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                                        Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária – 2.015.

         Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada
em 22 de setembro de 2.015, às 18:00h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides  Machado
de Souza. Instalada a Sessão, o Exmº. Presidente da Mesa Diretora, Vereador Sr. Silvio Raimundo
Vieira cumprimentou os presentes e solicitou ao Exmº. 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. Benedito André Lúcio para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, o qual
leu do Evangelho de São João, do capítulo 20, o versículo 19. Foi feita a leitura da Ata anterior, que
não havendo nada a alterar, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Vereador Presidente
passou a palavra ao Vereador Secretário, para a leitura das correspondências, a saber: Recebidas:
Convite  da  Comunidade  Esportiva  do  Distrito  de  Luminosa  para  a  eleição  e  posse  da  nova
diretoria, biênio 2015/2017, a realizar-se no dia 27 de setembro, domingo, às 11:45h, no salão
paroquial do Distrito de Luminosa. Convite para o Fórum Regional do Sul de Minas Gerais, com a
presença do Exmº. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais,  Fernando Pimentel,  dia 24 de
setembro, à partir de 09:00h, no Clube de Campo Fernão Dias, em Pouso Alegre/M.G. Ofício do
Secretário  de  Governo,  Sr.  Edson  Carlos  Manfredini,  encaminhando  os  Projetos  de  Leis  do
Executivo Nº.s. 22 e 25/2015, para análise e votação e Ofício do Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João
Mauro Bernardo, solicitando o empréstimo do Auditório da Câmara Municipal, para a realização do
curso “Como vender  para  a Administração Pública  sem riscos”,  ministrado pelo  SEBRAE,  nos
períodos de 13:00h às 17:00h e das 19:00h às 22:00h, nos dias 28 e 29 de setembro. O Vereador
Presidente expôs em Plenário quais os Vereadores que gostariam de participar do Fórum Regional,
em  Pouso  Alegre.  Confirmaram  a  participação  os  Vereadores  Sr.  Benedito  André  Lúcio,  Sr.
Espedito  Martins  de  Noronha,  Sr.  Rubens  de  Almeida  e  o  Sr.  Presidente.  Correspondências
expedidas:  Ofícios  da  Mesa  Diretora  desta  Casa  Legislativa  ao  Exmº.  Sr.  Deputado  Estadual
Ulysses Gomes, reiterando as seguintes reivindicações: 1) Calçamento e iluminação pública para a
Avenida  Joaquim  Torres  Pereira,  bairro  Can  Can  e  2)  Construção  de  um  Trevo/Rotatória  na
Rodovia Estadual MG – 295, próximo ao acesso pela Avenida Coronel Henrique Braz. Medidas de
Providências:  Vereador  Sr.  José  Carlos  Dias:  1)  Solicito  ao  Executivo  que  oficie  o  Setor  de
Estradas  para  efetuar  manutenção,  patrolamento,  correção  de  buracos  e  abertura  para
escoamento de água pluvial, na estrada do bairro Can Can, que dá acesso a antiga Fazenda do Sr.
