1
Ata da Oitava Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 07 de abril
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, justificando, em seguida, a ausência do vereador Sr. José Maurício Gonçalves, por motivos de
saúde familiar, conforme atestado médico apresentado. 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. Neilo Rodrigues Oliveira leu do Salmo 22, os versículos
01, 02 e 03. 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:
Recebidas: Ofício do Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João Mauro Bernardo, encaminhando as notas de
empenho e a prestação de contas do Exercício de 2014, para as devidas averiguações dessa Egrégia
Casa Legislativa. Ofício da Gestora da Divisão de Cultura e Turismo, Srta. Amanda Gomes Torres
Noronha, solicitando o prédio da Câmara Municipal para reunião da ADTIM, dia 14 de abril de 2015,
terça-feira, às 09:00h. Houve aprovação do Presidente e dos demais Srs. Edis. Cartão de Felicitações
Pascais, expedido pelo Arcebispo da Arquidiocese de Pouso Alegre, Dom José Luiz Majella Delgado,
CSSR. Ofício do Sr. Sérgio Fernandes dos Reis ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, com cópia para a
Câmara Municipal e para o Ministério Público, solicitando cópias dos contratos na prestação de serviços
entre a CEMIG e o Município, e o Município com a recente empresa contratada para a prestação de
serviços de manutenção e reparos da iluminação pública, bem como todo o procedimento licitatório. Foi
lido ainda o convite da COPASA para a Assembléia sobre a Água, no Município de Varginha/M.G, a
realizar-se no dia 10 de abril, das 11:00h às 13:00h, com o tema: Apresentação do Programa Cultivando
Água Boa. O Presidente informou que participará desta Assembleia e solicitou aos demais Edis
interessados em participar, que procurem a Secretaria desta Casa, para formalizarem a sua
participação. Não houve correspondências expedidas. O Secretário da Mesa Diretora procedeu à leitura
da solicitação de uso de Tribuna, efetuado pelo Sr. José Márcio de Oliveira Reis. Com a devida
concessão, o mesmo utilizou a Tribuna para tratar dos seguintes assuntos: Comércio ambulante, Artigos
26, 114 e 115 da Lei Orgânica do Município, Princípios da Administração Pública, previstos no Artigo 37
da Constituição Federal e Princípios da Legalidade, da Moralidade e da Igualdade, previstos na
Constituição Federal. Todos os vereadores ouviram atentos o Sr. José Márcio de Oliveira Reis em sua
apresentação, participando da exposição dos temas abordados. Medidas de Providências: Vereador
Presidente: 1- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para pintar faixa amarela
no meio fio de calçada, na Travessa Joaquim Vergueiro, com urgência, pois o trânsito de veículos neste
local está ficando comprometido, devido aos outros veículos que ficam estacionados na travessa, e
providenciar a colocação de placa “Proibido Estacionar”. 2- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria
Municipal de Obras para efetuar a expansão de um pequeno trecho de calçamento na Travessa Augusto
de Carvalho, próximo a galeria de água pluvial. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1- Solicito ao Executivo
que oficie a Secretaria Municipal de Obras para efetuar, com urgência, uma boa manutenção e
recuperação na Estrada do Observatório, especialmente com roçadas nas margens da estrada, limpeza
das saídas de água e correção dos buracos e valetas. 2- Solicito ao Executivo informações junto a
COPASA sobre o andamento do projeto de rede de água, nos bairros São Rafael e Bom Sucesso. 3- Em
conjunto com o vereador Sr. João do Carmo Lúcio: Solicito ao Executivo que providencie com urgência
o recolhimento do lixo, pelo menos três vezes por semana, depositado na lixeira próximo ao cruzamento
entre a estrada que liga Brazópolis ao Distrito de Luminosa e a estrada que dá acesso ao bairro São
Gabriel (próximo ao Sr. “Capituva”), e na lixeira próximo ao bairro Lagos da Serra (Sr. Zequinha).
Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria: 1- Solicito ao Executivo que providencie, com urgência, a
conclusão da obra iniciada entre a entrada do Trevo novo e o Posto Barracão, com aterro e
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regularização do leito, guiando as águas da chuva para as laterais da estrada. Providenciar também
melhorias no acesso da Avenida Agenor Braz Noronha. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1Solicito ao Executivo que providencie a contratação de conservas de estradas para as estradas rurais
do Município que ainda não possuem este serviço. Que seja tarefa destes funcionários a manutenção
das estradas, roçada, tapar buracos, organizar escoamento de água pluvial e que haja um trabalho de
fiscalização no cumprimento de suas tarefas, inclusive para os conservas já existentes. Vereador Sr.
