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                                       Ata da Décima Nona Sessão Ordinária – 2.014.

         Ata da Décima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G,
realizada em 24 de junho 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 solicitou a todos os Srs. Edis que se colocassem em pé, para um
minuto de silêncio em virtude do falecimento da Sra. Maria Aparecida Faria Dias (D. Zica), que
foi vice prefeita no período de 2001 a 2004. Em seguida, proferiu às seguintes palavras: “Sob a
proteção de Deus e como representantes do povo brazopolense, iniciamos nossos trabalhos no
Legislativo”. O vereador Sr. José Maurício Gonçalves leu do Evangelho de Lucas, capítulo 07 o
versículo 28. 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 Sr. Sílvio Raimundo
Vieira:  1-  Que  o  Executivo  regularize  a  concessão  da  linha  entre  o  bairro  Frei  Orestes  e
Brazópolis ao Sr. Jandir, pois o mesmo foi quem atendeu ao pedido de trabalhar nesta linha,
para não deixar os moradores do referido bairro sem este devido atendimento. 2- Providenciar
fiscalização  para  serviços  de  transporte  coletivo,  pois  a  viação  Ricota  vem  prestando  um
excelente  trabalho  na  linha  entre  os  bairros  Cruz  Vera  e  Bom  Sucesso,  porém  vendo
prejudicada por terceiros que estão fazendo também estas linhas, atrapalhando assim essa
prestação de serviços. Vereador Presidente e vereador Sr. José Carlos Dias: 1- Reiteração do
pedido de conserto  de  um bueiro  na  estrada dos Bragas,  no  trecho próximo a estrada do
Observatório.  Solicitamos  urgência  neste  atendimento,  pois  o  referido  local  representa
condições de risco para os veículos que por ali  transitam. Vereador Sr. Espedito Martins de
Noronha: 1- Solicitar a secretaria de obras que proceda a manutenção e reforma em uma ponte
no lugar denominado Mata do Izidoro, bairro Boa Vitória. É necessária esta reforma antes do
início  das  chuvas,  para  facilitar  a  manutenção  no  paredão  de  pedras.  Vereador  Sr.  Neilo
Rodrigues  Oliveira:  1-  Solicitar  ao  Executivo  repasse  financeiro  e  possível  convênio  para
manutenção  da  Associação  denominada  Comunidade  Esportiva  de  Luminosa,  CNPJ  Nº.
19.712.898/0001-59,  associação sem fins lucrativos,  que tem por  objetivo  trabalhar  com as
crianças  residentes  no  referido  Distrito  e  arredores.  Vereador  Sr.  Benedito  André  Lúcio:  1-
efetuar a troca de lâmpadas queimadas na Praça do Distrito de Luminosa e adiantamento nas
obras da quadra de Luminosa. Todas as solicitações foram aprovadas e serão encaminhadas
para o Executivo. Correspondências recebidas: Ofício Executivo encaminhando o Projeto de Lei
Nº. 26/2014 para esta Casa Legislativa e Ofício resposta do SETOP aos vereadores Sr. José
Carlos  Dias  e  Sr.  José  Maurício  Gonçalves  informando  sobre  instalação  de  radares  e
manutenção na Rodovia Estadual MG-295, bem como na ponte sobre o Rio Vargem Grande,
próximo ao Posto Paloma. Não houve correspondências expedidas. Matéria recebida: Projeto
de Lei do Executivo Nº. 26/2014, de 16 de junho de 2014: “Cria o Loteamento Bela Vista, cria o
Programa Municipal de Habitação, define suas diretrizes, autoriza doação de lotes e dá outras
providências”,  encaminhado a Comissão de Legislação,  Justiça e Redação e Comissão de
Urbanismo e Infraestrutura Municipal. Matéria da Pauta: Projeto de Lei Nº. 12/2014, de 02 de
abril de 2014: “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015 e dá
outras providências” e Projeto de Lei Nº. 20/2014, de 23 de maio de 2014: “Dispõe sobre nova
lei  de autorizações de serviços  de transporte individual  de passageiros (TAXI)  e  dá outras
providências”,  com Projeto de emenda do Legislativo.   O Secretário procedeu a leitura dos
Pareceres Jurídico do Legislativo e Pareceres Favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação  e  Comissão  de  Finanças,  orçamentos  e  Fiscalização.  O  Presidente  colocou  os
Projetos, pela ordem descrita, em discussão. Inscreveram-se a Mesa Diretora os vereadores Sr.
José Carlos Dias, Sr. José Maurício Gonçalves, Sr. Sílvio Raimundo Vieira e Sr. Neilo Rodrigues
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Oliveira.  O  Presidente  submeteu  os  Projetos  Nºs.  12/2014  e  20/2014  com  a  Proposta  de
Emenda, em primeira votação, sendo aprovados por Unanimidade. Após consenso e anuência
