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                                       Ata da Sexta Sessão Ordinária – 2.016.

         Ata da Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada em 15 de
março 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. Neilo
Rodrigues Oliveira, para que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, o qual leu um trecho
do Salmo 119. Em seguida, convidou o Secretário desta Câmara para proceder à leitura da Ata, que
após lida e discutida, foi aprovada pelos Senhores Vereadores e será Publicada no Mural da Câmara
Municipal.  Correspondências recebidas: Biografia  do  Sr. Francisco Rodrigues Romeiro,  “Chico
Bia”,  do  Distrito  de  Luminosa,  apresentado  pelo  Vereador  Sr.  Bendito  André  Lúcio.  Será
encaminhado ao Assessor  Jurídico  do Legislativo  para  providências,  no sentido de elaborar  um
Projeto de Lei a ser apresentado pela Mesa Diretora. Oficio da Irmã Maria do Carmo Montegutti,
Coordenadora do Lar da Criança Monsenhor Noronha, solicitando a colaboração desta Casa em
alguns assuntos da entidade. Foi encaminhado para providências da Secretaria. Oficio do Executivo,
solicitando o prédio da Câmara Municipal para sediar a 2ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento
Municipal, ministrado pelo SEBRAE, dia 18 de março, sexta-feira, às 19:00h. Após a aprovação do
Plenário, foi autorizado o uso do espaço para a realização desta reunião. Convite do Executivo para
a cerimônia de entrega do Kit Feira, dia 24 de março, Quinta-Feira Santa, às 10:00h, na Feira do
Peixe, próxima ao Estádio Municipal Dr. Ataliba de Moraes e convite para a inauguração do Projeto
Estação  Capoeira,  dia  27  de  abril,  às  10:00h,  na  Quadra  de  Esportes  do  Distrito  de  Dias.
Correspondência  expedida:  Oficio  do  Vereador  Presidente  ao  Exmº.  Sr.  Prefeito  Municipal,
atendendo a reivindicação do Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha, solicitando informações
sobre a reforma do prédio do Posto de Saúde do bairro Anhumas do Meio e a atual situação do
prédio da Escola Municipal Frutuoso Manoel de Azevedo, do bairro Bom Jardim, ocupada por um
morador  e  impossibilitando  o  atendimento  do  Programa  Saúde  da  Família  no  bairro  e  região.
Medidas de Providências: Vereador Presidente: 1) Que a Mesa Diretora encaminhe a SETOP/MG,
ofício pedindo providências para que o DER faça uma operação tapa buracos no Trevo de acesso a
Estrada do Observatório e bairro Bom Sucesso. Também que o DER possa iniciar uma operação de
limpeza nas laterais/acostamento, em toda a extensão da Rodovia Estadual MG – 295, de Brazópolis
a Piranguinho, em ação de urgência. 2) Reitero ao Executivo o pedido de execução de um bueiro de
encaminhamento de águas pluviais no bairro Bom Sucesso, estrada que passa na propriedade da
Sra. Fátima, no bairro Machados. 3) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras
para  executar  uma  verificação  dos  bueiros  na  estrada  dos  Bragas,  pois  as  manilhas  estão  se
quebrando, por estarem muito rasas. 4) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de
Obras para executar  a correção de bloquetes na Estrada do Observatório,  no trecho próximo a
entrada do bairro São Rafael. Vereador Sr. José Mauricio Gonçalves: 1) Solicito ao Executivo que
analise a possibilidade de oficiar  a  Secretaria  Municipal  de Obras para realizar  a  colocação de
manilha de captação de água pluvial, no final da Travessa Augusto de Carvalho, fazendo a ligação
desta manilha com a galeria lá existente. 2) Solicito ao Executivo que oficie a secretaria Municipal de
Obras e o Setor de Estradas, para efetuar limpeza, do tipo roçada, em toda a extensão de estrada do
bairro Teodoros, incluindo a que dá acesso ao referido bairro, denominada como Estrada do Morro
do Sabão.  Vereador  Sr. Silvio  Raimundo Vieira:  1)  Solicito  ao Executivo que oficie  a  Secretaria
Municipal de Obras para executar um trecho de calçamento na Travessa Augusto de Carvalho, com
aproximadamente trinta metros quadrados, nas proximidades da galeria de água pluvial, existente
nesta  Travessa.  2)  Solicito  também  que  seja  oficiada  a  mesma  Secretaria,  para  executar
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manutenção no calçamento de bloquetes da Travessa Neco Veloso. Vereador Sr. Benedito André
Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que oficie a secretaria Municipal de Obras e o setor de Estradas, para
proceder à manutenção na estrada que liga o Distrito de Luminosa ao bairro dos Bentos. Este trecho
necessita de reparos, como roçada, limpeza, passagem de retro escavadeira e colocação de pedras
ou entulhos.  Vereador  Sr. Espedito  Martins de Noronha:  1)  Solicito  ao Executivo  e ao setor  de
Estradas,  que junto  com os demais conservas de estradas,  façam uma limpeza de roçada nas
estradas  rurais  de  nosso  Município,  que  necessita  urgente  de  tal  serviço.  Vereador  Sr.  Neilo
Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras e o Setor de
Estradas para providenciar a limpeza, manutenção, patrolamento e cascalhar as estradas rurais de
nosso Município, que necessita urgente de tais reparos. 2) Solicito também que o Executivo oficie a
Secretaria Municipal de Obras para providenciar operação tapa buracos, no trecho esburacado da
Rua  Floriano  Peixoto,  próximo  a  Escola  Municipal  Dona  Maria  Carneiro  –  Grupinho.  Todas  as
solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo.
