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Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada
em 23 de junho de 2.015, às 18:00h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de Souza.
Instalada a Sessão, o Presidente da Mesa Diretora, Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira cumprimentou
os presentes e solicitou ao Vereador Secretário da Mesa Diretora, Sr. José Carlos Dias, que verificasse
o Quórum, o qual constatou a presença de todos os Vereadores. Em seguida, o Senhor Presidente
proferiu às seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e como representantes do povo brazopolense,
iniciamos nossos trabalhos no Legislativo” e convidou o vereador Sr. João do Carmo Lúcio para fazer a
leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, o qual leu da Carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 12, o
versículo 09. Foi feita a leitura da Ata anterior, discutida, corrigida e aprovada por unanimidade. Em
seguida, o Vereador Presidente passou a palavra ao Vereador Secretário, para a leitura das
correspondências, a saber: Recebidas: Convite do Coral Vozes de Euterpe para a apresentação da
Orquestra de Violões, dia 22 de junho, às 20:00h, na Igreja Matriz. Convite do Conselho Municipal de
Saúde para a VII Conferência Municipal de Saúde, dia 09 de julho, às 13:00h, no Centro Cultural. Carta
de agradecimento aos colaboradores do Projeto Social Japão, do qual esta Casa Legislativa também é
apoiadora. Convite da Secretaria Municipal de Educação para a formatura do PROERD, que se
realizará em 03 de julho de 2015, às 14:00h, na quadra do Poli Esportivo de Brazópolis/M.G e Ofício
resposta da Secretária Municipal de Saúde, referente ao ofício expedido por esta Casa, solicitando
informações sobre fatos envolvendo uma servidora pública municipal. Correspondências expedidas:
Ofício desta Casa Legislativa ao Exmº. Sr. Secretário de Transportes e Obras Públicas do Estado de
Minas Gerais, Dr. Murilo Valadares, encaminhando as seguintes solicitações: A possibilidade de
instalação de dois aparelhos radares na Rodovia Estadual MG – 295, um próximo ao Distrito de Dias e
outro próximo ao bairro Farias, ambos neste Município. A possibilidade de construção de acostamento
em toda a extensão da Rodovia Estadual MG – 295 e a possibilidade de obras de melhorias no
acostamento da Rodovia Estadual MG – 295, no trecho próximo ao Trevo de acesso a cidade de
Brazópolis/M.G, com a Avenida Tancredo de Almeida Neves. Ofício da Mesa Diretora ao Ilmº. Sr. Dr.
Francisco Crescêncio Ribeiro, DD. Presidente da 171ª Sub Seção da OAB/M.G de Brazópolis/M.G, pela
implantação e inauguração da Casa do Advogado em nossa cidade e Moção de Congratulação ao
Reverendíssimo Monsenhor Edson José Oriolo dos Santos, por sua nomeação como Bispo Auxiliar da
Arquidiocese de Belo Horizonte/M.G. O Vereador Sr. Rubens de Almeida procedeu à leitura de um ofício
de sua autoria, solicitando ao Exmº. Sr. Presidente desta Casa Legislativa o empréstimo das
dependências deste auditório local, para a realização de convenção partidária do Partido Trabalhista
Brasileiro, dia 12 de julho, das 09:00h às 14:00h. O Presidente colocou a solicitação em votação, a qual
foi aprovada pelos senhores vereadores. Medidas de Providências: Vereador Presidente: 1) Solicito ao
Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para proceder à abertura do canteiro que divide a
Avenida Tancredo Neves, para que os veículos que por ali transitam possam ter acesso próximo a
Travessa Jandira Atanázia. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1) Solicito ao Executivo que inclua no
cronograma da Secretaria Municipal de Obras, por meio de parceria com a comunidade local, a
execução de um trecho aproximado de calçamento com 400 metros quadrados, iniciando na estrada
que liga o bairro dos Machados até a Avenida Principal do bairro Bom Sucesso. 2) Solicito ao Executivo
que seja incluído no cronograma de obras da Secretaria Municipal de Obras a pavimentação em
bloquetes no trecho que se inicia na estrada principal do bairro Bom Sucesso, no trecho entre os
calçamentos já existentes, a partir da ponte, próximo ao bar do Birosca, até o início do morro que dá
acesso a propriedade do Sr. Sebastião Maria. Vereador Sr. José Maurício Gonçalves: 1) Solicito ao
Executivo que oficie o Setor de Estradas para que proceda a colocação de pedra do tipo seixo rolado no
Morro do Sabão e no Morro do Mandú, próximos aos bairros Araújos e Floresta. Vereador Sr. Espedito
Martins de Noronha (Em conjunto com o Vereador Sr. Rubens de Almeida): 1) Solicito ao Executivo que
oficie a Secretaria Municipal de Obras para proceder à roçada e limpeza de beira de estrada, em toda a
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extensão do bairro Anhumas, com suas saídas que ligam o referido bairro aos bairros Pitangueiras e
Japão. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas para
proceder ao patrolamento e manutenção nas estradas do Distrito de Luminosa e adjacentes, no
percurso do transporte escolar. 2) Solicito ao Executivo que providencie a troca de lâmpadas queimadas
