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Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária – 2.014.
Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G,
realizada em 02 de setembro 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. João Bosco Martins de Faria leu do Evangelho de Mateus, do capítulo 05 o versículo 08 . 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. José Carlos Dias: 1Providências, com urgência, e colocação de sinalização de “quebra-molas” na Rua João de
Souza, onde foram construídos, a pedido da comunidade, dois quebra-molas (redutores de
velocidade), próximo a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. 2- Solicitar providências na
execução do término do bueiro localizado no bairro Bom Sucesso, na Avenida Principal,
próximo a residência do Sr. Joaquim Lucas. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1Solicitar a secretaria de obras que coloque pedras no morro da Cava e no morro próximo ao Sr.
Nelson Félix, bairros Campo Belo e Portão. 2- Solicitar ao setor responsável que providencie a
vacinação de cães e gatos na zona rural, como já é de costume, nos anos anteriores. Este ano,
os animais da zona rural ainda não foram vacinados. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1Conclusão das obras na tubulação do Córrego Tijuco Preto, próximo ao Posto Paloma. Todas
as solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para o Executivo.
Correspondências recebidas: Ofício resposta da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica),
informando sobre a prestação de serviços de iluminação pública, convênios entre a referida
Agência e o Município, substituição de lâmpadas em postes de iluminação pública,
funcionamento da ETA do Distrito de Luminosa e funcionamento da empresa ALL TEC. Ofícios
do Executivo encaminhando a programação para as festividades de 113 anos de Emancipação
Político-Administrativo do Município de Brazópolis e encaminhando os Projetos de Leis Nºs. 31,
32 e 33/2014. Ofício do Coordenador da Agência do DER de Itajubá/M.G, Engenheiro Sr.
Sebastião Elias de Oliveira, informando que a instalação de defensas metálicas (guard raill) em
todo o trecho de curva da Rodovia Estadual MG-295, próximo ao Estádio Municipal Doutor
Ataliba de Moraes, já se encontra na programação de execução de obras. Correspondência
expedida: Ofício do Presidente da Mesa Diretora ao Exmº. Sr. Secretário de Estado de Defesa
Social, Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, solicitando a disponibilização de mais uma linha
telefônica para a Delegacia de Polícia Civil do Município de Brazópolis. O Secretário da Mesa
Diretora procedeu à leitura do requerimento efetuado pelo Sr. Milton César de Paiva Farias,
solicitando o auditório desta Casa Legislativa para a palestra “Força 01, Centro Preparatório
para Academia Militar”, nos dias 05 e 06 de setembro. O Presidente submeteu a votação, o qual
foi aprovado pelos Srs. Edis. Matérias recebidas: Projeto de Lei Nº. 31/2014, de 25 de agosto
de 2014: “Cria natureza de despesa em Rubrica Orçamentária que especifica, alteram-se as
Leis Nºs. 1052 e 1055 de 2013 e dá outras providências”, Projeto de Lei Nº. 32/2014, de 28 de
agosto de 2014: “Autoriza indenizar Vera Lúcia Ribeiro por ocorrência de demolição sobre
imóveis do seu domínio e dá outras providências” e Projeto de Lei Nº. 33/2014, de 29 de agosto
de 2014: “Dispõe sobre a doação de material de pertencente ao Patrimônio Municipal à
ASCABRAM e dá outras providências”, todos encaminhados para a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O Secretário da Mesa
Diretora procedeu à leitura dos Pareceres Jurídicos do Legislativo e dos Pareceres Favoráveis
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização de todos os Projetos. O Presidente colocou os Projetos em discussão, pela ordem.
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Inscreveram-se a Mesa Diretora para discussão das matérias os vereadores Sr. José Mauricio
