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Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária – 2.014.
Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G,
realizada em 27 de maio de 2.014, às 17:00h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides
Machado de Souza. Instalada a Sessão, o Presidente, Vereador Sr. Rubens de Almeida
cumprimentou os presentes e 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, capítulo 02 o versículo 05. O Secretário da
Mesa Diretora, vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira verificou o Quorum, constatando a presença
de todos os Edis. Foi feita a leitura da ata anterior, discutida, corrigida e aprovada por
unanimidade. Medidas de Providências: Vereador Presidente: 1- Patrolamento e colocação de
pedra seixo rolado na estrada dos bairros Serra dos Mendonça e dos Torres, bem como no
morro do Mandú no bairro Floresta e também no morro de acesso ao campo de futebol do
bairro Floresta. 2- Providenciar o calçamento da Avenida São Francisco de Assis, que liga o Lar
da Criança ao bairro São Francisco, bem como a rua sem calçamento no bairro São Francisco.
3- Desapropriar a propriedade dos herdeiros do Sr. Antonio Florêncio para construção de
possível cemitério municipal. Vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira: 1- Seja interrompido o
trânsito na Rua Antonio Pereira (fundos da Igreja Matriz),da esquina da Av. Cel. Francisco Braz
até o Bar Boteko Mágico, com colocação de placa no horário das 20:00h. até às 02:00h., nos
dias de sexta-feira, sábados e feriados prolongados. 2- Patrolamento na estrada do bairro do
Tronco até o bairro Alegre (estrada que corta por dentro, como é denominada). Vereador Sr.
Espedito Martins de Noronha: 1- Os moradores de Brazópolis desejam saber informações sobre
o terreno denominado Goiabal. Solicito que seja enviado a esta Casa ofício explicando a
situação atual do terreno e as providências que serão tomadas com relação ao mesmo.
Vereador Sr. José Carlos Dias: 1- Patrolamento na estrada do bairro Bom Sucesso, que fica
após o calçamento até o início do asfalto. 2- Que seja avaliado o Cruzeiro de madeira da Praça
do Rosário, pois o mesmo se encontra bastante danificado e a comunidade está disposta a
fazer parceria para trocar o Cruzeiro por um de concreto. Em conjunto com o vereador Sr. José
Maurício Gonçalves: 1- Solicitar ao Setor de Obras que proceda a limpeza das ruas dos bairros
Aparecida e Alto da Glória. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1- Substituir os veículos
kombi e ônibus por dois ônibus escolares, como era antes, na linha escolar dos bairros Cruz
Vera e Anhumas, pois existe uma superlotação de passageiros (alunos), não comportando o
transporte dos mesmos. Aproveitar os ônibus disponíveis para solucionar este problema. Todas
as solicitações foram aprovadas e serão encaminhadas para o Executivo. Correspondências
recebidas: Ofício dos moradores do Loteamento São Caetano encaminhando abaixo assinado,
solicitando a escritura individual das residências aos moradores deste loteamento. O Presidente
solicitou que sejam enviadas as cópias ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, para providências.
Convite do Coral Vozes de Euterpe para apresentação de música popular do Conservatório de
Pouso Alegre, dia 03 de junho, às 20:00h. no Auditório do CEP. Ofício do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais informando sobre o Encontro Técnico entre o Tribunal e os Municípios,
com o tema: Gestão Responsável em Ano Eleitoral. Ofício da Delegacia Regional de Polícia
Civil, convidando para as comemorações do aniversário da Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais. Ofício do Exmº. Sr. Prefeito Municipal encaminhando os Projetos de Leis do Executivo,
para apreciação e votação, solicitando regime de Urgência nas matérias e Ofício da Comissão
de Finanças, Orçamentos e Fiscalização encaminhando Relatório do Parecer, referente ao
processo de análise das contas do exercício de 2012, do ex-prefeito municipal, Sr. Josias
Gomes. Não houve correspondências expedidas. Matéria da pauta: O vereador relator da
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização procedeu a leitura do Parecer da comissão,
referente às contas do exercício de 2012, com a seguinte conclusão: Por dois votos pela
