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                                              Ata da Terceira Sessão Ordinária – 2.015.

         Ata da Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada aos 24 de
fevereiro  de  2.015,  às  18:00h,  no  Plenário  Legislativo  Vereador  Dr. Euclides   Machado  de Souza.
Instalada a Sessão, o Presidente, Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira cumprimentou os presentes e
solicitou ao Vereador Secretário, Sr. José Carlos Dias, que verificasse o Quórum, o qual constatou a
presença dos Srs. Edis. 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”. O
vereador Sr. João do Carmo Lúcio leu do Evangelho de João, do capítulo 06, o versículo 68.  Foi feita a
leitura  da Ata  anterior, discutida,  corrigida  e  aprovada por  unanimidade.  Em seguida,  o  Presidente
passou a palavra ao Secretário, para a leitura das correspondências, a saber: Recebida: Convite do
Coral Vozes de Euterpe para o Recital de Violão, dia 26 de fevereiro, na sede do coral. Expedida: Ofício
coletivo  desta  Casa  Legislativa  ao  Exmº.  Sr.  Prefeito  Municipal,  João  Mauro  Bernardo,  solicitando
informações  sobre  possíveis  projetos  em  relação  a  tratamento  de  esgoto  e  construção  de  fossas
sépticas. Indicações ao Executivo: Presidente: 1- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal
de Obras para providenciar dois redutores de velocidade nos seguintes locais: Um próximo a residência
do Sr. Aldair, funcionário público municipal, na Avenida Doutor Carlos Pioli Filho e outro próximo ao Bar
Flor de Liz, a Rua Sete de Setembro. 2- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras
para providenciar a colocação de pedra do tipo seixo rolado, no morro que dá acesso a parte alta do
bairro Lagos da Serra. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1- Solicito ao Exmº. Sr. Presidente desta Mesa
Diretora que expeça um ofício ao Exmº. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel,
solicitando  que  o  estado  possa  assumir,  através  da  Secretaria  Estadual  de  Transportes  e  Obras
Públicas – SETOP, a execução do Trevo da Rodovia Estadual MG – 295, que permite o acesso à cidade
de  Brazópolis,  pela  Avenida  projetada  pavimentada  recentemente,  conforme  projeto  já  existente  e
aprovado pelo DER/MG. 2- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para refazer
a pintura do nome do Posto de Saúde do bairro Bom Sucesso, bem como proceder à recolocação da
placa denominativa do posto. 3- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para
proceder à operação do tipo tapa buracos na avenida principal do bairro Bom Sucesso.  Vereador Sr.
Espedito Martins de Noronha (em conjunto com o vereador Sr. José Maurício Gonçalves): 1- Solicito ao
Executivo que oficie ao setor de estradas para proceder ao patrolamento e manutenção na estrada que
liga Brazópolis ao bairro Banhado, até ao local denominado Ponte da Grama, bem como manutenção e
patrolamento na estrada que segue até o bairro Araújos. 2- Solicito ao Executivo que oficie ao setor de
estradas para proceder a colocação de pedra do tipo seixo rolado no Morro dos Leite, bairro Campo
Belo. 3- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para proceder à limpeza em um
terreno que pertence a Prefeitura Municipal (que segundo informações, trata-se de um terreno destinado
para a construção de praça pública), próximo a propriedade do Sr. Antonio Maria, no bairro Can Can.
Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras
para proceder à colocação de pedra do tipo seixo rolado na Estrada de Luminosa, no morro próximo a
propriedade do Sr. Delfim Guedes. Vereador Sr. José Mauricio Gonçalves: 1- Solicito ao Executivo que
oficie o setor de estradas para proceder à limpeza do tipo roçada nas margens da estrada que liga a
cidade de Brazópolis ao bairro Boa Vista, bem como a estrada que dá acesso ao bairro Teodoros, com
inicio próximo a fábrica de “Batatas Alimentos”. 2- Reiteração de pedido ao Executivo para que oficie a