Gonçalves e Sr. Sílvio Raimundo Vieira (Projeto de Lei Nº. 31/2014), Sr. José Carlos Dias, Sr.
Neilo Rodrigues Oliveira, Sr. Sílvio Raimundo Vieira e Sr. Espedito Martins de Noronha (Projeto
de Lei Nº. 32/2014), Sr. José Carlos Dias e Sr. Sílvio Raimundo Vieira (Projeto de Lei Nº.
33/2014). Terminada as discussões, o Presidente submeteu, pela ordem, os Projetos de Leis
em primeira votação, sendo aprovados por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de
urgência dos vereadores Sr. José Maurício Gonçalves (Projeto de Lei Nº. 31/2014), Sr. Sílvio
Raimundo Vieira (Projeto de Lei Nº. 32/2014) e Sr. José Carlos Dias (Projeto de Lei Nº.
33/2014), submeteu-os em segunda votação, também sendo todos aprovados por unanimidade.
Irão para a Sanção do Executivo. Grande expediente: O vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira
convidou todos os Edis para as comemorações pelo Dia Da Pátria, dia 07 de setembro próximo,
com Hasteamento dos Pavilhões às 08:00h. e Desfile Cívico, em seguida. Também convidou a
todos para as comemorações do aniversário de 113 anos de Emancipação PolíticoAdministrativo do Município de Brazópolis, com extensa programação. Ressaltou a presença de
todos os Edis também na cerimônia de Hasteamento dos Pavilhões, dia 16 de setembro, às
08:00h. e Desfile Cívico e a Missa de Ação de Graças no mesmo dia, às 19:00h. na Matriz, com
a participação do Coral Vozes de Euterpe. O vereador Sr. José Maurício Gonçalves ressaltou a
sua participação na reunião ocorrida na Câmara Municipal de Itajubá, dia 27 de agosto, sobre a
responsabilidade dos municípios na iluminação pública. Trazendo toda a explanação desta
questão, acordou-se em Plenário que a Mesa Diretora solicitará Parecer Jurídico do Legislativo
sobre o assunto e encaminhará ofício ao Executivo, para que também o Município de
Brazópolis tome as providências necessárias para regulamentação desta questão, como outros
municípios vêm fazendo. O vereador Sr. José Carlos Dias informou que a documentação
apresentada pela empresa que está fazendo o estudo previdenciário dos servidores municipais
estava incompleta. Desta maneira, resolveu-se que nova reunião será agendada para tratar
novamente deste assunto. Alertou para o cuidado que se deve ter com a mídia que aproveita
deste ano eleitoral para favorecer alguns candidatos, apresentando índices que trazem, em
muitas circunstâncias, informações incompletas sobre a realidade do desenvolvimento de nosso
país. Ressaltou que o País vive, atualmente, um momento satisfatório, conquistando, passo a
passo, as melhorias em sua economia e bem estar da população, especialmente no que se diz
respeito à valorização do salário mínimo e aos serviços de saúde e educação, embora todos
saibam que ainda tem muita coisa que precisa ser melhorada. Informou sobre a ampliação de
750 metros de calçamento que acontecerá no bairro São Francisco, na Rua Monsenhor José
Roberto. Também informou que teve início hoje as obras de calçamento no bairro Bom
Sucesso. Para finalizar, ressaltou sobre a Semana da Pátria, reforçando a todos os Edis sobre
a importância na participação da cerimônia de Hasteamento e Arriamento dos Pavilhões, como
exemplo de cidadão e como um dever cívico. Também ressaltou a importância da presença
desta Casa nos demais eventos comemorativos da Semana da Pátria e nas comemorações do
aniversário do Município. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença
de todos e os convocou para a próxima sessão, que se realizará em 09 de setembro 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.
Vice-Presidente.
_______________
Benedito André Lúcio.
Vereador.

_______________
Sílvio Raimundo Vieira.
Secretário.
________________
José Maurício Gonçalves.
Vereador.

_______________
João Bosco M. de Faria
Vereador.

________________
João do Carmo Lúcio.
Vereador.

_______________
José Carlos Dias.
Vereador.

_______________
Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.
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