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                                       Ata da Terceira Sessão Ordinária – 2.016.

         Ata da Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada em 23 de
fevereiro 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 dos Senhores Vereadores. Logo após, o Senhor
Presidente 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 de um trecho da Bíblia, o qual leu do Evangelho de
São Mateus Capitulo 05, o Versículo 16. Em seguida, convidou o Secretário, Sr. Ângelo Célio de
Azevedo para proceder à leitura da Ata, que após lida e discutida, foi  aprovada pelos Senhores
Vereadores e será Publicada no Mural da Câmara Municipal. Correspondência recebida: Ofício do
Ministério Público Eleitoral ao Presidente desta Câmara Municipal, com solicitações de providências
a Lei das Inelegibilidades. Correspondência expedida: Moção de Pesar aos familiares do Sr. Vasco
Pereira Chaves, pelo seu falecimento. Medidas de Providências: Vereador Presidente: 1) Solicito ao
Executivo  que  oficie  a  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  o  Setor  de  Estradas  para  efetuar
manutenção,  com  limpeza  de  saída  de  água  e  colocação  de  pedras,  no  trecho  depois  do
calçamento, na estrada que se inicia na Capela de São Clemente, no bairro Bom Sucesso. 2) Que a
Secretaria de Obras verifique a necessidade de se fazer uma limpeza no trecho do Córrego Tijuco
Preto, que fica entre as Ruas Padre Correa e Neco Veloso. 3) Seja providenciada a colocação de
pedras em um trecho da estrada do bairro Alegre, um pouco antes do início do último trecho de
morro, que leva ao bairro Alegre de Cima. 4) Que seja providenciado os serviços de roçada na
Estrada do Observatório e na Estrada de acesso ao bairro Bom Sucesso, desde o seu inicio, na
Rodovia Estadual MG-295. Vereador Sr. José Mauricio Gonçalves: 1) Solicito ao Executivo, com
urgência, que oficie a Secretaria Municipal  de Obras e o Setor de Estradas para providenciar a
colocação de pedras nos seguintes trechos de estradas: Bairro Bom Jardim (próximo a propriedade
do Sr. Sebastião Frutuoso e morro de acesso ao bairro Japão), bairro Floresta (Morro do Mandu),
bairro Boa Vista (próximo a propriedade do Sr. Miguel Cardoso) e no trecho próximo ao antigo retiro
leiteiro do Sr. Cláudio (bairro dos Melos, em uma ponte – estrada que liga Brazópolis ao bairro Boa
Vista). Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal
de Obras e o Setor de Estradas para providenciar manutenção, roçada e limpeza de barranco, com
as saídas de águas pluviais, no trecho de estrada que liga o Distrito de Luminosa até a divisa com o
Município de Campos do Jordão/SP. 2)  Solicito ao Executivo que oficie o setor responsável para
efetuar  a  troca  de  uma  lâmpada  queimada  na  Rua  Gustavo  Pereira,  no  Distrito  de  Luminosa.
Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de
Obras para efetuar a limpeza de uma área verde em terreno de municipalidade, próximo a Rua Vinte
e Quatro de Maio, próximo ao Loteamento Alvorada. 2) Solicito também que seja oficiada a mesma
Secretaria, para efetuar a limpeza de um bueiro situado no bairro Bom Sucesso, próximo ao Bar do
Crídio. Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de
Obras e o Setor de Estradas para efetuar patrolamento e limpeza na estrada do bairro Paiol Velho
até o bairro das Gomeiras. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Reitero ao Executivo o
pedido de reorganizar o recolhimento do lixo na zona rural. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1)
Solicito  ao  Executivo  que  verifique  junto  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  as  marcações  de
consultas,  pois  segundo  a  população,  as  consultas  agendadas  não  estão  sendo  atendidas,
chegando muitas vezes a população se deslocar, chegar em horário agendado e não ser atendidos.
Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para providências do
Executivo. Quanto à solicitação do Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira, o Vereador Presidente
pediu que o mesmo encaminhasse o nome e o contato da cidadã reclamante, para que esta Câmara
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possa  tomar  as  providências  cabíveis.  Não  houve  matéria  recebida  para  esta  Sessão.  Grande
expediente: O Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira iniciou informando que esta Câmara irá realizar
uma  reunião  entre  o  Ministério  Público  desta  Comarca,  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  as
funerárias de Brazópolis e os Poderes Executivo e Legislativo, com data a agendar, pois o MM Juiz
de Direito, Dr. Selmo Sila de Souza deseja estar presente, para juntos encontrar uma solução quanto
à  assinatura  de  atestado  de  óbito  e  outros  assuntos  pertinentes.  Informou  também que  estará
chegando em breve às academias ao ar livre, solicitadas por esta Câmara, por meio de união sua e
os vereadores Sr. José Carlos Dias e Sr. José Maurício Gonçalves, com intervenção dos Deputados
Odair Cunha e Gabriel Guimarães. Solicitou ao Presidente, que ao final desta Sessão, se faça um
minuto de silêncio, em virtude do falecimento do Sr. Luiz Raimundo da Silva, o Bolê do Lanche. O
Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria retomou a discussão sobre a sua ideia em apresentar uma
programação de carnaval para Brazópolis com duração de sete dias. O Vereador Presidente pediu
ao Vereador Sr. João Bosco que apresente um Projeto de Lei desta natureza, para ser analisado e
votado nesta Câmara Municipal. Novamente com a palavra, o Vereador Sr. João Bosco sugeriu que
os  moradores  da  zona  rural  tragam seus  lixos  para  serem  depositados  em  lixeiras  da  cidade,
evitando que, caso os caminhões atrasem no recolhimento do lixo da zona rural, os mesmos não
venham a ser danificados e espalhados em seus pontos de recolhimentos. O Vereador Sr. José
Mauricio  Gonçalves  informou  que  participou,  junto  com  o  Sr.  Prefeito  Municipal,  João  Mauro
Bernardo, da reunião de formação sobre a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016, no domingo
último, dia 21 de fevereiro, com todas as lideranças cristãs de nosso Município. A Campanha da
Fraternidade Ecumênica deste ano tem como tema “Casa comum: Nossa responsabilidade” e como
Lema: “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca”,  uma
citação  bíblica  da  Profecia  de  Amós,  capítulo  05,  versículo  24.  Informou também que  o  nosso
Município ganhou do Governo Federal um Kit para Feira, para melhorar ainda mais a nossa feira
semanal. Este Kit contém barracas e uniformes para os feirantes. Finalizou ressaltando que o lixo é
um  assunto  muito  amplo,  que  necessita  de  colaboração  tanto  do  Executivo  quanto  de  uma
população consciente. O Vereador Presidente apresentou a sua opinião sobre a questão do lixo,
abordada  pelo  Vereador  Sr.  João  Bosco  Martins  de  Faria,  ressaltando  que  todos  somos
responsáveis pelo lixo que produzimos e convidou os senhores vereadores a aproveitarem o período
eleitoral para também conversarem com a população, sobre esta questão do lixo. Contribuiu com a
fala do Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira, informando que a Secretaria Municipal de Saúde está
verificando  os  locais  onde  serão  colocadas  as  academias  ao  ar  livre,  adquiridas  pelo  Governo
Federal e parcerias entre alguns Vereadores e Deputados, citados acima. Informou o andamento das
obras no Córrego Tijuco Preto, próximo a Pizzaria Forno a Lenha, que serão concluídas em breve.
Esta obra está sendo realizada com recursos do Governo Federal, proveniente de recursos liberados
daquela chuva de 06 de fevereiro de 2013, que atingiu o nosso Município. Reafirmou sobre a reunião
que  será  realizada  para  tratar  de  assuntos  pertinentes  a  óbitos,  em  nosso  Município,  como
procedimentos que deverão ser  tomados em alguns casos.  Informou sobre o funcionamento do
Instituto  Municipal  de  Previdência,  com sede na Prefeitura  Municipal,  onde funcionava  o  Banco
HSBC e que de acordo com a previsão, a partir do mês de março, os servidores aposentados irão
receber  seus  proventos  já  pela  Previdência  Municipal.  Concluiu  convidando  os  presentes  a  se
colocarem em pé, para um minuto de silêncio, em memória do Sr. Luiz Raimundo da Silva, o Bolê,
por ocasião de seu falecimento, ocorrido nesta segunda-feira. Finalizado o Grande Expediente e o
momento  enlutado  de  silêncio,  o  Presidente  convocou  os  Vereadores  para  a  Quarta  Sessão
Ordinária,  que  se  realizará  em 01  de  março  de  2.016,  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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                                                       __________________
                                                            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.


