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                                       Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária – 2.016.

         Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária  da Câmara Municipal  de Brazópolis-MG,
realizada em 25 de outubro 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. Espedito Martins de Noronha, para
que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada, o qual leu um trecho do Evangelho de São Lucas, do capítulo
01, o versículo 49. Em seguida, convidou o Secretário, 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 Câmara Municipal. Correspondência recebida: Convite do Coral Vozes de Euterpe para o
Recital de Violão com Jean Carlos Rosa, dia 27 de outubro, às 20:30h, na sede do Coral Vozes de
Euterpe  e  Ofício  da  Sra.  Helena  Machado  Resende,  secretária  do  Coral  Vozes  de  Euterpe,
solicitando a intermediação desta Câmara Municipal no fornecimento do demonstrativo do ICMS do
Patrimônio Cultural, correspondente aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. O Vereador Presidente
solicitou que seja encaminhada a cópia para a Prefeitura Municipal, para providências. Não houve
Correspondências  expedidas.   Medidas  de  Providências: Vereador  Sr.  Espedito  Martins  de
Noronha: 1) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Obras para efetuar patrolamento em toda a
extensão  de  estrada  do  bairro  Anhumas.  Esta  solicitação  foi  aprovada  em  Plenário  e  será
encaminhada para providências do Executivo. Não houve Matéria Recebida. Informes da Casa: O
Vereador Presidente informou que na próxima Sessão, será colocado em votação a Prestação de
Contas do Sr. Prefeito Municipal, João Mauro Bernardo, Exercício de 2014. Informou também que a
audiência pública sobre o orçamento a ser votado para 2017, acontecerá no dia 22 de novembro,
terça-feira, às 19:00h, na Câmara Municipal, com a participação de conselhos, entidades, candidatos
eleitos e a população. Finalizou procedendo à leitura do relatório de Viagem a Belo Horizonte, feita
pelo Presidente e o Vereador Sr. José Maurício Gonçalves, nos dias 20 e 21 de outubro, com uma
despesa de R$ 371,37 (trezentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos), publicado no
Mural da Câmara Municipal, com a seguinte pauta: Liberação de recursos para obras de calçamento
no bairro São Rafael, providências e encaminhamentos sobre os recursos a serem liberados para a
Unidade Básica de Saúde do bairro  Aparecida,  liberação de recursos para o transporte escolar,
informações e providências que o Município precisa tomar para que os terrenos da antiga ferrovia
que corta o município possam ser doados pelo Governo Federal ao Município, reunião no gabinete
do Deputado Federal Gabriel Guimarães e reunião na sede da Copasa com o Diretor, Sr. Frederico
Lourenço,  com  a  presença  do  Deputado  Gabriel  Guimarães,  para  tratar  sobre  demandas  da
expansão da rede de água para o Loteamento Bela Vista e nas comunidades Clementes e São
Rafael (Bom Sucesso).  Reunião na SETOP para entrega de documentação do termo Aditivo para
fins de calçamento nos bairros Can Can e Bom Sucesso e informações e providências sobre o
andamento da prestação de contas das obras paralisadas do trevo da Rodovia Estadual MG – 295,
com a Avenida Cel. Henrique Braz. A Sessão passou para o  Grande expediente: O Vereador Sr.
Silvio Raimundo Vieira informou que para o orçamento a ser votado, já existe um acordo de verbas a
ser repassado para o Lar da Criança Monsenhor Noronha e o Asilo São Vicente de Paula (Vila
Vicentina). Não houve mais inscrições para o grande expediente. Encerrando a Sessão, o Vereador
Presidente agradeceu a participação de todos, convocando os Senhores Vereadores para a próxima
Sessão Ordinária, que se realizará em 01 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
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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.


