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                                       Ata da Décima Nona Sessão Ordinária – 2.016

         Ata da Décima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada em
28 de junho de 2.016, às 17:00h, 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. Silvio Raimundo Vieira, para que fizesse a leitura de um trecho
da Bíblia Sagrada, o qual leu do Livro do Apocalipse de São João, do capítulo 22, o versículo 21. Em
seguida, convidou o Secretário Executivo 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 Casa.
Correspondências recebidas: Convite do Grupo Vetebrás para o Encontro de Violeiros, a realizar-
se em 09 de julho (sábado), às 20:00h, na Sede dos Veteranos. Ofício da Secretária Municipal de
Educação, Sra. Luiza Márcia, solicitando o empréstimo da Tribuna desta Casa, para a cerimônia de
Formatura do PROERD, dos alunos do Quinto Ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de
Educação,  dia  05  de  julho  (terça-feira).  Após  consultar  o  Plenário,  o  Presidente  autorizou  o
empréstimo da Tribuna. Convite da Escola Estadual Presidente Wenceslau, contendo a programação
para as cerimônias de Formatura dos alunos do Terceiro Período do Ensino Médio, fixado no quadro
de avisos, para a participação dos Senhores Vereadores. Ofício da Sra. Márcia Olegária da Silva,
nova  gestora  do  Cartório  Eleitoral  do  Município  e  Comarca  de  Brazópolis/M.G,  solicitando  a
informação quanto ao número de cadeiras ocupadas por Vereadores, nesta Egrégia Casa de Leis.
Ofício do Exmº. Sr. Prefeito, João Mauro Bernardo, informando a assinatura de convênio no valor de
R$  109.708,60  (cento  e  nove  mil,  setecentos  e  oito  reais  e  sessenta  centavos),  para  fins  de
calçamento, pavimentação e execução de meio fio e outros serviços, no bairro São Rafael, em Bom
Sucesso e Ofício do Sr. Presidente a CEMIG, solicitando a mudança de um poste localizado no
bairro São Rafael,  próximo a Igreja de São Rafael, neste bairro.    Correspondência expedida:
Ofício da Mesa Diretora a Sra. Márcia Olegária da Silva, dando às boas vindas a mesma, que passa
a ser a nova Chefe do Cartório Eleitoral do Município e Comarca de Brazópolis/M.G. Ofício do Sr.
Presidente  também  a  Sra.  Márcia  Olegária  da  Silva,  informando  que  o  Plenário  desta  Casa
Legislativa é ocupado por nove cadeiras de Vereadores e Atestado de Funcionamento expedido pelo
Sr.  Presidente,  atestando  que  a  Casa  de  Convivência  José  Caetano  Pereira,  nesta  cidade  de
Brazópolis/M.G, está em pleno estado de funcionamento, desde a data de 25 de março de 2015,
com a sua diretoria constituída. Medidas de Providências: Vereador Sr. Presidente: 1) Solicito ao
Chefe do Executivo que oficie a secretaria municipal de obras para efetuar a execução de uma ponte
no Ribeirão Bom Sucesso, na estrada que passa próximo a propriedade do Sr. Jesus Olímpio. 2)
Solicito ao Chefe do Executivo que verifique a possibilidade de se efetuar a troca das lâmpadas de
iluminação pública  por  outras  de mais  potência,  na  Avenida Nossa Senhora  Aparecida,  pois  os
moradores estão reclamando que as lâmpadas se encontram muito fracas, dificultando a iluminação
nesta  avenida.  3)  Solicito  ao  Chefe  do  Executivo  que  oficie  o  Setor  de  Estradas  para  efetuar
manutenção e patrolamento no trecho de estrada que liga a Estrada do Observatório ao bairro dos
Bragas. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1) Solicito ao Chefe do Executivo que providencie a
troca de lâmpadas queimadas no bairro dos Bentos e no bairro dos Lúcios, no Distrito de Luminosa.
Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao Chefe do Executivo que intermedeie junto
aos órgãos responsáveis,  que proceda a colocação de acostamento nas extensões da Rodovia
Estadual  MG –  295,  sobretudo  onde se  têm ponto  de  ônibus,  para  segurança  de embarque  e
desembarque  dos  passageiros.  Vereador  Sr.  Neilo  Rodrigues  Oliveira:  1)  Solicito  ao  Chefe  do
Executivo que encaminhe, por meio de ofício, um parecer sobre as obras de reforma e cobertura das
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quadras de esporte das escolas municipais Nossa Senhora Aparecida, no bairro Alto da Glória e
Altino Pereira Rosa, no Distrito de Luminosa. Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário e
serão encaminhadas para providências, do Executivo. Não houve Matéria Recebida e Matéria para
votação.  Grande expediente: O Vereador Presidente agradeceu os Senhores Pares pelo trabalho
efetuado, com harmonia, nesta Casa Legislativa, durante este primeiro semestre, estendendo os
agradecimentos a todos os funcionários desta Câmara Municipal. Os demais vereadores, no uso de
suas  palavras,  também  agradeceram  por  todas  as  atividades  que  puderam  ser  realizadas,  em
benefício de nosso Município, neste primeiro semestre legislativo, e fizeram votos de um segundo
semestre  próspero  nas  atividades,  inclusive  com  o  processo  eleitoral  que  se  aproxima.  O  Sr.
Presidente convidou o secretário desta Casa, Sr. Ângelo Célio de Azevedo, para proceder a leitura
da biografia do homenageado desta noite, Sr. Mateus Delucca de Albuquerque. Proferida a leitura
pelo secretário, o Sr. Presidente convidou o Sr. Mateus Delucca para adentrar no Plenário e receber
a Placa de Moção Honrosa, oferecida por esta Câmara, em virtude dos relevantes trabalhos que
prestou ao nosso Município e Comarca, enquanto esteve como Gestor do Cartório Eleitoral. Feita a
entrega da Placa, o homenageado usou da palavra, para agradecer aos senhores vereadores por
esta homenagem e demonstrou a sua alegria e gratidão pelos dez anos que atuou em nossa cidade
e Comarca, nos trabalhos do Cartório Eleitoral.  Também usaram a palavra todos os vereadores,
parabenizando, agradecendo e desejando êxito ao Sr. Mateus Delucca de Albuquerque, que a partir
de 05 de julho de 2016, passará a exercer o cargo de Analista do Judiciário do Tribunal Superior
Regional, no Município de Nepomuceno/M.G. Participou da homenagem e usou da palavra, o Exmº.
Sr. Promotor de Justiça deste Município e Comarca, Dr. Attilio Ferdinando Pellicci, agradecendo a
Mesa  Diretora  e  demais  Vereadores  pela  iniciativa  em homenagear  este  servidor,  que  prestou,
conforme  citado,  relevantes  trabalhos  neste  Município  e  Comarca.  Enfatizou  que  o  Sr.  Mateus
Delucca de Albuquerque deixa um grande legado para os trabalhos no eleitoral, nesta Comarca.
Encerrando as homenagens, o Vereador Presidente agradeceu a participação de todos, convocando
os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará em 02 de agosto de
2.016,  terça-feira,  às  18:00h.  Caso  haja  Sessão  Extraordinária,  será  feita  a  Convocação  aos
Senhores Vereadores, por meio da secretaria. 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.


