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Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada
em 08 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. Neilo Rodrigues Oliveira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, o qual
leu do Livro de Provérbios, do capítulo 07, o versículo 01. 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: Recebidas: ofício do
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brazópolis/M.G, informando o total
de 340 atendimentos entre o período de 03 de agosto a 01 de setembro de 2015. Convite da
Prefeitura Municipal de Brazópolis/M.G, para a reunião que acontecerá nesta Câmara Municipal,
dia 14 de setembro de 2015, às 17:00h, com a presença de funcionários das empresas Qualiprev
Consultoria em Regimes de Previdência, da cidade de Belo Horizonte/M.G e Crédito Mercado
Consultoria de Investimentos, da cidade de Santos/SP, para discussão sobre a criação e
funcionamento da BRAZ PREV para os servidores de nosso Município e Convite com a
programação completa da Primeira Festa do Produtor de Brazópolis/M.G, em comemoração ao
Aniversário de Emancipação Político Administrativo de nosso Município, entre os dias 10 e 13 de
setembro de2015, no Parque de Exposições Edson Eugênio da Fonseca. A programação também
se encontra disponível nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Brazópolis. O Vereador
Presidente aproveitou para agradecer aos Vereadores que se fizeram presentes nas
comemorações do Dia da Pátria, nesta segunda-feira, dia 07 de setembro e convidou a todos os
Vereadores para as comemorações do aniversário do Município, no dia 16 de setembro, com
Hasteamento dos Pavilhões às 08:00h, seguido de Desfile Cívico, pelas Escolas Municipais,
Arriamento dos Pavilhões às 18:00h e Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz, às 19:00h.
Expedidas: Ofício ao Exmº. Governador do Estado de Minas Gerais, Sr. Fernando Pimentel,
reiterando o pedido de recursos financeiros para a construção de um Trevo de acesso a cidade de
Brazópolis/M.G, na Rodovia Estadual MG – 295 e Ofício ao Exmº. Deputado Federal, Sr. Odair
Cunha, reiterando o pedido de emenda parlamentar para a aquisição de calçamentos, com
extensão de um mil metros, para a Avenida Joaquim Torres Pereira, no bairro Can Can, Município
de Brazópolis/M.G., com valor orçamentado em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Medidas de
Providências: Vereador Sr. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1) Solicito ao Executivo que oficie a
Secretaria Municipal de Obras para incluir em seu cronograma de obras, com urgência, a
construção de galeria entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Floriano Peixoto, bem como a
drenagem no trecho da Rua Floriano Peixoto, com tubulação de 1.200 mm. Ressalto que os
moradores do local estão cobrando o início das obras, já que existe contrato celebrado com a
empresa vencedora no processo de licitação, para esse serviço. 2) Solicito ao Executivo que
providencie panfletos informativos que aborde temas relacionados a cuidados e preservações de
rios, córregos, nascentes, riachos e os órgãos responsáveis para fiscalizar e auxiliar nestes
assuntos. Vereador Sr. José Maurício Gonçalves: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria
Municipal de Obras para incluir em seu cronograma de obras a construção de um redutor de
velocidade na Rua Floriano Peixoto, em frente à Escola Municipal Dona Maria Carneiro –
Grupinho, bem como a pintura de faixa para pedestres no mesmo local. 2) Solicito ao Executivo
que oficie a Secretaria Municipal de Obras para providenciar placas de sinalização, indicando os
acessos da cidade de Brazópolis para a Rodovia Estadual MG – 295. Vereador Sr. Espedito
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Martins de Noronha: 1) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas para proceder à
manutenção e patrolamento na Estrada do bairro Prainha, no sentido do lugar denominado “Linha”.
2) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas para proceder a colocação de pedra brita ou
seixo rolado, nos pontos que podem ficar prejudicados, devido as chuvas. 3) Em conjunto com o
Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: Solicitamos ao Executivo que providencie placas
informativas nas estradas rurais do Município, informando acessos para Brazópolis, outros
Municípios e bairros rurais, bem como atrativos turísticos de nosso Município. Vereador Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira: 1) Reitero ao Executivo o pedido de melhorias na tubulação de rede de esgoto,
para os moradores do bairro Alto da Glória. Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário e
serão encaminhadas para providências do Executivo. Matéria recebida: Substitutivo ao Projeto de
Lei do Executivo Nº. 23/2015, de 03 de setembro de 2015: “Dispõe sobre a doação de recursos ao
Rotary Club Brazópolis, destinados a premiação dos participantes no 12º Festival de Duplas
Sertanejas, e dá outras providências”, encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O Vereador Secretário procedeu à leitura
dos Pareceres Favoráveis a aprovação do Projeto, expedido pelo Assessor Jurídico do Legislativo
e pelas Comissões citadas acima, responsáveis pela análise do projeto. Concluída as leituras, o
Vereador Presidente colocou o Projeto em pauta em discussão. Inscreveram-se a Mesa Diretora
para discuti-lo, os Vereadores Sr. Rubens de Almeida, Sr. José Carlos Dias, Sr. Neilo Rodrigues
Oliveira, Sr. José Maurício Gonçalves e Sr. Espedito Martins de Noronha. Concluída as discussões,
o Vereador Presidente submeteu o projeto em pauta em primeira votação, sendo aprovado por
unanimidade. Atendendo ao pedido de Regime de Urgência, solicitado pelo Vereador Sr. José
Maurício Gonçalves, submeteu-o a segunda votação, também sendo aprovado por unanimidade. O
Projeto Aprovado irá a Sanção, pelo Executivo. Grande Expediente: O Vereador Presidente iniciou
solicitando a população para auxiliar, junto com a equipe responsável pelo setor epidemiológico, no
combate ao mosquito da dengue, já que em breve iniciaremos o período das chuvas e o verão e
finalizou Informando que os ofícios expedidos, citados acima, serão protocolados junto aos
endereçados, em viagem do Executivo e Legislativo, nesta quinta-feira, dia dez de setembro. O
Vereador Sr. José Carlos Dias informou aos demais Vereadores que a Câmara Municipal recebeu
pedido e documentação do Aeroclube de Brazópolis, solicitando Proposição de Projeto de Lei,
declarando a entidade como Utilidade Pública. Comunicou que a documentação estando completa,
a Mesa Diretora assinará a Proposição de Lei, para que seja analisada e votada em Plenário.
Informou também que na data de hoje, foi realizada na Prefeitura Municipal, no Setor de
Engenharia, uma reunião com os moradores do “Loteamento do Dico” (Loteamento São Benedito)
e loteadores dos empreendimentos adjacentes, para execução da galeria pluvial por meio de
parcerias, com apresentação de documentações dos terrenos em parcelamentos. Comunicou e
convidou os Vereadores para a reunião do Projeto de Instituição do Regime Previdenciário próprio,
que irá acontecer nesta Casa Legislativa, em 14 de setembro de 2015, às 17:00h, com a presença
de duas empresas especialistas no tema. Comentou, ao final, da sugestão de se fazer uma
parceria entre a Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e CODEMA, para a elaboração, impressão
e distribuição de um material, em forma de panfleto, com conteúdo educativo, sobre conservação e
cuidados com córregos, rios e nascentes, como uma ação concreta nesses trabalhos de
consciência ecológica e economia sustentável, que é um dos temas dos Fóruns Técnicos da Festa
do Produtor Rural de Brazópolis. 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 15 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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