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                                       Ata da Vigésima Sessão Ordinária – 2.016

         Ata da Vigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada em 02 de
agosto de 2.016, às 18:00h, 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,  enfatizando  que  esta  é  a  primeira  reunião  do
segundo semestre, após o recesso, 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. Silvio Raimundo Vieira, para que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada, o qual leu da Carta de São Paulo Apóstolo aos Romanos, do capítulo 12, o versículo 12.
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:  Ofícios  do  Exmº.  Sr.  Prefeito  Municipal,  João  Mauro  Bernardo,
encaminhando para análise e votação, o Projeto de Lei, de sua Autoria, Nº. 07/2016, e solicitando o
empréstimo do Auditório da Câmara Municipal, no dia 18 de agosto de 2016, para a realização de
leilão de bens inservíveis,  a  partir  das  10:00h (Autorizado pelo Plenário)  e  ofício  do  Sr. Weber
Rodrigo Gomes, Gestor da Divisão de Cultura e Turismo, solicitando o empréstimo do Auditório da
Câmara Municipal, para a realização da Assembleia da ADITIM – Associação de Desenvolvimento
Integrado do Território da Mantiqueira, dia 30 de agosto, das 08:30h às 16:00h (também autorizado
pelo Plenário). Correspondência expedida: Ofício do Exmº. Presidente da Mesa Diretora, Vereador
Sr. José Carlos Dias ao Exmº. Gerente de Relacionamento com Clientes Especiais do Poder Público
da Distribuição, Sr. Alexandre Ribeiro de Almeida, informando sobre a ação dos moradores do bairro
São  Rafael,  que  solicitam  a  troca  de  um  poste  de  iluminação  pública,  que  ora  se  encontra
desalinhado, com a estrada municipal, e encaminhando mais informações a esta Gerência da Cemig
sobre  o  caso. Medidas  de  Providências:  Vereador  Sr.  Silvio  Raimundo  Vieira:  1)  Solicito  ao
Executivo  que  seja  oficiada  a  Secretaria  Municipal  de  Obras  para  construir  dois  redutores  de
velocidade,  na  Rua  Sebastião  Tobias  Rosa,  bairro  Horizonte  Azul,  sendo  o  primeiro  próximo  a
residência do Sr. Juliano Apolinário e o segundo próximo a residência do Sr. Nenzito Galvão, uma
vez que o tráfego de veículos e pedestres nesta rua é considerável, por se tratar de rua que permite
acesso ao bairro Bela Vista. 2) Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira (Em conjunto com o Vereador
Sr.  Espedito  Martins  de  Noronha):  1)  Que  o  Executivo  intermedeie  junto  a  Cemig  as  taxas  de
iluminação pública, em pontos onde não existe este serviço. Todas as solicitações foram aprovadas
em Plenário e serão encaminhadas para providências, do Executivo. Matéria Recebida: Projeto de
Lei do Executivo Nº. 07/2016, de 02 de agosto de 2016: “Dispõe sobre a alteração do Artigo 3º da Lei
Municipal Nº. 1138/2015, que institui a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública –
CIP, prevista no Artigo Nº. 149-A da Constituição Federal, para custeio dos serviços de iluminação
pública prestados aos contribuintes nas vias e logradouros públicos do Município de Brazópolis/M.G,
e dá outras providências”, encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão
de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Projeto de Lei do Legislativo Nº. 06/2016, de 02 de agosto
de  2016:  “Dispõe  sobre  denominação  de  Logradouro  Público  –  bairro  Can  Can,  e  dá  outras
providências”, encaminhado para a Comissão de Legislação Justiça e Redação, e Projeto de Lei do
Legislativo  Nº.  07/2016,  de  02  de  agosto  de  2016:  “Denomina  estradas  municipais  do  bairro
Anhumas, e dá outras providências”, encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O
Vereador  Secretário  procedeu  à  leitura  de  todos  os  Projetos,  dos  Pareceres  expedidos  pelas
Comissões responsáveis pela análise dos mesmos,  favoráveis as suas aprovações e o Parecer
Jurídico, referentes aos Projetos, tudo conforme a ordem descrita dos Projetos acima. Em seguida, o
Vereador colocou os Projetos, pela ordem descrita, em discussão. Inscreveram-se para discuti-los,
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os Vereadores Sr. Silvio Raimundo Vieira, Sr. José Maurício Gonçalves, Sr. Rubens de Almeida e Sr.