do Plenário, o Presidente submeteu as matérias em pauta em segunda votação, também sendo
aprovados por unanimidade. Serão encaminhados para Sanção, pelo Executivo.     Grande
expediente:  O  vereador  Sr.  José  Carlos  Dias  esclareceu  sobre  o  item  citado  pelo  Ofício
expedido pelo SETOP, que se refere à construção de trevo de acesso à cidade, dizendo que,
em relação ao trevo na Avenida Tancredo Neves, já existe sim o pedido, inclusive desta Casa
ao DER para a construção do mesmo. Em relação ao trevo de acesso ao bairro Teodoros (trevo
do Silveira), o processo está parado na SETOP em virtude do recurso disponível ser insuficiente
para a conclusão das obras. Com relação à quadra de esportes do Distrito de Luminosa, a
licitação  não  teve  empresa  classificada  devido  à  falta  de  documentação.  Será  feito  novo
processo licitatório. Também comentou sobre o Decreto lançado pela Presidente Dilma, com a
finalidade de regulamentar os Conselhos de Cidadania e a reação de certos partidos contra a
medida, ressaltando que isso é um sintoma de quem não gosta do povo. Elogiou a Presidente
Dilma pela publicação do Decreto e destacou que a participação popular é fundamental  na
democracia. Para concluir, homenageou a Sra. Maria Aparecida Faria Dias, Dona Zica, pela sua
brilhante atuação em benefício de nosso Município quando esteve no cargo de vice-prefeita,
ressaltando  suas  qualidades  e  seu  empenho,  destacando  sua  atuação  na  criação  do
Loteamento São Francisco. Solicitou que esta Casa expeça ema Moção de Pesar a família
enlutada,  o  que  foi  aprovado  por  unanimidade.  O  vereador  Sr.  José  Maurício  Gonçalves
também se congratulou com as palavras do vereador Sr. José Carlos Dias, ressaltando que a
Dona Zica deixou um legado muito amplo, é um exemplo a ser seguido, tanto pelo seu trabalho
na esfera social quanto no religioso. Ainda informou que o município foi contemplado com um
veículo Fiat para a saúde, no valor de R$ 30.000,00, a partir de emenda do Deputado estadual
Sr. Durval Ângelo. O Presidente também prestou a sua homenagem a Dona Zica pelos seus
exemplos  e  pela  sua  luta  em  benefício  de  nosso  município.  Ainda  com  a  palavra,  o  Sr.
Presidente comunicou que esta Casa irá preparar um Ofício para comunicar o ex-prefeito, Sr.
Josias Gomes, do dia da Sessão em que serão votadas as Contas do Exercício de 2012, uma
vez que o mesmo foi notificado no dia 12 de junho e existe um prazo para apresentação da
defesa, sendo o protocolo de documentos feitos na secretaria desta Casa, neste prazo até o dia
27 de junho. O vereador Sr. João Bosco Martins de Faria informou que a festa da banana em
nosso município foi vantajosa, porém a sua estrutura precisa ser melhorada, pois o valor do
ingresso cobrado não estava de acordo para a participação das famílias. Para o próximo ano,
fica a sugestão de melhorias na estrutura desta festa, bem como do valor a ser cobrado nos
ingressos. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e os
convocou para a próxima sessão, que se realizará em 05 de agosto de 2.014, às 17:00h, pois a
Câmara estará em período de recesso no mês de julho. Ainda ressaltou que caso venha ser
necessário, será convocada uma sessão extraordinária. 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.
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                                                       __________________
                                                         Rubens de Almeida.
                                                                 Presidente.
_______________            _______________
Espedito Martins de Noronha.          Sílvio Raimundo Vieira.
Vice-Presidente.          Secretário.

_______________              ________________
Benedito André Lúcio.                                                                   José Maurício Gonçalves.
Vereador.              Vereador.

_______________               ________________
João Bosco M. de Faria                                                                  João do Carmo Lúcio.
Vereador.               Vereador.

_______________               _______________
José Carlos Dias.                                                                            Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.              Vereador.

 



4

                                             


