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                                       Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária – 2.014.

         Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G,
realizada em 19 de agosto 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 proferiu às seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e como
representantes do povo brazopolense, iniciamos nossos trabalhos no Legislativo”. O vereador
Sr. Benedito André Lúcio leu de Coríntios, capítulo 01 o versículo 03. 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.  Espedito  Martins  de  Noronha:  1-
Cascalhamento na estrada municipal que liga o bairro Sertãozinho até a divisa com o município
de Conceição dos Ouros.  Vereador Sr. José Carlos Dias:  1-  Solicitar  ao Exmº.  Sr. Prefeito
Municipal  providências no sentido  de fazer  quebra molas,  tipo  lombada,  na  Avenida Pedro
Antonio dos Reis, recentemente pavimentada em bloquetes, no trecho que inicia no término da
Avenida Dr. Manoel Joaquim até a entrada para o bairro Frei Orestes. 2- Que seja enviado a
COPASA, através de ofício, solicitação de realização de treinamento de um servidor municipal,
para que sejam iniciados os trabalhos de tratamento de água no Distrito de Luminosa. Vereador
Sr. Benedito André Lúcio: 1- Colocação de duas placas de sinalização de trânsito, do tipo contra
mão,  na  praça principal  do Distrito  de  Luminosa.  Vereador  Sr. Neilo  Rodrigues Oliveira:  1-
Construção de um velório municipal no Distrito de Luminosa. O vereador Presidente esclareceu
ao vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira que os velórios no Distrito de Luminosa continuarão
sendo realizados na Capela de São Benedito e que serão construído ali sanitários, para atender
a  todos  que  utilizarem  daquele  espaço.  Todas  as  solicitações  foram  aprovadas  e  serão
encaminhadas para  o Executivo.  Correspondências  recebidas:  Ofício  do  COB – Círculo de
Orquidófilos de Brazópolis solicitando ajuda financeira desta Casa para a realização de sua 12º
Exposição  Nacional  de  Orquídeas  de  Brazópolis.  Ofícios  do  Executivo  encaminhando  os
Projetos  de  Leis  Nº.s.  27,  28  e  29/2014  e  solicitando  a  devolução  de  sobra  de  recursos
repassados a esta Casa, para ser aplicado na compra de manilhas para canalização de água
que desce do bairro Horizonte Azul, passando pelo loteamento do Sr. Dico, bairro Bela Vista.
Correspondências expedidas: Moção de Agradecimento a Irmã Cleci Cherubim, Franciscana de
Nossa Senhora de Fátima, pelo período em que esteve como coordenadora do Lar da Criança
Monsenhor Noronha. Após a entrega da Moção, nesta Sessão, o vereador Sr. José Carlos Dias
dirigiu palavras de agradecimento a Irmã Cleci Cherubim, pelos relevantes trabalhos prestados
a esta comunidade, durante a sua gestão no Lar da Criança Monsenhor Noronha e deu as boas
vindas a Irmã Maria do Carmo, que será a nova coordenadora da entidade. Ofício da Mesa
Diretora ao DER solicitando a colocação de guard raill na Rodovia Estadual MG-295, em todo o
trecho  de  curva  próximo  ao  Estádio  Municipal  Doutor  Ataliba  Moraes.  Matérias  recebidas:
Projeto de Lei Nº.  27, de 13 de agosto de 2014: “Autoriza o Chefe do Executivo a realizar
Concessão do Direito Real de Uso de área de 1.300m2, no Município de Brazópolis e dá outras
providências”,  Projeto  de  Lei  Nº.  28,  de  13 de  agosto  de 2014:  “Dispõe  sobre  doação de
recursos ao Rotary Clube de Brazópolis,  destinados a  premiação dos  participantes  no 11º
Festival de Duplas Sertanejas e dá outras providências” e Projeto de Lei  Nº.  29, de 14 de
agosto  de  2014:  “Dispõe  sobre  autorização  ao  Executivo  de  execução  de  serviços  de
perfuração de poço semi-artesiano e dá outras providências”, todos encaminhados a Comissão
de Legislação,  Justiça e Redação e Comissão de Finanças,  Orçamentos e Fiscalização.  O
Secretário procedeu a leitura dos Pareceres Jurídicos do Legislativo e os Pareceres Favoráveis
das Comissões que analisaram as matérias. O Presidente colocou, pela ordem, os projetos em
discussão.  Inscreveram-se  a  Mesa  Diretora  os  vereadores  Sr.  José  Carlos  Dias,  Sr.  Neilo
