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Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária – 2.016.
Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada
em 11 de outubro 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. Neilo Rodrigues Oliveira, para que
fizesse a leitura da Bíblia Sagrada, o qual leu um trecho do Salmo 90. Em seguida, convidou a
Secretária substituta, Srtª. Bruna Maria Faria Amaral, 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 Câmara. Correspondências recebidas: Convite da Câmara Municipal de Itajubá/M.G,
para a Exposição D’Aquino – Arte Rupestre do Brasil e do Mundo, com agenda para visitação de 18
de outubro a 15 de novembro de 2016, das 08:00h às 17:30h, no Espaço Cultural Luiz Teixeira, em
Itajubá/M.G. Convite do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para a palestra com o tema:
“Benefícios Previdenciários”, na Casa da Cultura João Mário Braga de Mendonça, em
Brazópolis/M.G, dia 09 de novembro de 2016, às 14:00h, e Convite para a XIV Exposição Nacional
de Orquídeas, realizada pelo Círculo de Orquidófilos de Brazópolis/M.G, de 04 a 06 de novembro, no
Clube Wenceslau Braz. Não houve correspondências expedidas para esta Sessão. Não houve
Medidas de Providências efetuadas pelos Senhores Vereadores para esta Sessão. Não houve
Matéria Recebida. Informes da Casa: O vereador Presidente informou que as matérias já
encaminhadas a esta Casa, estão sendo analisadas pelas Comissões as quais foram destinadas. A
Sessão passou para o Grande expediente: O Vereador Presidente iniciou destacando a presença
do Vereador eleito, Sr. Dalírio Antonio Dias “Branquinho”. Recordou o dia de Nossa Senhora
Aparecida, Padroeira do Brasil e do Santuário de Brazópolis. Pediu a Virgem Aparecida que abençoe
e proteja todos os seus filhos brasileiros. Parabenizou as crianças, pela comemoração do seu dia,
também em 12 de outubro e parabenizou antecipadamente os Professores, pela comemoração do
Dia do Educador, comemorado em 15 de outubro, próximo sábado. Finalizou informando que o
Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João Mauro Bernardo, viajou neste final de semana passado a Capital
Mineira, com o objetivo de cobrar os recursos para a Unidade de Saúde que está sendo construída
no bairro Alto da Glória e repasse de verbas para as obras de calçamento no bairro São Rafael. O
Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira parabenizou o Sr. Dalírio pela presença nesta Sessão. Informou
que o Prefeito João Mauro incluiu na pauta desta viagem a Belo Horizonte, a regularização para o
abastecimento de água no Loteamento Bela Vista. Destacou que se encontra nesta Casa, um
projeto com relação aos profissionais do magistério, contemplando o plano de cargos e salários, e
pediu para que ao ser analisado, seja levado em consideração o piso salarial dos professores, dentre
outros assuntos relevantes. Opinou que seria viável convidar os educadores do Município, para que
participem das discussões desta matéria. O Presidente informou que encaminhou hoje a equipe de
transição de governo este projeto, explicando a equipe os motivos pelos quais ainda encontra-se nas
Comissões para análise. O Vereador Sr. Neilo Rodrigues parabenizou o Sr. Dalírio, vereador eleito,
pela participação nesta Sessão e destacou também a participação do Sr. Alessandro Cavich, que
participa com regularidade das Sessões. O Vereador Sr. José Maurício Gonçalves parabenizou o Sr.
Dalírio pela presença e desejou que possa realizar um excelente trabalho em seu mandato. O
Vereador Sr. João do Carmo Lúcio ressaltou que a zona rural estará bem representada por este
candidato que foi eleito. O vereador Sr. Espedito Martins de Noronha enfatizou que o Sr. Dalírio irá
realizar um bom trabalho nesta Câmara Municipal. Os Vereadores Sr. João Bosco Martins de Faria,
Sr. Rubens de Almeida e Sr. Benedito André Lúcio concluíram parabenizando o Sr. Dalírio e
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desejando êxito para o seu Mandato, a iniciar-se em 01 de janeiro de 2017. Novamente com a
palavra, o Vereador Presidente expôs a sua opinião sobre oposição política, dizendo que não existe
oposição a um prefeito eleito ou algum vereador, mas sim aos projetos que possam causar danos a
população, não trazendo benefício algum a mesma e salientou que as matérias apreciadas que
serão para benefício da população certamente terá o apoio de todos os vereadores, pois a finalidade
do trabalho do vereador é garantir o bem da comunidade. Encerrando a Sessão, o Vereador
Presidente agradeceu a participação de todos, convocando os Senhores Vereadores para a próxima
Sessão Ordinária, que se realizará em 18 de outubro 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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