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rejeição das contas e um voto pela aprovação, a Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização, por maioria de votos, apresenta Parecer final pela Rejeição das Contas do
Município de Brazópolis/M.G, relativas ao exercício de 2012, gestão do Sr. Josias Gomes.
Matérias recebidas do Executivo: Projeto de Lei Nº. 18/2014, de 20 de maio de 2014: “Cria
Rubrica Orçamentária que especifica, alteram-se as Leis Nºs. 1055/2013 e 1052/2013 do PPA
2014/2017 e dá outras providências”, encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Projeto de Lei Nº. 19/2014, de
22 de maio de 2014: “Dispõe sobre a doação de material de pertencente ao Patrimônio
Municipal à ASCABRAM e dá outras providências”, encaminhado a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e Projeto de Lei Nº.
21/2014, de 23 de maio de 2014: “Aprova o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos do Município de Brazópolis e dá outras providências”, encaminhado a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação. O Projeto de Lei Nº. 18/2014 ficou detido nas comissões
deliberadas para analisá-lo. O secretário procedeu à leitura dos Pareceres Jurídicos do
Legislativo e das Comissões deliberadas para analisarem os projetos de Leis Nºs. 19/2014 e
21/2014. O Presidente colocou os projetos em discussão, pela ordem. Inscreveram-se a Mesa
Diretora os Vereadores Sr. José Maurício Gonçalves, Sr. José Carlos Dias e Sr. Sílvio
Raimundo Vieira. O presidente submeteu, pela ordem, os Projetos de Leis em primeira votação,
sendo aprovados por unanimidade. Atendendo ao pedido de Regime de Urgência dos
vereadores Sr. José Maurício Gonçalves (Projeto Nº. 19/2014) e Sr. Neilo Rodrigues Oliveira
(Projeto Nº 21/2014), submeteu-os a segunda votação, também sendo aprovados por
unanimidade. Serão encaminhados para Sanção pelo Executivo. Grande expediente: O
vereador Sr. José Maurício Gonçalves novamente ressaltou a importância de se efetuar a
limpeza das ruas nos bairros Aparecida e Alto da Glória. O vereador Sr. José Carlos Dias
agradeceu ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal pela caixa d’água instalada para os moradores da
comunidade, no início da estrada do observatório e ressaltou que já está acertada a parceria
entre o Município, os moradores e a COPASA para a instalação de água tratada e encanada
para aquela região. Também parabenizou a Secretaria Municipal de Cultura e de Esporte pela
realização do evento “Sacode a Praça”, realizado no dia 24 de maio, em parceria com o SESI.
Convidou a todos para a Corrida rústica que acontecerá no dia 01 de junho, no bairro Bom
Sucesso, com início às 09:00h. Para finalizar, parabenizou a Secretaria Municipal de Obras pela
reforma que se está fazendo no Parque de Exposições Edson Eugênio da Fonseca,
possibilitando a melhoria na realização de eventos, como a festa do Lar da Criança, realizado
no dia 25 último, os diversos leilões que lá são realizados, a festa da banana, que será
retomada e acontecerá de 19 a 22 de junho deste ano. O vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira
se congratulou com o vereador Sr. José Carlos Dias, nas colocações feitas com relação ao
trabalho desenvolvido para a conservação e manutenção do parque de exposições de nosso
município. Ainda esclareceu que os trabalhos de calçamento na avenida do bairro Bela Vista
não foram iniciados no dia 26, segunda-feira, devido a chuva, mas acredita que em um espaço
de tempo breve, toda a obra será concluída. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente
agradeceu a presença de todos e os convocou para a próxima sessão, que se realizará em 03
de junho de 2.014, às 17:00h. Dando como encerrados os trabalhos desta Sessão, eu Vereador
Sílvio Raimundo Vieira, 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.

3

__________________
Rubens de Almeida.
Presidente.
_______________
Espedito Martins de Noronha.
Vice-Presidente.
_______________
Benedito André Lúcio.
Vereador.

_______________
Sílvio Raimundo Vieira.
Secretário.
________________
José Maurício Gonçalves.
Vereador.

_______________
João Bosco M. de Faria
Vereador.

________________
João do Carmo Lúcio.
Vereador.

_______________
José Carlos Dias.
Vereador.

_______________
Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.
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