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Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G,
realizada em 25 de agosto 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. José Carlos Dias para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, o
qual leu do Evangelho de João, do capítulo 10, o versículo 11. 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: Expedida: Ofício do
Presidente da Mesa Diretora ao Exmº. Sr. Célio Dantas de Brito, Diretor Geral do Departamento de
Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, solicitando a possibilidade de inclusão de obras
de acostamento em todo o trecho da Rodovia Estadual MG – 295 e a construção de passarela para
pedestres, nas laterais da ponte sobre o Rio Vargem Grande, na mesma Rodovia, no perímetro
urbano de Brazópolis/M.G. Recebidas: Ofício da Secretária Municipal de Desenvolvimento e
Assistência Social, Srtª. Maria Cristina Abrahão Machado e da Presidente do CMDCA (Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente), de Brazópolis/M.G, Sra. Silvana Maria da Silva
Mendonça, solicitando o empréstimo do Auditório desta Casa Legislativa em 04 de outubro de
2015, das 13:00h às 17:00h, para a eleição unificada de conselheiros tutelares, e a indicação de 10
eleitores desta Instituição. Ofício do Secretário de Governo, Sr. Édson Carlos Manfredini,
encaminhando para análise e votação, o Projeto de Lei do Executivo Nº. 24/2015, de 20 de agosto
de 2015. Ofícios respostas do Exmº. Sr. Engenheiro Sebastião Elias de Oliveira, Coordenador
Regional do DER da Agência de Itajubá/M.G, informando que as demandas solicitadas a sua
coordenadoria, devem se remetidas a Direção Geral do DER/M.G, em Belo Horizonte/M.G
(conforme ofício acima descrito) e informando que para a instalação de radares na Rodovia
Estadual MG – 295, um próximo ao Distrito de Dias e outro próximo ao bairro Farias, serão
necessários novos processos licitatórios. Requerimento da Srtª. Amanda Gomes Torres Noronha,
Chefe da Divisão de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Brazópolis/M.G, para usar a
Tribuna desta Casa Legislativa, nesta Sessão Ordinária, para apresentação de alguns projetos
elaborados pelo COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), de Brazópolis/M.G. Convite da Polícia
Militar para a cerimônia de Passagem de Comando ao Tenente Coronel da PM Marcone de Freitas
Cabral, dia 27 de agosto, no 56º Batalhão da Polícia Militar de Itajubá/M.G. Convite da APAE de
Brazópolis/M.G para as comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência
Intelectual e Múltipla, encerrando em 29 de agosto de 2015. Convite do Coral Vozes de Euterpe
para a Apresentação de Viola Caipira, dia 28 de agosto, às 20:00h, no Auditório Profª. Maria
D’Assunção Gomes Melo – CEP (Centro de Educação Profissional Tancredo Neves), e Concerto
Sacro, dia 30 de agosto, às 16:00h, na Igreja Matriz de São Caetano. Convite para a Festa Agri e
Desfile de Carro de Boi, dias 29 e 30 de agosto, no bairro Teodoros, no Centro Comunitário.
Convite para as comemorações de aniversário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em
Brazópolis/M.G, dias 25, 26 e 27 de setembro e ofício expedido pela Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização, encaminhando ao Vereador Presidente a aprovação do Quadro de
Detalhamento de Despesas desta Câmara Municipal, que será encaminhado ao Poder Executivo.
Concluída as leituras, o Vereador Presidente convidou a Sra. Débora Mendes Martin, Presidente
do COMTUR, para usar a Tribuna, conforme foi solicitado. Temas abordados: Apresentação dos
componentes deste conselho e projetos a serem desenvolvidos, para promoção do turismo local,
em parceria com os Poderes Executivo, Legislativo e comunidade brazopolense. Ao final da fala da

2
Presidente, todos os Vereadores dirigiram palavras de apoio, incentivo e parabenizando as
iniciativas deste Conselho. O Vereador Presidente encerrou este momento, colocando esta Casa
Legislativa a disposição para os trabalhos a serem efetuados pelo COMTUR. Medidas de
Providências: Vereador Sr. José Carlos Dias: 1) Solicito ao Executivo que oficie o setor de estradas
para efetuar a manutenção necessária em todo o trajeto do “Caminho da Fé”, que passa pelo
nosso Município, no Distrito de Luminosa. Vereador Sr. João do Carmo Lúcio: 1) Solicito ao
Executivo que oficie o setor de estradas para efetuar manutenção e patrolamento, com urgência,
em toda a extensão do trecho que liga o Distrito de Luminosa até a divisa com o Município de
Campos do Jordão/S.P. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que oficie a
secretaria municipal de obras a construir um redutor de velocidades, no cruzamento que liga
Brazópolis ao Distrito de Luminosa e o bairro Frei Orestes, em frente à igreja evangélica local, bem
como efetuar o conserto de bloquetes de rua, soltos em frente à Eletrozema, em Brazópolis.
Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao Executivo que oficie o setor de estradas a
proceder à manutenção nos pontos das estradas rurais, que já estão com alguns danos, antes do
início das chuvas. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Executivo que providencie a
manutenção e ampliação das câmeras de segurança, no Distrito de Luminosa e também proceda a
colocação destas câmeras de segurança em todo o nosso Município. 2) Solicito ao Vereador
Presidente da Mesa Diretora que reitere ao Executivo o pedido de refazer o encanamento de
esgoto do Loteamento São Caetano e arredores do bairro Alto da Glória, com urgência, antes do
início do período das chuvas, conforme mais uma vez foi solicitado pela população local. Todas as
solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo.
