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                                       Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária – 2.016.

Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada em 29
de novembro 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. Silvio Raimundo Vieira, para que fizesse a leitura da Bíblia
Sagrada, o qual leu um trecho da Epístola de São Paulo aos Romanos, do capítulo 12, o versículo
13. 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: Convite do Comandante do 3º Pelotão da PM,
2º Tenente Nivaldo Rosário Coelho,  para a solenidade de lançamento da operação natalina e a
entrega de uma viatura policial a comunidade brazopolense, dia 01 de dezembro de 2016, às 09:00h,
na  Praça  sagrados  Corações.  Convite  da  Associação  Comercial,  Industrial  e  Agropecuária  de
Brazópolis para a apresentação do resultado de pesquisa, com a finalidade da criação da Festa
Romeu e Julieta, dia 02 de dezembro de 2016, às 19:30h, na Casa da Cultura. Convite da Escola
Municipal Altino Pereira Rosa, Distrito de Luminosa, para a formatura de seus alunos, dia 07 de
dezembro de 2016, quarta-feira, às 08:30h, no salão paroquial. Convite da Escola Municipal Cônego
Teodomiro para a formatura de seus alunos, dia 09 de dezembro de 2016, sexta-feira, às 08:30h, na
sede da escola. Convite do Tribunal Regional Eleitoral para a Cerimônia de Diplomação dos Eleitos,
dia 12 de dezembro de 2016, às 19:00h, no Edifício do Fórum Dr. Francisco Pereira Rosa, nesta
cidade. Ofício da Direção da Escola Municipal Dona Maria Carneiro Braz, Grupinho, solicitando o
empréstimo da Tribuna desta Câmara, para a cerimônia de formatura de seus alunos, dia 07 de
dezembro  próximo.  O Presidente  após  consultar  o  Plenário,  aprovou  o  empréstimo  da  mesma.
Correspondência  expedida:  Ofício  do  Presidente  da  Mesa  Diretora  ao  Tribunal  de  Contas  do
Estado de Minas Gerais, encaminhando a documentação referente ao processo de Aprovação das
Contas  do  Exmº.  Sr.  Prefeito  Municipal,  João  Mauro  Bernardo,  Exercício  de  2014,  conforme
processo Nº958462.  Medidas de Providências:  Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1) Solicito ao
Executivo que oficie a secretaria de obras, para providenciar a colocação de duas manilhas mais
grossas, em um trecho de estrada no bairro dos Bentos, Distrito de Luminosa, no término da linha do
transporte escolar. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao Executivo que oficie o
setor de estradas para providenciar a abertura da estrada próxima a residência do Sr. João Fermino
Louro (João Filó), no bairro Anhumas, e a passagem da máquina patrol para manutenção da mesma,
uma vez que os eucaliptos que fechavam esta estrada já foram retirados, após a expedição da
licença.  Todas  as  solicitações  foram  aprovadas  em  Plenário,  e  serão  encaminhadas  para
providências do Executivo. Não houve Matéria Recebida para esta Sessão. Informes da Casa: O
Presidente informou que o Vereador Sr. Benedito André Lúcio irá representá-lo na cerimônia da
Polícia Militar na quinta-feira, e o Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira irá representá-lo na reunião
da ACIAB, na próxima sexta-feira. Informou ainda que estará na cidade de Três Pontas/M.G, entre os
dias 30 de novembro e 01 de dezembro, participando de um curso sobre a Previdência Própria
Municipal. Nos dias 01 e 02 de dezembro, estará em Belo Horizonte/M.G, junto com o Sr. Prefeito
Municipal e o Vereador Sr. José Maurício, participando de um curso para vereadores e prefeitos na
Assembleia Legislativa, e nos dias 03 e 04 de dezembro, participará de um encontro de políticos
cristãos, na cidade de Jaboticatubas/M.G, este último com recursos próprios. O Presidente também
solicitou aos vereadores membros da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, a saber:
Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria, Vereador Sr. Benedito André Lúcio e Vereador Sr. Silvio
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Raimundo Vieira, para uma reunião na próxima terça-feira, dia 06 de dezembro, às 16:30h, na sala
das comissões, para que possam ser discutidas as emendas para o orçamento de 2017, levantadas
na assembleia de 22 de novembro, afim de que o projeto possa ir a votação. A Sessão passou para
o  Grande  expediente:  O  Vereador  Sr.  Silvio  Raimundo  Vieira  solicitou  que  a  Mesa  Diretora
apresente um projeto de lei, para denominar a estrada de acesso a propriedade do falecido Sr. Juca
Miranda, nomeando a futura rua que será naquele local com o seu nome, uma vez que a família
pensa em fazer um processo de loteamento no local.  O Vereador Sr. José Maurício Gonçalves,
proponente desta matéria  que ainda estava em estudo,  informou que irá solicitar  da família  um
histórico do Sr. Juca Miranda (José Francisco Miranda), para que seja elaborado o projeto. Dando
continuidade em sua fala,  informou o  início  das obras de calçamento  na Rua Alzira  Oriolo  dos
Santos, bairro Vargem Grande. Novamente com a palavra, o Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira
informou ao Presidente que a Assessoria Jurídica da Casa recebeu uma ligação do Tribunal  de
Contas do Estado de Minas Gerais,  solicitando informações sobre as Resoluções desta Casa, a
partir do ano de 2008, que trate sobre aumento ou reajuste dos vereadores e servidores. O Vereador
informou que foi comunicado do assunto por ser atualmente membro do Controle Interno, e que no
período de 2009 a 2012, não tinha mandato de vereador. Pediu então ao Presidente que forneça os
documentos ao Controle Interno para encaminhamento ao Tribunal de Contas, bem como também
que o Presidente faça o envio das informações através da internet, no portal do Tribunal de Contas.
O Presidente esclareceu que o Tribunal de Contas já solicitou estas mesmas informações no início
do  ano,  e  que  foram  encaminhadas  as  Resoluções,  conforme  solicitado,  ficando  apenas  uma
Resolução, que não foi encontrada nos arquivos, que deveria tratar do aumento do salário do Cargo
de Secretário Executivo da Câmara, ocorrido a partir dos anos de 2009 e 2010. A Resolução que
autorizou esse aumento,  mesmo com uma busca bem detalhada,  ainda não foi  encontrada nos
arquivos da Casa. 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 06 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.
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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.


