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                                       Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária – 2.016

         Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada
em 24 de maio de 2.016, às 17:00h, 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. Espedito Martins de Noronha, para
que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, o qual leu do Evangelho de São João, do
capítulo 06, os versículos 34 e 35. Em seguida, convidou o Secretário Executivo para proceder à
leitura da Ata da Sessão anterior, que após lida e discutida, foi aprovada pelos Senhores Vereadores
e será Publicada no Mural da Casa. Correspondências recebidas: Ofício do Exmº. Sr. Cleovaldo
Marcos Pereira, Delegado Regional de Polícia Civil de Itajubá/M.G, informando que este signatário
assumiu a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajubá/M.G, colocando-se a disposição deste
Município. Ofício do Exmº. Sr. Prefeito Municipal João Mauro Bernardo, encaminhando o Projeto de
Lei do Executivo Nº. 06/2016, para análise e votação. Convite do Banco Mundial e da Parceria com a
Frente Nacional de Prefeitos, para o Fórum Modelos de Negócios para Eficiência Energética em
Iluminação Pública, dia 01 de junho de 2016 (quarta-feira), em horário comercial, na cidade de são
Paulo/SP. Ofício da Casa de Convivência José Caetano Pereira, encaminhando para esta Casa o
relatório de prestação de contas da instituição, referente ao mês de abril de 2016 e Requerimento do
Uso da Tribuna, pelo professor e Maestro do Coral Vozes de Euterpe, Sr. José Rezende Vilela, para
a Sessão de 07 de junho, a fim de abordar assuntos pertinentes ao projeto encaminhado para esta
Casa,  com  referência  ao  Coral  Vozes  de  Euterpe.  Correspondências  expedidas:  Moção  de
Congratulação ao Coral Vozes de Euterpe, parabenizando os seus coralistas pelo aniversário de 54
anos de fundação, ocorrido em 12 de maio de 2016 e Moção de Pesar a Sra. Maria Ana Galvão
Ribeiro,  em virtude  do  falecimento  de  seu  esposo  e  servidor  municipal,  Dr. Jesu  Jesenh  Rosa
Ribeiro,  todos expedidos pela Mesa Diretora.  Medidas de Providências: Vereador  Sr. Benedito
André  Lúcio:  1)  Solicito  ao  Executivo  que  oficie  a  Secretaria  Municipal  de  Obras e  o  Setor  de
Estradas para efetuarem limpeza, com a retro escavadeira, na rede de esgoto de todo o Distrito de
Luminosa, principalmente na rede que passa pela propriedade do Sr. José Rubens, morador do
Distrito.  Vereador  Sr.  Silvio  Raimundo  Vieira:  1)  Solicito  ao  Executivo  que  oficie  a  Secretaria
Municipal de Obras para efetuar manutenção e colocação de alambrado na quadra de esportes do
Distrito de Dias. 2) Solicito também que o Executivo analise e providencie a melhoria no sistema de
colocação e recolhimento de lixo em lixeiras, no Distrito de Dias, expandindo posteriormente a todo o
Município.  Sugiro que sejam confeccionadas e utilizadas as lixeiras adotadas pelo Município  de
Gonçalves/M.G, que possui maior e melhor espaço para colocação e armazenamento do lixo nelas
depositados.  Vereador  Sr.  Espedito  Martins  de  Noronha:  1)  Solicito  ao  Executivo  que  oficie  a
Secretaria  Municipal  de  Obras  para  efetuar  operação  tapa  buracos  e  manutenção,  em  toda  a
extensão da Rua Floriano Peixoto, e construa um redutor de velocidades nesta mesma rua, em
frente ao acesso a Escola Municipal Dona Maria Carneiro (Grupinho), com pintura de faixa para
passagem de pedestres. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Executivo informações,
por meio de ofício, sobre a aprovação e sanção do Projeto de Lei Nº. 19/2010, de 15 de junho de
2010,  e  se houve alterações nesta  referida  Lei.  (Segue uma cópia da Lei  em anexo,  que será
enviada ao Executivo). 2) A pedido dos moradores do Distrito de Dias, solicito  que seja oficiada a
Secretaria Municipal de Obras para efetuar manutenção em uma rede de esgoto, na Rua Vereador
Antonio Gomes (Rua Principal). 3) Solicito também que o Executivo oficie a Secretaria Municipal de
Obras para executar operação tapa buracos na Rua Principal e entrada de acesso ao Distrito de
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Dias,  nos  trechos  que  se  encontram  danificados.  Todas  as  solicitações  foram  aprovadas  em
Plenário,  pelos  Senhores  Vereadores,  e  serão  encaminhadas  para  providências  do  Executivo.
Matéria para votação:  Projeto de Lei do Executivo Nº. 03/2016, de 13 de abril de 2016: “Dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017, e dá outras providências”. O
Vereador  Secretário  procedeu  à  leitura  dos  pareceres  favoráveis  a  aprovação  deste  projeto,
expedido pela Assessoria Jurídica do Legislativo e pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação
e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Em seguida, o Vereador Presidente abriu as
inscrições junto a Mesa Diretora, para a discussão da matéria. Inscreveram-se para discuti-lo, os
Vereadores Sr. Silvio Raimundo Vieira e Sr. José Carlos Dias. Concluída as discussões, o Vereador
Presidente submeteu a matéria em pauta em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade.
