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                                        Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária – 2.015.

         Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária  da Câmara Municipal  de Brazópolis-M.G,
realizada em 01 de setembro 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 Maurício Gonçalves para fazer a leitura de um versículo da Bíblia
Sagrada, o qual leu do Evangelho de Lucas, do capítulo 18, o versículo 22. 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  Exmº.  Presidente  da  Mesa  Diretora  ao  Exmº.  Prefeito  Municipal,  reiterando,  com
urgência, providências na rede de esgoto no bairro Alto da Glória, que desce pela Travessa Mário
Silva  e  Avenida  Tancredo  Neves.  Recebidas:  Ofício  do  Sindicato  dos  Servidores  Públicos
Municipais de Itajubá e Micro Região do Alto do Sapucaí, representado pela Professora Cláudia
Maria Cintra Carvalho, solicitando as dependências do Auditório da Câmara Municipal, para fins de
reunião em 03 de setembro, às 19:00h. Ofício do MM. Juiz de Direito deste Município e Comarca,
Dr. Selmo Sila de Souza, convidando o Exmº. Presidente desta Casa Legislativa para participar da
Comissão que irá escolher o agraciado com a Medalha “Desembargador Hélio Costa”, dia 03 de
setembro, às 17:30h, no edifício do Fórum “Dr. Francisco Pereira Rosa” e ofício do Secretário
Municipal  de  Administração,  Sr.  Carlos  Eduardo  de  Souza,  ao  Exmº.  Presidente  desta  Casa
Legislativa,  solicitando as  dependências do Auditório  da Câmara Municipal,  para a reunião de
esclarecimento sobre o Regime de Previdência Própria, dos servidores municipais – BRAZPREV,
dia  14  de  setembro,  às  16:30h.  O  Vereador  Presidente  após  consultar  o  Plenário,  expediu  a
autorização do uso do Auditório Vereador Antonio Gomes de Oliveira aos solicitantes, que serão
informados pela secretaria. Concluída as leituras, o Vereador Presidente convidou o Sr. Evandro
Negrão para usar a Tribuna, com o objetivo de trazer informações sobre as ações desenvolvidas
pelo Município e as medidas preventivas com relação à preservação das águas e nascentes, e o
despejo de resíduos sólidos no Rio Vargem Grande. Ao final de sua fala, foi apresentada a ideia de
se proporcionar um fórum de discussões acerca destes assuntos abordados, para que a população
também se conscientize sobre os cuidados que deve ter com relação à economia de água e outros
assuntos  relacionados.  O  Sr.  Evandro  Negrão  apresentou  uma  Nota  informativa,  que  será
publicada no Mural  da  Câmara Municipal.  Todos os  Vereadores participaram desta  discussão.
Medidas de Providências: Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1) Solicito ao Executivo, em regime de
urgência, que oficie a Secretaria Municipal de Obras, para incluir em seu cronograma de obras, a
construção de uma guarita para ponto de ônibus, no bairro Frei Orestes, próximo a igreja Nossa
Senhora de Fátima. Vereador Sr. José Maurício Gonçalves: 1) Solicito ao Executivo que oficie a
Secretaria Municipal de Obras, para incluir em seu cronograma de atividades, a construção de uma
guarita para ponto de ônibus, às margens da Rodovia Estadual MG – 295, próximo a Avenida
Coronel Henrique Braz. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Executivo, em regime
de urgência, que intermedeie junto a COPASA a instalação de água potável para os moradores do
bairro  Farias.  Segue  uma  cópia  de  abaixo  assinado.  2)  Solicito  ao  Executivo  que  tome  as
providências com relação aos cachorros que novamente estão sendo soltos em nosso Município
(zona urbana e rural). Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas
para providências do Executivo. Matéria recebida: Projeto de Lei do Legislativo Nº. 06/2015, de
Proponência dos Vereadores Sr. José Carlos Dias e Sr. Sílvio Raimundo Vieira: “Regulamenta o
Artigo  116 da Lei  Orgânica  Municipal,  estabelece critérios  para  uso do maquinário  público  do