Matéria da pauta: Projeto de Lei do Legislativo Nº. 05/2015, de 03 de agosto de 2015, de
Proponência do Vereador Sr. José Carlos Dias: “Dispõe sobre denominação de Logradouros
Públicos – Rua João Pedro Vizotto e outros, e dá outras providências”, encaminhado a Comissão
de Legislação, Justiça e Redação. O Vereador Secretário procedeu à leitura do Parecer Favorável
expedido pelo Assessor Jurídico do Legislativo e o Parecer Favorável expedido pela Comissão
citada, responsável por sua análise. Em seguida, o Vereador Presidente colocou o Projeto em
discussão. Inscreveram-se a Mesa Diretora para discuti-lo o Vereador Sr. José Maurício Gonçalves
e o Vereador Proponente. Concluída a discussão, o Vereador Presidente submeteu o Projeto de
Lei do Legislativo em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de
regime de urgência do Vereador Sr. Rubens de Almeida, submeteu-o a segunda votação, também
sendo aprovado por unanimidade. Irá a Sanção pelo Executivo. Matéria recebida: Projeto de Lei do
Executivo Nº. 24/2015, de 20 de agosto de 2015: “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio
com finalidade específica, com a CEABRA, para apoiar a realização da Festa do Produtor”,
encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos
e Fiscalização. O Vereador Secretário procedeu à leitura do Parecer Favorável, expedido pelo
Assessor Jurídico do Legislativo e os Pareces Favoráveis, expedidos pelas Comissões citadas,
responsáveis por analisarem o Projeto. Concluída as leituras, o Presidente colocou o Projeto em
discussão. Inscreveram-se a Mesa Diretora para discuti-lo, os Vereadores Sr. José Carlos Dias, Sr.
Rubens de Almeida, Sr. José Maurício Gonçalves e Sr. Neilo Rodrigues Oliveira. Concluída as
discussões, o Vereador Presidente submeteu o Projeto de Lei do Executivo em primeira votação,
sendo aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de urgência dos Vereadores Sr.
José Carlos Dias e Sr. Rubens de Almeida, submeteu-os a segunda votação, também sendo
aprovado por unanimidade. Irá a Sanção pelo Executivo. O Vereador Presidente colocou em
votação também o empréstimo do Auditório Legislativo Vereador Antonio Gomes de Oliveira para a
eleição unificada de conselheiros tutelares, a realizar-se em 04 de outubro de 2015, conforme
ofício citado acima. Houve a aprovação de todos os Vereadores. Os responsáveis serão
informados por meio de ofício expedido por esta Casa Legislativa. Também com referência ao
quadro de eleitores, representando esta Casa Legislativa, ficou aprovado em Plenário que farão
parte os nove Vereadores desta Casa e o Secretário Executivo, Sr. Ângelo Célio de Azevedo.
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Também serão informados os responsáveis, por meio de ofício expedido por esta Casa Legislativa.
Grande expediente: O Vereador Presidente iniciou manifestando o seu descontentamento por um
artigo publicado, em uma rede social, por um cidadão, denegrindo a imagem do Vereador Sr.
Rubens de Almeida, e solicitou mais respeito para com os Vereadores desta Casa Legislativa,
principalmente por haver aqui também alguns Vereadores que já se encontram em vários
mandatos, como é o caso do Vereador Sr. Rubens, ressaltando que são os próprios eleitores quem
os elegeram. Informou a sua participação em reuniões na secretaria municipal de desenvolvimento
e assistência social, para tratar de assuntos referentes ao Loteamento Goiabal para Brazópolis.
Finalizou informando que os recursos desta Casa e suas despesas se encontram disponíveis no
site da ADPM para conferências e que todas as despesas possuem as exigências necessárias
para serem realizadas e gastas. O Vereador Sr. José Carlos Dias informou que a Gestão do BDMG
(Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais), expediu um ofício ao Executivo comunicando a
possibilidade de cadastro de propostas a serem executadas no Município, que necessitam de
recursos, e esclareceu que o nosso Município se cadastrou solicitando recursos para fins de
calçamento e obras de drenagem no Loteamento Bela Vista, a ser implantado no terreno
denominado Goiabal. Ressaltou que este valor depois é dividido em parcelas, para pagamento em
72 vezes ao órgão financiador. Informou que o transporte escolar receberá do Governo Estadual os
recursos diretamente na conta do Município, e ainda com aumento de 30%, para melhorar a sua
prestação de contas e outros trâmites. Informou sobre a visita realizada no Município de Bom
Sucesso/M.G, onde a comissão municipal que analisa o projeto em trâmite sobre a previdência
municipal regressou satisfeita com o trabalho e o resultado obtido no Município visitado. Segue,
portanto o estudo da matéria nesta Casa. Concluiu Informando o término do calçamento realizado
próximo a saída para o bairro Banhado. 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 01 de setembro de 2015, às 18:00h. Dando como
encerrados os trabalhos desta Sessão, eu 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.
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__________________
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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