Atendendo ao pedido de regime de urgência do Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira, submeteu-o a
segunda votação, também sendo aprovado por unanimidade. Irá a Sanção, pelo Executivo. Matéria
recebida:  Projeto de Lei do Executivo Nº. 06/2016, de 23 de maio de 2016: “Autoriza o Chefe do
Executivo Municipal a realizar alienação de bens inservíveis e veículos, e dá outras providências”,
encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização.  Informes  da  Casa:  RELATÓRIO  DA VIAGEM  DOS  VEREADORES  SR.  JOSÉ
CARLOS  DIAS  E  SR.  JOSÉ  MAURICIO  GONÇALVES  A  BELO  HORIZONTE/M.G,  PARA
REUNIÃO  COM  O  DIRETOR  GERAL  DO  DER/M.G,  ENGº.  CÉLIO  DANTAS  DE  BRITO,  E
OUTROS ASSUNTOS. Dia 22 de Maio: Saída de Brazópolis/M.G, às 15:00h, com chegada em Belo
Horizonte/M.G às 21:00h.  Entrada no Hotel Estoril, para pernoite. Dia 23 de Maio: Saída do Hotel
Estoril às 08:30h e chegada ao DER/M.G às 09:20h. Início da reunião às 10:00h, com o Engenheiro
Sr. Célio Dantas de Brito. Pauta da Reunião: Possibilidade da construção do Trevo de acesso a
cidade  de  Brazópolis/M.G;  Construção  de  elevados  no  solo  para  passagem  de  pedestres,  na
Rodovia Estadual MG - 295, em três locais: Acesso a Av. São Francisco de Assis, acesso a Avenida
Cel Henrique Braz e acesso a estrada do bairro Banhado; e Abertura de acostamento no acesso a
estrada do bairro da Prainha. Conclusão da reunião às 11:20h. Em seguida, saída para a Cidade
Administrativa. Chegada na Cidade Administrativa às 12:00h. Reunião na COHAB/M.G com a Chefe
de Gabinete Sra. Flávia e com as técnicas da área social, sobre o projeto de construção de casas no
Loteamento Bela Vista, da cidade de Brazópolis/M.G. Logo após, almoço e em seguida entrega de
documentação na Secretaria  de  Transportes e Obras Públicas. Retorno para  Brazópolis/M.G às
13:30h.  Chegada  em  Brazópolis/M.G  às  20:00h  deste  mesmo  dia. DESPESAS  DA VIAGEM:
Hospedagem no Hotel  Estoril  -  R$ 235,00 (duzentos  e trinta  e  cinco reais). Almoço na Cidade
Administrativa  -  R$83,84 (oitenta e  três  reais  e  oitenta e quatro centavos).  Lanche no caminho
(retorno) - R$18,90 (dezoito reais e noventa centavos). Total das despesas: R$337,00 (trezentos e
trinta e sete reais).  Provisão de viagem:  R$600,00 (seiscentos reais).   Devolução de recursos:
R$262,30 (duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos).  Grande expediente:  O Vereador
Presidente informou que a Prefeitura Municipal, atendendo a pedido desta Casa, instalou aqui no
prédio da Câmara e Rodoviária, um sinal de internet, para uso de wifi  livre, aos usuários destes
arredores. Informou mais uma devolução desta Câmara Municipal  ao Executivo, no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), para fins de execução de calçamento da Viela Helena Vizoto e reforma da
Quadra  da  Estação.  Informou  que  quando  estiveram  participando  na  Marcha  a  Brasília/DF,
solicitaram ao Exmº. Sr. Deputado Federal Gabriel Guimarães, que agendasse um encontro para os
mesmos, junto com a equipe do DER, em Belo Horizonte/M.G, o qual prontamente agendou esta
reunião e os informou a data, que aconteceu em 23 de maio, motivo este que foi,  junto com o
Vereador Sr. José Maurício e o Exmº. Sr. Prefeito Municipal João Mauro a Belo Horizonte/M.G, nesta
segunda-feira, para esta reunião agendada, conforme citado acima. O Vereador Sr. Silvio Raimundo
Vieira agradeceu a iniciativa do Pastor Lailton, da Igreja Presbiteriana, pelo convite efetuado a esta
Casa,  para  uma  reunião  que  abordou  assuntos  de  extrema  relevância  para  a  sociedade
brazopolense, que contou com a sua participação e dos Vereadores Sr. José Maurício Gonçalves, Sr.
Benedito André Lúcio e Sr. Neilo Rodrigues Oliveira. Informou que esteve representando esta Casa
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em uma reunião ocorrida no Quartel da Polícia Militar, em 20 de maio (sexta-feira), para tratar de
também assuntos relevantes para a segurança pública de nosso Município. O Vereador Sr. Espedito
Martins de Noronha agradeceu ao Setor de Estradas pela manutenção efetuada em alguns trechos
de  estradas  dos  bairros  Campo  Belo,  Portão  e  Anhumas  e  solicita  que  este  mesmo  Setor  dê
continuidade ao trabalho, em outros pontos que necessitam de reparos, nestas mesmas estradas. O
Vereador Sr. José Mauricio Gonçalves usando a palavra, ressaltou que foi de grande importância
esta reunião ocorrida junto ao DER, em Belo Horizonte, onde muitos assuntos foram abordados,
conforme descritos acima no Relatório de Viagem. Encerrando o grande expediente, o Vereador
Presidente agradeceu a participação de todos, convocando os Senhores Vereadores para a próxima
Sessão Ordinária, que se realizará em 07 de junho de 2.016, terça-feira, às 17:00h. 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.

                                                                                          

                                                                   

                                                       __________________
                                                            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.
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