de vendas, de
acordo com o comércio. O Presidente ressaltou que teve a oportunidade de conversar com a
organizadora do evento, Sra. Andréia Padilha, onde apresentou a possibilidade de se fazer um dos
eventos comemorativos na Praça da Matriz. Durante a sua fala, informou sobre a realização de mais
um trecho de calçamento no bairro Bom Sucesso, nas proximidades do Bar do Reginaldo, por meio
de parceria entre a Prefeitura e a comunidade. O Sr. Reginaldo foi o doador dos bloquetes utilizados.
Também manifestou a sua opinião com relação aos eventos comemorativos do Aniversário da
Cidade, ressaltando a importância de se cuidar do Parque de Exposições, enquanto um centro para
realização de eventos, com capacidade para acolher grande público. Agradeceu a participação dos
Senhores Vereadores nas diversas comemorações e parabenizou as Escolas Municipais pelo
brilhante desfile cívico, ocorrido dia 16 de setembro. 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 27 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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