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                                       Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária – 2.016.

         Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada
em 08 de novembro 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 um trecho do Evangelho de São Lucas, do capítulo 07,
o versículo 50. Em seguida, convidou o Secretário, 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 Municipal. Correspondências recebidas: Ofício do Sr. Weber Rodrigues Gomes,
Chefe da Divisão de Cultura e Turismo, solicitando o empréstimo do Auditório da Câmara Municipal,
para  a  realização  da  Assembleia  do  Circuito  Turístico  Caminhos  do  Sul  de  Minas,  dia  24  de
novembro,  à  partir  das  08:30h.  O Presidente,  após  consultar  o  Plenário,  aprovou a  solicitação.
Convite da Escola Estadual Dino Ambrósio Pereira, do bairro Bom Sucesso, para a Semana da Vida,
a realizar-se entre os dias 21 a 26 de novembro (programação fixada no quadro de avisos) e Convite
da Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira, no Distrito de Luminosa, para a 3ª Semana Educação
Para  a  Vida,  (também  com  a  programação  fixada  no  quadro  de  avisos).  Não  houve
Correspondências  expedidas.  Medidas  de  Providências:  Vereador  Sr.  José  Carlos  Dias:  1)
Solicito  ao Executivo  que notifique a empresa responsável  para efetuar  correções e reparos na
lombada que foi feita na Rua Floriano Peixoto, em frente à Escola Municipal Dona Maria Carneiro,
que devido às chuvas fortes, está soltando o material utilizado. 2) Solicito ao Executivo que envie,
com urgência, por meio de ofício, a esta Câmara Municipal, relatório de despesas com a área da
Cultura, nos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016, com a identificação das despesas realizadas
com recursos do ICMS Cultural. Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira: 1) Solicito ao Executivo que
oficie o setor de estradas para efetuar manutenção e colocação de pedras nos trechos não calçados
do bairro Bom Sucesso. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que oficie o
setor responsável para efetuar a troca de três lâmpadas queimadas no bairro dos Bentos, Distrito de
Luminosa, e a colocação de um braço de iluminação, em um poste, neste mesmo bairro. Vereador
Sr.  Neilo  Rodrigues  Oliveira:  1)  Solicito  ao  Executivo  que  oficie  o  setor  de  obras  para  realizar
manutenção  em uma manilha  danificada  no  leito  da  estrada,  no  bairro  Sertãozinho,  Distrito  de
Luminosa, próximo a propriedade do Sr. Katita. Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário,
e serão encaminhadas para providências do Executivo.  Não houve  Matéria Recebida  para esta
Sessão. A Sessão passou para o Grande expediente: O Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira iniciou
manifestando o seu descontentamento pela não realização de uma obra de construção de redutor de
velocidades na Rua Sebastião Tobias Rosa. O Vereador Presidente informou que foi abordado por
um taxista, que solicitou informações e pesquisas se é permitido a um cidadão aposentado possuir
taxi. O Presidente encaminhou o assunto para consulta da Assessoria Jurídica, que por sua vez,
solicitou  um  Parecer  ao  IBAM,  o  qual  apresentou  a  seguinte  informação,  resumidamente:  Que
nenhum cidadão, em qualquer profissão, é proibido de trabalhar, mesmo que esteja gozando de sua
aposentadoria.  As  cópias  do  Parecer  foram  encaminhadas  ao  requerente.  Informou  sobre  a
Audiência Pública que esta Câmara Municipal, por meio de sua Comissão de Finanças, Orçamentos
e Fiscalização, irá realizar, no dia 22 de novembro, às 19:00h, neste Auditório, tratando sobre o
Orçamento Municipal para o ano de 2017, que precisa ser votado ainda nesta gestão.  Informou que
os  eleitos  para  a  próxima  Legislatura  foram  todos  convidados,  bem  como  todos  que  são
contemplados com o orçamento, e que este evento também é aberto para a participação de toda a
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população. A divulgação será realizada também por meio dos veículos de comunicação social da
Câmara Municipal e Prefeitura Municipal. Encerrando a Sessão, o Vereador Presidente agradeceu a
participação de todos, convocando os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que
se  realizará  em 22  de  novembro  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.

                                                       __________________
                                                            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.


