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                                              Ata da Sétima Sessão Ordinária – 2.015.

         Ata da Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 24 de
março 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.
José Carlos Dias leu do Evangelho de Lucas, do capítulo 23, o versículo 46. 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: Ofício do Exmº. Sr. Prefeito
Municipal, João Mauro Bernardo, encaminhando o projeto de Lei Nº. 08/2015, para análise e votação.
Não houve correspondência expedida. Medidas de Providências: Vereador Presidente: 1- Solicito ao
Executivo que oficie o órgão responsável, nesta Prefeitura Municipal, para proceder à manutenção na
rede de energia elétrica, com troca de lâmpadas queimadas, em parte da Rua Gonçalves Torres, Rua
Gonçalves Cintra e Travessa Coronel Caetano, que se encontram sem iluminação elétrica pública em
alguns pontos. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1- Solicito ao Executivo que oficie o Departamento de
Estradas e Rodagem (DER), para providenciar o conserto de asfalto no Trevo de acesso ao bairro Bom
Sucesso e o Trevo de acesso ao bairro Vargem Grande, próximo ao Posto Barracão, ambos às margens
da Rodovia Estadual MG – 295. 2- Reiteração de pedido ao Executivo para que oficie a Secretaria
Municipal  de Estradas Rurais,  para proceder à operação tapa buracos na Estrada do Observatório,
especialmente nos trechos mais prejudicados. 3- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal
de Estradas Rurais, para proceder à limpeza e manutenção em um bueiro existente no início da Estrada
de acesso ao bairro  Goulart,  Bom Sucesso,  na  estrada de acesso a Pedra  Bicuda.  4-  Solicito  ao
Executivo para oficiar a Secretaria Municipal de Obras para verificar as tampas das caixas de passagem
de água, na esquina da Rua Gonçalves Torres, próximas a Padaria do Gino. Vereador Sr. João Bosco
Martins de Faria: 1- Solicito ao Executivo que oficie o órgão responsável, nesta Prefeitura Municipal,
para  proceder  à  manutenção  na  rede  elétrica,  com  troca  de  lâmpadas  queimadas,  nas  seguintes
localidades: Rua Gonçalves Torres, Rua Gonçalves Cintra, Travessa Tobias Pereira e Travessa Coronel
Caetano, que se encontram sem iluminação elétrica pública em alguns pontos. Vereador Sr. Espedito
Martins de Noronha: 1- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para proceder à
colocação de corrimão de segurança, na escadaria que desce com início na Rua Gonçalves Torres e dá
acesso a Agência dos Correios de Brazópolis/M.G. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1- Solicito ao
Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para proceder à limpeza e poda de copadas de
árvores que estão prejudicando a rede elétrica dos bairros Pinhalzinho, Lúcios e adjacentes. 2- Solicito
ao  Executivo  que  oficie  o  órgão  responsável  desta  Prefeitura  Municipal  para  proceder  à  troca  de
lâmpadas queimadas na rede elétrica do bairro dos Bentos, que se encontram queimadas. Vereador Sr.
José Maurício  Gonçalves:  1-  Solicito  ao Executivo  que oficie  o  Setor  de Estradas para proceder  à
colocação de material, do tipo entulho, nos pontos críticos da estrada do bairro Banhado, para tapar os
buracos ali existentes e proceda também patrolamento e manutenção urgente nesta estrada e a estrada
que segue pela Ponte da Grama até ao bairro Floresta. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1- Solicito
ao Executivo que oficie o órgão responsável desta Prefeitura Municipal pela troca de lâmpadas e outros
assuntos relacionados à rede elétrica, para que façam um monitoramento constante na rede elétrica de
nosso Município, constatando a necessidade de troca de lâmpadas, evitando que a população fique sem
este serviço de iluminação pública. 2- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Saúde
para que tenha mais atenção com documentos e exames da população e não haja extravio de exame
médico, conforme supostamente aconteceu, podendo gerar muitos transtornos. Todas as indicações
foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo. Matéria recebida:
Projeto de Lei do Executivo Nº. 08/2015, de 23 de março de 2015: “Autoriza o Município de Brazópolis
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ingressar no Circuito Caminhos do Sul de Minas, altera dotação orçamentária e dá outras providências”,
encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização.  O  Vereador  Secretário  procedeu  à  leitura  do  Parecer  Jurídico  do  Legislativo  e  das
comissões responsáveis por analisarem o Projeto. Concluída as leituras, o Presidente colocou o Projeto
em discussão. Inscreveram-se a Mesa Diretora os vereadores Sr. Neilo Rodrigues Oliveira, Sr. José
Carlos Dias, Sr. José Maurício Gonçalves e concluiu as discussões o Vereador Presidente, colocando
em seguida,  o  Projeto de Lei  Nº.  08/2015 em primeira votação,  sendo aprovado por  unanimidade.
Atendendo ao pedido de regime de urgência do Executivo, submeteu-o a segunda votação, também
sendo aprovado por unanimidade.  Irá  a Sanção,  do Executivo.  O Presidente usou da palavra para
informar aos Srs. Edis e demais presentes, que nesta quinta-feira, dia 26 de março, às 18:00h. haverá
uma reunião na Câmara Municipal,  com a presença da Emater  de Brazópolis,  membros do Grupo
Dispersores e Projeto Olho D’Água e técnicos da Copasa, para uma assembléia sobre a Água, em
comemoração ao dia da água, ocorrido em 22 de março passado. Grande Expediente: O Vereador Sr.
José Carlos Dias iniciou sua fala esclarecendo a população que para efetuar  a troca de lâmpadas
queimadas, é necessário fazer um requerimento na Prefeitura Municipal, que será encaminhado para a
empresa responsável pela manutenção de iluminação pública e troca de lâmpadas, já que desde janeiro
deste ano, a Cemig não é mais a responsável por estes serviços. Em seguida, lembrou a todos sobre o
tema  da  Campanha  da  Fraternidade  deste  ano,  com  o  lema:  “Eu  vim  para  servir”,  destacando  a
importância de estarmos sempre a serviço do bem coletivo para a sociedade. Agradeceu ao Executivo e
a  Secretaria  Municipal  de  Obras  no  atendimento  de  algumas  de  suas  solicitações  efetuadas  em
Plenário, como a arrumação de alguns trechos que necessitavam de reparos, no bairro Bom Sucesso, e
encerrou desejando a todos uma Semana Santa abençoada e uma Feliz Páscoa. O vereador Sr. José
Maurício Gonçalves informou que terão início os trabalhos de roçada, nas estradas rurais do Município,
com a roçadeira própria para esta atividade, sendo mais uma conquista do Executivo para o Município.
O vereador Sr. Benedito André Lúcio agradeceu a Secretaria Municipal de Obras pela manutenção em
cinco bueiros existentes no bairro dos Bentos, até a divisa com o Município de Campos do Jordão.  O
Presidente encerrou o grande expediente desejando a todos uma boa Semana Santa  e uma Feliz
Páscoa. 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 07 de
abril 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.
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                                                       __________________
                                                       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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