nos postes de iluminação pública do bairro dos Bentos. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito
ao Executivo, com urgência, que proceda a manutenção de troca de lâmpadas queimadas em todos os
postes de iluminação pública de nosso Município. Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário e
serão encaminhadas para providências do Executivo. Matéria recebida: Projeto de Lei do Executivo Nº.
18/2015, de 20 de junho de 2015: “Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio de Cooperação com
o Estado de Minas Gerais, para o fim de estabelecer uma colaboração federativa na organização,
regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água no
Distrito de Luminosa, Município de Brazópolis/M.G, e dá outras providências”. O Vereador Secretário
procedeu à leitura de todo o teor do projeto e informou o seu encaminhamento a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Informou também
que segue em anexo uma cópia de um abaixo assinado, efetuado pelos moradores do Distrito de
Luminosa, solicitando que o Distrito passe a ter como serviço essencial, o fornecimento de água tratada
com qualidade e eficiência. O Vereador Presidente informou a necessidade da votação deste projeto e o
pedido de regime de urgência, expedido pelo Executivo, pois o Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João Mauro
Bernardo irá a Belo Horizonte nesta sexta-feira, dia 26 de junho, regularizar as ações referentes a
implantação de água tratada para o Distrito de Luminosa. Sendo assim, o Vereador Presidente
consultou o plenário legislativo, se todos eram favoráveis a votação desta matéria. Com exceção do
Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira, os demais vereadores foram favoráveis a votação desta matéria,
nesta Sessão. O Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira solicitou ao Presidente que não efetue a votação
desta matéria nesta Sessão e sugeriu que se faça uma Sessão de Câmara Municipal, que é regimental,
no Distrito de Luminosa, para ouvir a população local. Novamente, o Vereador Presidente submeteu a
pauta em votação, e houve novamente concordância entre os senhores vereadores, com exceção do
Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira, para a votação desta matéria nesta Sessão. Dando continuidade
aos trabalhos da Sessão, o Vereador Presidente colocou o projeto em discussão. Inscreveram-se a
Mesa Diretora para discuti-lo os Vereadores Sr. José Carlos Dias, Sr. João Bosco Martins de Faria, Sr.
Benedito André Lúcio, Sr. Rubens de Almeida, Sr. José Maurício Gonçalves, Sr. Espedito Martins de
Noronha e Sr. Neilo Rodrigues Oliveira. Concluída as discussões, o Presidente submeteu o projeto em
pauta em primeira votação, sendo aprovado por 07 votos favoráveis e 01 voto contrário do Vereador Sr.
Neilo Rodrigues Oliveira. Atendendo ao pedido de regime de urgência do Executivo e dos senhores
Vereadores, o Presidente submeteu o projeto em pauta em segunda votação, também sendo aprovado
por 07 votos favoráveis e 01 voto contrário do Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira. Irá a Sanção do
Executivo. O Vereador Secretário concluiu a leitura do Projeto de Lei do Executivo Nº. 11/2015, de 14 de
abril de 2015: “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras
providências”, que será discutido e votado no segundo semestre legislativo. Grande expediente: O
Vereador Presidente agradeceu a todos os Vereadores por suas colaborações e trabalhos neste
primeiro semestre legislativo, estendendo também seus agradecimentos a todos os funcionários desta
Câmara Municipal. O Vereador Sr. José Carlos Dias agradeceu a todos os colegas vereadores e aos
servidores da Casa a dedicação nesse primeiro semestre de 2015, lembrando a presteza e o respeito
com que todos servem o Município. Informou que a secretaria fez encadernações dos códigos e leis
referentes à urbanização e parcelamento do solo, e estão à disposição dos senhores vereadores, na
Secretaria da Casa, com o secretário Sr. Ângelo. Informou ainda que neste mês de julho, de recesso
legislativo, a Casa continua aberta e com expediente normal de atendimento ao público, estando
sempre os vereadores a disposição da população, voltando a se reunir em caso de convocação para
reuniões extraordinárias. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos
e declarou encerrada a Sessão, convocando os Srs. Edis para a próxima Sessão Ordinária, que se
realizará em 04 de agosto de 2015, às 18:00h. Dando como encerrados os trabalhos desta Sessão, eu
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Vereador Sr. 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.
Vice-Presidente.

_______________
José Carlos Dias.
Secretário.

_______________
Benedito André Lúcio.
Vereador.

________________
João do Carmo Lúcio.
Vereador.

_______________
Espedito Martins de Noronha.
Vereador.

________________
José Maurício Gonçalves.
Vereador.

_______________
João Bosco Martins de Faria.
Vereador.

_______________
Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.
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