Neilo Rodrigues Oliveira. Concluída as discussões, o Presidente submeteu, pela ordem descrita, os
Projetos em pauta em primeira votação, sendo aprovados por unanimidade.  Atendendo ao pedido
de regime de urgência do Vereador Sr. José Maurício Gonçalves, submeteu-os a segunda votação,
também sendo aprovados por unanimidade. Irão a Sanção, pelo Executivo.  Informes da Casa:  O
Vereador  Presidente  apresentou  aos  demais  Vereadores,  o  Projeto  expedido  pela  ACIAB  –
Associação  Comercial,  Industrial  e  Agropecuária  de  Brazópolis/M.G,  de  autoria  da  Sra.  Tânia
Oliveira,  com o tema: Identidade Comercial  de Brazópolis/M.G,  e informou sobre o afastamento
temporário  da  funcionária  desta  Casa,  Srta.  Eulália  Maria  Rodrigues,  por  motivos  de  saúde,
conforme atestado médico apresentado.  Grande expediente:  O Vereador Sr. Silvio Vieira iniciou
parabenizando a iniciativa da ACIAB e da Sra. Tânia, autora da pesquisa apresentada, pelo projeto
que sugere a criação da festa Romeu e Julieta e enfatizou que este é um trabalho que com certeza,
muito irá colaborar com o Município. Recordou outros colaboradores, como a D. Elza, que trabalhou
na Emater desta cidade, que tinha este mesmo pensamento empreendedor, deixando um legado
para Brazópolis, com o seu trabalho, na criação da Festa da Banana, no bairro Bom Sucesso. Deu
as  boas vindas a  todos os  Pares que  compõem este  Plenário,  para  as  atividades  do  segundo
semestre legislativo e desejou boa sorte aos que serão candidatos nas eleições municipais, que se
aproxima. O Vereador Sr. José Maurício Gonçalves também deus as boas vindas aos presentes e
aos Senhores Pares e desejou que o processo eleitoral,  que se iniciará dentro de alguns dias,
transcorra em clima de harmonia e serenidade. Informou que será realizada uma obra de aterro e
colocação de bloquetes ao final da Avenida Coronel Henrique Braz, a pedido dos moradores local,
melhorando o fluxo de veículos e pedestres naquele trecho. Novamente com a palavra, o Vereador
Sr. Silvio Raimundo Vieira esclareceu que as obras que foram executadas em uma viela próxima a
Avenida Coronel Henrique Braz foi para melhorar o tráfego de pedestres neste local, uma vez que
uma Viela serve para o tráfego de pedestres, porém se a comunidade se sentir prejudicada, basta
que seja feito um abaixo assinado para abertura desta Viela, facilitando a passagem de veículos no
local,  como já  acontecia  antes  desta  pavimentação  realizada.  O  Vereador  Sr.  Espedito  Martins
colaborou com a fala do Vereador Sr. Silvio, ressaltando que os moradores do local analisarão o
caso e entrarão com a medida coletiva que julgarem necessária, nesta Casa, para providências. O
Vereador  Presidente  iniciou  agradecendo  a  Secretaria  Municipal  de  Obras  pelas  obras  de
manutenção realizadas no asfalto do bairro Bom Sucesso e na Rua Floriano Peixoto, que ainda
receberá a sua pintura, manutenção de calçada e meio fio. Ressaltou as obras de calçamento no
bairro Can Can, que iniciará as margens da Rodovia Estadual MG-295, encontrando com o trecho já
calçado na Avenida Joana Rosa Bordinhom. Informou a instalação de uma porta de segurança na
agência  do  Banco  Bradesco,  de  Brazópolis,  para  medidas de  segurança.  Encerrando  o  grande
expediente, o Vereador Presidente recordou o dia do Padroeiro do Município, São Caetano, cuja
festa será celebrada neste domingo, 07 de agosto, pedindo a sua intercessão para a nossa querida
Brazópolis e para o processo eleitoral que se iniciará, afim de que os candidatos e os eleitos, no mês
de outubro, tenham compromisso com a verdade e com o bem estar da população, e agradeceu a
participação de todos e convocou os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que se
realizará em 09 de agosto de 2.016, terça-feira, às 18:00h. 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.
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                                                       __________________
                                                            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.