Rubens de Almeida: 1- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras, para
providenciar, com urgência, o conserto de tampa de bueiro, que se encontra aberto, em frente ao prédio
da cooperativa desativada no bairro Can Can. 2- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal
de Estradas para efetuar patrolamento e manutenção em toda a extensão de estrada, do bairro Can
Can. Vereador Sr. João do Carmo Lúcio: 1- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de
Estradas para efetuar patrolamento e manutenção, com urgência, na estrada que liga o Distrito de
Luminosa ao bairro Canta Galo. Providenciar também manutenção na estrada denominada “Caminhos
da Fé”. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1- Solicito ao Executivo que providencie a reforma dos
banheiros públicos de nosso Município, a saber: Terminal Rodoviário, Praça da Matriz e Mercado
Municipal (urgente). Todas as indicações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para
providências do Executivo. O Vereador Sr. José Carlos Dias informou que os sanitários da Praça da
Matriz encontram-se em bons estados de conservação e funcionamento. Matéria recebida: Projetos de
Leis do Executivo Nº. 09/2015, de 27 de março de 2015: “Dispõe sobre a extinção e criação de cargos,
altera a Lei Nº. 999/2013 e dá outras providências e Nº. 10/2015, de 06 de abril de 2015: “Dispõe sobre
alteração do Inciso VII do Artigo 3º da Seção II, da Lei Municipal Nº. 48/1992, que institui o Fundo
Municipal de Saúde e dá outras providências”, todos encaminhados para análise da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Serão votados na
próxima Sessão. O vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira solicitou ao Presidente que transfira o horário
da Sessão desta Casa, das 18:00h para 19:00h, conforme solicitação de alguns cidadãos. O Presidente
explicou ao Vereador Sr. Neilo que ele já colocou este assunto em discussão anteriormente e em
votação, e que inclusive, o próprio vereador sugeriu que a sessão ficasse então no horário das 18:30h,
sendo posteriormente, aprovado por unanimidade em Plenário pelos Srs. Edis que a Sessão permaneça
as 18:00h. O Presidente, no uso de suas atribuições, solicitou ao Sr. Vereador Neilo que apresente um
Projeto, de sua autoria, para que seja colocado em discussão e votação pelos Srs. Edis, se for o caso.
O Vereador Vice Presidente da Mesa, Sr. Rubens de Almeida solicitou ao Presidente a palavra e
mencionou que este assunto já fora discutido anteriormente e que por unanimidade, todos os Srs.
Vereadores resolveram que a Sessão permaneceria as 18:00h. Ressaltou inclusive, que em suas
gestões, no período de inverno, a sessão acontecia as 17:00h. Grande Expediente: O Vereador Sr. José
Carlos Dias sugeriu ao Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira que intermedeie com os comerciantes do
Mercado Municipal, que se organize uma associação para gerenciá-lo. Informou o início das obras de
calçamento em alguns trechos do bairro São Francisco, onde o Executivo tem até 30 de julho para a sua
conclusão. Informou também que a documentação referente ao Loteamento São Caetano foi encontrada
e que posteriormente, o Executivo em conjunto com o Cartório de Registro de Imóveis, procederão a
regularização deste loteamento. Explicou que os moradores do bairro Bom Sucesso, comunidade dos
“Machados”, farão uma parceria com o Executivo para calçamento naquele trecho. Parabenizou os
envolvidos que promoveram a Assembleia sobre a Água, dia 26 de março, nesta Casa Legislativa, a
saber: EMATER, Grupo Dispersores e Projeto Olho D’Água, e informou que esta Assembleia que
acontecerá em Varginha, dia 10 de abril, trará muitos benefícios para as associações que estão
gerenciando assuntos relativos quanto ao uso e aproveitamento das águas. O Presidente informou que
esteve junto com o Vereador Sr. Rubens de Almeida, dia 28 de março, no Município de Poço
Fundo/M.G, onde se encontraram com os Deputados Odair Cunha e Ulysses Gomes, e os mesmos
comunicaram a aprovação de emendas parlamentares para o Município de Brazópolis. Informou
também sobre o processo de licitação na Prefeitura Municipal, para a aquisição de mais um caminhão e
uma pá-carregadeira para os trabalhos da Secretaria Municipal de Obras, recursos vindos de emenda
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parlamentar do Deputado Odair Cunha. Informou também a aquisição de um jogo de Pavilhão, com as
bandeiras do Brasil, Estado de Minas Gerais e Município de Brazópolis, no valor de R$ 2. 790,00 (dois
mil, setecentos e noventa reais), para esta Câmara Municipal. 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 14 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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_______________
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Vereador.

________________
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Vereador.
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Vereador.

_______________
João Bosco Martins de Faria.
Vereador.
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Vereador.
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