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                                       Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária – 2.016.

Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada em 06
de dezembro 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 113. Em seguida, convidou o Secretário, para proceder à
leitura da Ata da Sessão anterior, que após lida e discutida, foi aprovada pelos Senhores Vereadores
por unanimidade e será Publicada no Mural da Câmara Municipal.  Correspondências recebidas:
Ofício  do  Conselho  Tutelar  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  Brazópolis/M.G,
encaminhando  o  relatório  mensal  de  atendimentos,  no  período  de  01  de  novembro  a  01  de
dezembro de 2016. Ofício do Exmº. Sr. Delegado de Polícia Civil do Município de Brazópolis/M.G,
Dr. Luiz Felipe Brizzi Santos, solicitando as seguintes informações: A) Se o bairro Cruz Vera, no ano
de 2000, estava inserido em área urbana ou rural do Município de Brazópolis, bem como qual a
situação do referido bairro atualmente (urbano ou rural). B) Se existe infraestrutura do bairro Cruz
Vera (rede de esgoto, água, luz, calçamento) e, se a mesma foi realizada pelo Município. C) Se os
moradores do bairro  Cruz Vera pagam IPTU ao Município  de Brazópolis.  D)  Por  fim,  apresente
legislação  correlata  que  fixe  o  perímetro  urbano  municipal.  Convites:  Formatura  dos  alunos  da
Escola Municipal Dona Maria Carneiro, dia 07 de dezembro (quarta-feira), às 14:00h, na sede da
escola e  formatura dos alunos da Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira, Distrito de Luminosa,
dia 16 de dezembro (sexta-feira), às 19:30h, com Missa na Igreja Nossa senhora das Candeias e
entrega dos certificados. Formatura dos alunos da Escola Estadual Dino Ambrósio Pereira, bairro
Bom  Sucesso,  dia  21  de  dezembro  (quarta-feira),  às  19:30h,  no  Centro  Comunitário  de  Bom
Sucesso. Não houve Correspondência expedidas. Não houve Medidas de Providências. Matéria
Recebida:  Projeto de Lei do Legislativo Nº. 10/2016, de 06 de dezembro de 2016: “Dispõe sobre
denominação  de  Logradouro  Público  –  Rua  José  Francisco  Miranda  e  dá  outras  providências”,
encaminhado para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O Vereador Secretário
procedeu à leitura de toda a matéria, bem como do Parecer Favorável a sua aprovação, expedido
pela Comissão citada acima e o Parecer Favorável expedido pela Assessoria Jurídica do Legislativo.
Concluída as leituras, o Presidente colocou a matéria em discussão. Inscreveram-se junto a Mesa
Diretora para discuti-lo os Vereadores Sr. Silvio Raimundo Vieira, Sr. Espedito Martins de Noronha e
Sr. José Maurício Gonçalves. Terminada as discussões, o Presidente submeteu a matéria em pauta
em  primeira  votação,  sendo  aprovada  por  unanimidade.  Atendendo  ao  pedido  de  Regime  de
Urgência do Vereador Sr. José Maurício Gonçalves, submeteu-o a segunda votação, também sendo
aprovado por unanimidade. O projeto irá a Sanção, pelo Executivo. Informes da Casa: O Vereador
Presidente informou que a Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização se reuniu nesta tarde,
na Sala das Comissões da Câmara Municipal, para elaboração das Emendas a serem anexadas ao
orçamento de 2017, a ser votado. As Emendas contemplam recursos para o Coral Vozes de Euterpe,
Lar da Criança Monsenhor Noronha, Asilo São Vicente de Paulo (Vila Vicentina),  construção de
posto de atendimento para a saúde, no bairro Japão e construção de academias ao ar livre nos
seguintes  bairros:  Estação,  Frei  Orestes,  São  Francisco,  Can  Can,  São  Rafael  e  Teodoros.  As
Emendas serão apresentadas em Sessão Ordinária. Relatório de Viagem às cidades de Três Pontas
e Belo Horizonte (M.G) – Vereador Sr. José Carlos Dias: Dia 30/11: Saída de Brazópolis/M.G, às
06:00h e chegada em Três Pontas (M.G), às 09:00h. Entrada no Hotel Charneca às 09:30h. Saída
para o curso sobre Previdência Municipal. Retorno para o Hotel após o curso, às 18:00h. Dia 01/12:
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Saída do Hotel e início do curso às 08:00h. Saída do curso às 15:00h, fechamento do Hotel e viagem
até a Rodovia Federal  381,  Trevo da cidade de Lavras (M.G).  Viagem a Belo Horizonte com o
Vereador  Sr. José Maurício Gonçalves,  para participar  do curso na Escola do Legislativo,  sobre
Transição de Mandato e Atuação do Vereador. Início da noite – entrada no Hotel Estoril, em Belo
Horizonte. Dia 02/12: Saída do Hotel Estoril às 08:30h e chegada a Escola do Legislativo às 09:00h.
Início do curso, com durabilidade até às 13:00h. Saída do curso e almoço. Os Vereadores Sr. José
Carlos Dias e Sr. José Mauricio Gonçalves continuaram a viagem, participando de um encontro para
políticos cristãos, na cidade de Jaboticatubas (M.G). A partir das 15:00h do dia 02 de dezembro até o
dia 04 de dezembro, as despesas referentes ao encontro em Jaboticatubas  foram custeadas com
recursos próprios dos vereadores. As Despesas feitas na viagem a Três Pontas e Belo Horizonte
foram de R$ 423,00, conforme notas e cupons fiscais apresentados no Setor de Contabilidade desta
Casa. Este Relatório será publicado no Mural da Câmara Municipal. A Sessão passou para o Grande
expediente: O Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira iniciou manifestando a sua preocupação quanto
ao Decreto de Emergência Financeira, expedido pelo Governo do Estado de Minas Gerais, e as
consequências que isso poderá acarretar para os municípios. Ressaltou que também o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul e outros Estados brasileiros decretaram emergência financeira, algo
que muito preocupa a economia do país, por se tratar de estados que possuem uma infraestrutura
considerável.  O Vereador Presidente também manifestou a sua preocupação com essa situação
apresentada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, bem como de outros Estados. Informou ainda
que o curso que participou na cidade de Três Pontas/M.G apresentou questões bem esclarecedoras
com relação aos projetos em trâmite, no Governo Federal, sobre a previdência brasileira e outros
assuntos, como a PEC 55, sobretudo, na sua visão, o retrocesso que isso pode causar a população,
se  forem  aprovadas  tais  medidas.  Encerrando  a  Sessão,  o  Vereador  Presidente  agradeceu  a
participação de todos, e convocou os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que se
realizará em 13 de dezembro 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.



3

                                                       __________________
                                                            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.