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Rodrigues Oliveira,  Sr. José Maurício  Gonçalves,  Sr. Sílvio  Raimundo Vieira e Sr. Espedito
Martins de Noronha (Projeto de Lei Nº. 27/2014), Sr. José Carlos Dias, Sr. Sílvio Raimundo
Vieira, Sr. Neilo Rodrigues Oliveira e Sr. José Maurício Gonçalves (Projeto de Lei Nº. 28/2014),
Sr. Sílvio  Raimundo Vieira,  Sr. Neilo Rodrigues Oliveira  e Sr. João Bosco Martins de Faria
(Projeto  de  Lei  Nº.  29/2014).  O  Presidente  submeteu  a  Primeira  Votação,  pela  ordem,  os
Projetos  acima  descritos,  sendo  aprovados  por  unanimidade.  Atendendo  aos  pedidos  de
Regime de  Urgência  dos  vereadores  Sr.  José  Maurício  Gonçalves  e  Sr.  José  Carlos  Dias
(Projeto de Lei Nº. 27/2014), Sr. José Carlos Dias e Sr. José Maurício Gonçalves (Projeto de Lei
Nº. 28/2014), Sr. Sílvio Raimundo Vieira e Sr. José Carlos Dias (Projeto de Lei Nº. 29/2014), o
Presidente submeteu as matérias recebidas em Segunda Votação, sendo todas aprovadas por
unanimidade.  Irão  a  Sanção  pelo  Executivo.  Grande  expediente:  O  vereador  Sr.  Sílvio
Raimundo Vieira comunicou que no dia 14 de agosto aconteceu uma reunião do Executivo,
Legislativo  e  os  moradores  do  bairro  Lagos  da  Serra,  com a  finalidade  de  estabelecerem
parcerias para a implantação de água fornecida pela COPASA no referido bairro. Agradeceu a
Sra. Isabel pelo trabalho efetuado enquanto esteve como gestora da Secretaria Municipal de
Saúde e deu as boas vindas a nova gestora desta secretaria, a Sra. Silvana Maria Mendonça.
Para  finalizar  agradeceu ao setor  de  estradas,  pela  manutenção que está  sendo feita  nas
estradas rurais do município, ressaltando as correções efetuadas em alguns trechos na estrada
do Distrito de Luminosa e ao setor de obras por todos os trabalhos que estão sendo efetuados.
O  vereador  Sr.  João  Bosco  Martins  de  Faria  solicitou  que  o  Executivo  tome  as  devidas
providências, quando o Parque de Exposições for usado por terceiros na realização de festas,
sobretudo  na  limpeza  e  organização  do  recinto,  durante  os  eventos  que  lá  acontecem.  O
vereador Sr. José Maurício Gonçalves agradeceu ao presidente da Mesa Diretora pelo envio de
sua medida de providência ao DER, Agência de Itajubá, solicitando a colocação de guard raill
em todo o trecho de curva da Rodovia Estadual MG-295, próximo ao Estádio Municipal Doutor
Ataliba de Moraes. Para finalizar, convidou a todos para a Fest’Agri do bairro Teodoros, com o
encontro de carreiros de boi, nos dias 23 e 24 de agosto. O vereador Sr. José Carlos Dias
agradeceu a presença de todos os cidadãos que participaram desta Sessão. Esclareceu aos
membros do COB – Círculo dos Orquidófilos de Brazópolis que já existe uma verba para o
evento por este grupo realizado, no orçamento de 2014 do Executivo. Sugeriu que a Mesa
Diretora encaminhe um ofício ao Executivo, solicitando um regulamento para uso do Parque de
Exposições, em todos os eventos que lá acontecem. Encaminhou para a COPASA um mapa do
bairro São Rafael, para que esta efetue um estudo para a implantação de abastecimento de
água potável para os moradores que lá residem. Também agradeceu a Sra. Isabel, ex gestora
da Secretaria Municipal de Saúde e deu as boas vindas para a nova gestora desta secretaria,
Sra. Silvana Maria Mendonça, ressaltando que a Sra. Isabel foi uma grande incentivadora da
Unidade Básica de Saúde que será construída próximo a Casa de Convivência José Caetano
Pereira. Agradeceu ao setor de obras pela reforma efetuada na ponte dos Bragas, bairro Bom
Sucesso. Para finalizar, prestou sua homenagem ao ex político, candidato a Presidência da
República,  Eduardo  Campos,  pela  luta  da  democracia  e  contribuição  à  política  brasileira,
externando seus sentimentos pelo seu falecimento em um trágico acidente.  O vereador Sr.
Espedito Martins de Noronha também agradeceu aos participantes desta Sessão, ressaltando o
brilhante trabalho efetuado pelo Rotary Clube Brazópolis, pela ONG Dispersores e pelo Lar da
Criança  Monsenhor  Noronha.  Não  havendo  mais  nada  a  tratar,  o  Presidente  agradeceu  a
presença de todos e os convocou para a próxima sessão, que se realizará em 26 de agosto de
2.014,  às  17:00h.  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.
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