Matéria recebida: Projeto de Lei Complementar Nº. 01/2016, de 07 de março de 2016: “Dispõe
sobre  o  Estatuto  e  o  Plano  de  Carreira  e  Remuneração  do  Magistério  Público  Municipal  de
Brazópolis/M.G, estabelece normas de enquadramento, institui  nova tabela de vencimentos e dá
outras providências”,  encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de
Finanças, Orçamentos e Fiscalização e a Comissão de Educação e a conclusão da leitura de todo o
Projeto. O Vereador Presidente informou que esta Casa está à disposição de todos os professores
da Rede Municipal de Educação, para análise. Informou também que está aguardando o envio de
alguns anexos para compor este projeto, bem como o mesmo encontra-se para análise e alteração,
com acréscimo de emendas das Comissões responsáveis por sua análise. Grande expediente: O
Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira iniciou dizendo que junto com a Assessoria Jurídica, procuraram
pela existência de algum documento que denomine alguma estrada no Distrito de Luminosa com o
nome  de Ricardo Albano  de  Oliveira.  Disse  também  que  esta  Casa  irá  tomar  as  providências
necessárias para regulamentar algumas estradas no Distrito de Luminosa, inclusive constando nelas
os nomes de Ricardo Albano de Oliveira e Lourdes Pereira Rosa Barros. Solicitou aos Vereadores
moradores do distrito  de  Luminosa,  que auxiliem nesta  regulamentação.  O Vereador  Presidente
solicitou parte na fala do Vereador Sr. Silvio, afirmando que esta Câmara efetuou pesquisa e não
encontrou nenhuma estrada ou rua, no distrito de Luminosa, com o nome de Ricardo Albano de
Oliveira. Novamente com a palavra, o Vereador Sr. Silvio parabenizou a população que foi às ruas
manifestar contra a corrupção, no domingo 15 de março, mas condenou o comportamento de alguns
políticos,  também acusados  de  corrupção,  que  se  fizeram presentes,  tentando  tirar  proveito  da
situação,  e  que  foram  expulsos  do  manifesto,  sendo  chamados  de  oportunistas.  O  Vereador
Presidente iniciou com alguns informes, dizendo que esteve em Itajubá, no dia de hoje, junto com a
funcionária  Srtª  Bruna  Amaral  e  o  Vereador  Sr. Silvio  Vieira,  para  a  confecção  dos certificados
digitais,  para  encaminhamentos de relatórios  ao TCEMG, por  se  tratar  de  uma exigência  deste
órgão. Apresentou o tapete de entrada, comprado na gestão do Vereador Sr. Silvio Vieira e que
chegou há alguns dias, e que será usado em ocasiões especiais que acontecem neste espaço.
Expôs aos Vereadores a possibilidade da próxima reunião ser às 16:00h, por se tratar de Semana
Santa. Os vereadores aprovaram o horário. Finalizado o Grande Expediente, o Presidente convocou
os Vereadores para a Sétima Sessão Ordinária,  que se realizará em 22 de março de 2.016, às
16:00h.  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.