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Município  de  Brazópolis/M.G,  para  fins  de  prestação  de  serviços  a  particulares  e  dá  outras
providências”,  encaminhado  a  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação.  Os  Vereadores
proponentes  informaram  que  o  Projeto  se  encontra  também  a  disposição  para  acréscimo  de
alguma emenda, se for necessário. Grande expediente: O Vereador Presidente iniciou informando
o processo de compra nº. 900022, de 28 de agosto de 2015, de aquisição de gêneros alimentícios,
com  previsão  para  os  próximos  seis  meses,  apresentando  as  cotações  globais  e  os  valores
empenhados,  que  também  estão  disponíveis  no  site  da  ADPM  (Administração  Pública  de
Municípios) e publicado no Mural da Câmara Municipal. Informou a devolução de recursos desta
Câmara Municipal ao Executivo, no valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), que
serão destinados da seguinte forma: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)  para o convênio entre o
Executivo e a CEABRA, para a realização da Festa do Produtor, em comemoração ao aniversário
de Emancipação Político – Administrativo de nosso Município e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais)  para  que  o  Executivo  possa  colaborar,  junto  com  o  Legislativo,  na  premiação  do  12º
Campeonato  de  Duplas  Sertanejas,  promovido  anualmente  pelo  Rotary  Club  Brazópolis,  que
conforme já foi citado em Atas anteriores, reverte a sua arrecadação para o Banco Ortopédico e
outros benefícios a comunidade. Finalizou informando aos moradores do bairro Prainha e Farias,
presentes nesta Sessão, que o abaixo assinado, protocolado na secretaria desta Casa, nesta data,
será encaminhado ao Executivo, para que providências sejam tomadas quanto a solicitação de
implantação  de  água  potável  da  COPASA no  local.  O  Vereador  Sr.  Neilo  Rodrigues  Oliveira
parabenizou os Vereadores Sr. José Carlos Dias e Sr. Sílvio Raimundo Vieira pelo Projeto citado
acima,  de  autoria  de  ambos.  O  Vereador  Sr.  José  Maurício  Gonçalves  informou  que  a
coordenadoria do DER da Agência de Itajubá/M.G estabeleceu contato com ele, para informar os
trâmites  a serem tomados para  a  inclusão de faixa  para  passagem de pedestres  na Rodovia
Estadual MG – 295, próximo a Avenida Coronel Henrique Braz e outras solicitações efetuadas por
esta Casa,  com relação a mesma Rodovia Estadual.  O Vereador  Sr. José Carlos Dias iniciou
recordando a data instituída por Sua Santidade, o Papa Francisco, sobre o Dia Mundial de Orações
pela Criação, que será celebrado anualmente no dia 02 de setembro. Informou o início de mais
uma obra de calçamentos no bairro Bom Sucesso, próximo ao acesso ao bairro dos Machados,
também  sendo  realizado  em  parceria  com  a  comunidade.  Parabenizou  as  Escolas  Estaduais
Alfredo  Albano  de  Oliveira,  do  Distrito  de  Luminosa  e  Dino  Ambrósio  Pereira,  do  bairro  Bom
Sucesso,  pela  participação  e  premiação  nas  olimpíadas  de  matemática.  Agradeceu  a  equipe
administrativa do Observatório do Pico dos Dias, que cederam as pedras tipo brita para cascalhar
alguns trechos de seu acesso, que acostumavam ficar intransitáveis, quando chovia. 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 08 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.          José Carlos Dias.
Vice-Presidente.           Secretário.

_______________             ________________
Benedito André Lúcio.                                                                  João do Carmo Lúcio.
Vereador.             Vereador.

_______________             ________________
Espedito Martins de Noronha.                                                       José Maurício Gonçalves.
Vereador.             Vereador.

_______________            _______________
João Bosco Martins de Faria.                                                        Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.            Vereador.
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