Secretaria Municipal de Obras para que execute a correção de asfalto na Avenida Isaac Pereira de
Faria,  próximo ao Trevo que dá acesso a Rodovia Estadual  MG – 295,  próximo ao bairro  Vargem
Grande.  Vereador  Sr.  Neilo  Rodrigues Oliveira:  1-  Sugeriu  que o  Legislativo  estipule,  por  meio  de
projetos, o valor a ser gasto no carnaval, pois este ano foi gasto em torno de duzentos mil reais, gasto
este  maior  que  o  ano  anterior,  para  que  outras  necessidades  mais  urgentes  do  Município  sejam
contempladas. Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria: 1- Solicito ao Executivo que oficie o setor de
estradas para proceder manutenção e patrolamento na estrada do bairro Bom Sucesso, sentido acima
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da capela São Clemente. 2- Solicito ao Executivo que inicie um estudo, com a formalização de projeto,
para conservação das águas em nosso Município. O Presidente informou sobre as iniciativas que já
estão sendo tomadas pelo Grupo Olho D’água e concordou com o vereador Sr. João Bosco Martins de
Faria sobre a necessidade urgente de iniciativas neste sentido. Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1-
Solicito ao Executivo manutenção e patrolamento urgente na estrada rural dos bairros Lagos da Serra,
Serra dos Mendonça e Serra dos Torres. Todas as indicações foram submetidas à votação e aprovadas
por unanimidade em Plenário. Serão encaminhadas ao Executivo para providências. Matéria recebida:
Projeto de Lei  do Executivo Nº.  05/2015, de 20 de fevereiro de 2015:  “Cria  Dotação Orçamentária
Específica, alteram-se as Leis LOA 1098/2014, PPA 1052/2013 e 1013/2014 e dá outras providências”,
encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização. O Secretário procedeu à leitura do Parecer Favorável expedido pelo Jurídico do Legislativo
e  das  Comissões  citadas  acima,  à  aprovação  deste  projeto.  O  Presidente  colocou  o  Projeto  em
discussão. Inscreveram-se a Mesa Diretora para a discussão os vereadores Sr. Rubens de Almeida, Sr.
José Carlos Dias, Sr. João Bosco Martins de Faria e o vereador Presidente. Concluído o período das
discussões, o Presidente submeteu o Projeto em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade.
Atendendo ao pedido de regime de urgência do vereador Sr. José Carlos Dias, submeteu-o a segunda
votação,  também sendo aprovado por  unanimidade.  Irá  a Sanção do Executivo.  Matéria  da  Pauta:
Projeto de Lei Nº. 02/2015, de 14 de janeiro de 2015: “Dispõe sobre a redução de número de vagas do
cargo efetivo de médicos – nível SIX. Cria o quadro suplementar dos servidores públicos e dá outras
providências”.  O  Secretário  procedeu  à  leitura  do  Parecer  Favorável  expedido  pelo  Jurídico  do
Legislativo e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização.  O  Presidente  colocou  o  Projeto  em  discussão.  Inscreveram-se  a  Mesa  Diretora  os
vereadores Sr. Neilo Rodrigues Oliveira, Sr. Rubens de Almeida e Sr. José Carlos Dias. Concluído o
período das discussões, o Presidente submeteu o Projeto em primeira votação, sendo aprovado por
unanimidade.  Atendendo  ao  pedido  de  regime  de  urgência  do  vereador  Sr.  Rubens  de  Almeida,
submeteu-o a segunda votação, também sendo aprovado por unanimidade. Irá a Sanção do Executivo.
O Presidente iniciou a Pauta de Votação das Contas  do Exmº.  Sr. Prefeito  Municipal,  João Mauro
Bernardo, Exercício de 2013, Intimação Nº. 27464/2014, Processo Nº. 912529, do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais. Com a palavra, solicitou ao secretário executivo desta Casa, Sr. Ângelo Célio
de Azevedo, que procedesse a chamada dos Edis e cada qual apresentasse seu voto nominal, a saber:
Aprovo  ou  Desaprovo.  O  secretário  executivo  iniciou  a  chamada,  procedendo  à  votação,  a  saber:
Vereador  Sr.  Benedito  André  Lúcio:  Aprovo.  Vereador  Sr.  Espedito  Martins  de  Noronha:  Aprovo.
Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria: Aprovo. Vereador Sr. João do Carmo Lúcio: Aprovo. Vereador
Sr.  José  Carlos  Dias:  Aprovo.  Vereador  Sr.  José  Maurício  Gonçalves:  Aprovo.  Vereador  Sr.  Neilo
Rodrigues Oliveira: Aprovo. Vereador Sr. Rubens de Almeida: Aprovo e vereador Sr. Silvio Raimundo
Vieira: Aprovo. Contas Aprovadas por unanimidade nos votos. O Secretário da Mesa procedeu à leitura
do Decreto Legislativo Nº. 001/2015, de 24 de fevereiro de 2015: “Aprova as Contas do Exercício de
2013, do Município de Brazópolis/M.G, Processo Nº. 912529, do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais”,  Publicado no Mural  da Câmara Municipal  de Brazópolis/M.G em 24 de fevereiro  de 2015.
Grande expediente: O vereador Sr. Rubens de Almeida solicitou que o Executivo faça, com urgência,
por meio de sua Secretaria Municipal de Obras, a construção de redutores de velocidade um em frente
ao Bar Flor de Liz, à Rua Sete de Setembro e outro em frente à Escola Municipal Dona Maria Carneiro
Braz, Grupinho, a Rua Floriano Peixoto. O vereador Sr. José Maurício Gonçalves solicitou ao Presidente
da Mesa que esta Casa solicite ao executivo a iluminação da Praça Wenceslau Braz, cito, Praça da
Câmara Municipal e instalação de Wi Fi neste ponto. Também solicitou que o Executivo tome todas as
providências cabíveis para o término das obras que se encontram paradas, próximo ao Posto Paloma. O
vereador Sr. Espedito Martins de Noronha colaborou com o vereador Sr. José Maurício Gonçalves,
falando sobre a urgência no término desta obra, pois tem afetado diretamente os moradores daquela
região. Também solicitou que o Executivo tome as providências necessárias para o conserto da Rodovia
Estadual MG – 295, próximo a fábrica de temperos Dona Nina, onde a massa asfáltica está cedendo. O
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Presidente parabenizou o Executivo e as secretarias envolvidas, pelo relevante trabalho na realização
do carnaval de Brazópolis, parabenizando também todos os grupos, foliões e blocos que abrilhantaram
estes dias de festividades. O vereador Sr. José Carlos Dias destacou a importância de um trabalho
conjunto  de  toda  sociedade,   governados  e  governantes,  para  a  preservação  do  meio  ambiente,
sobretudo na conservação das águas dos lençóis freáticos e nascentes superficiais. Ressaltou ainda
que todos precisamos da vida com qualidade e a água, assim como a natureza, são fundamentais para
nós humanos. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a Sessão, convocando os Edis para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará em 03 de
março de 2.015, às 18:00h. Dando como encerrados os trabalhos desta Sessão, eu Vereador José
Carlos Dias, 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.

                                                                                                                          

                                                                     

                                                       __________________
                                                       Silvio Raimundo Vieira.
                                                                   Presidente.
_______________            _______________
Rubens de Almeida.          José Carlos Dias.
Vice-Presidente.           Secretário.

_______________             ________________
Benedito André Lúcio.                                                                  João do Carmo Lúcio.
Vereador.             Vereador.

_______________             ________________
Espedito Martins de Noronha.                                                       José Maurício Gonçalves.
Vereador.             Vereador.

_______________            _______________
João Bosco Martins de Faria.                                                        Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.            Vereador.
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