Benedito Torres e também efetue o mesmo trabalho no trecho de estrada do bairro das Posses,
principalmente entre as residências do Sr. José Márcio até o Sr. Marcelo Borges. 2) Solicito ao
Executivo, com urgência, que oficie a Secretaria Municipal de Obras para efetuar a manutenção e
troca da tubulação da rede de esgoto que desce pelo bairro Alto da Glória, passando pela Avenida
Tancredo  Neves,  que  já  fora  solicitado  em  Sessões  anteriores.  3)  Solicito  ao  Executivo  que
encaminhe para a Câmara Municipal, a pedido do Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha, um
parecer referente as providências que estão sendo tomadas com relação a construção do Posto de
Saúde no bairro Japão, bem como do prédio da Escola Municipal Frutuoso Manoel de Azevedo, no
bairro Bom Jardim, que está servindo de moradia para um morador, deixando a comunidade local
sem lugar de atendimento para o PSF. Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1) Solicito ao Executivo,
com urgência, que oficie a Secretaria Municipal de Obras para incluir em seu cronograma de obras
e executar, a construção de uma guarita para ponto de ônibus no bairro Frei Orestes e a reforma
do prédio do velório municipal. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao Executivo
que notifique os proprietários dos seguintes lotes: um localizado na Travessa Neco Veloso, entre os
números 06 e 09, e outro na Rua Euclides Cintra, em frente à residência do Sr. Benedito Lúcio, que
estão muito sujos e abrigando animais peçonhentos no local que estão invadindo as residências
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próximas. Vereador Sr. João do Carmo Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que providencie uma tenda
ou algo semelhante, para abrigar os mesários que trabalham nas inscrições e partidas ocorridas no
Estádio Municipal Doutor Ataliba de Moraes. Vereador Sr. José Maurício Gonçalves: 1) Solicito ao
Executivo que oficie o  Setor de Estradas para efetuar  manutenção,  patrolamento,  correção de
buracos e abertura para escoamento de água pluvial,  em toda a extensão de trecho que liga
Brazópolis ao bairro Floresta, bem como a estrada que segue para o bairro Palmital, sentido bairro
Boa Vista, até a divisa com o bairro Serrinha, Município de Piranguinho/M.G. Vereador Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Executivo que providencie iluminação pública no trecho da Ponte
de Ferro, seguindo para o sentido da Fecularia Nossa Senhora Aparecida. 2) Solicito ao Executivo
que renove o contrato com os professores de Informática, para os alunos da rede municipal de
educação. 3) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria de Obras para efetuar os trabalhos já
solicitados por  esta  Casa  e  pelos  moradores,  com relação  a  rede de esgoto  que desce  pela
Avenida Tancredo Neves, que necessita de reparos, bem como solicito um parecer do Executivo
sobre a não realização desta obra, até o momento e a previsão de quando será executada. Todas
as  solicitações  foram  aprovadas  em  Plenário  e  serão  encaminhadas  para  providências  do
Executivo. Matéria recebida: Projetos de Leis do Executivo Nº. 22/2015, de 03 de agosto de 2015:
“Autoriza o Executivo a doar terreno do Município, e dá outras providências” (localizado no Distrito
de  Luminosa)  e  Nº.  25/2015,  de  17  de  setembro  de  2015:  “Autoriza  o  Executivo  a  permutar
terrenos  do  Município  e  dá  outras  providências”  (localizado  no  bairro  Frei  Orestes),  todos
encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Urbanismo e
Infra estrutura Municipal. Matéria da pauta: Projeto de Lei do Legislativo Nº. 07/2015, de 14 de
setembro de 2015, de Proponência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brazópolis/M.G:
“Dispõe sobre Declaração de Reconhecimento de Utilidade Pública da Entidade ‘Aeroclube de
Brazópolis’, de conformidade com a Lei Municipal Nº. 502/2000”. O Vereador Secretário procedeu a
leitura  do  Parecer  Favorável  à  aprovação  do  projeto,  expedido  pelo  Assessor  Jurídico  do
Legislativo e o Parecer Favorável, expedido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em
seguida, o Vereador Presidente colocou o Projeto em pauta, em discussão. Inscreveram-se junto a
Mesa Diretora para discuti-lo, os Exmºs. Vereadores Sr. Espedito Martins de Noronha, Sr. José
Carlos Dias, Sr. Rubens de Almeida, Sr. João Bosco Martins de Faria, Sr. Benedito André Lúcio, Sr.
Neilo Rodrigues Oliveira e o Sr. José Maurício Gonçalves, solicitando regime de urgência em sua
votação. Concluída as discussões, o Vereador Presidente colocou a matéria em pauta em primeira
votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  Atendendo  ao  pedido  de  regime  de  urgência  do
Vereador Sr. José Maurício Gonçalves, submeteu-o a segunda votação, também sendo aprovado
por unanimidade. Irá a Sanção, pelo Executivo. Grande Expediente: O Vereador Sr. João Bosco
Martins de Faria solicitou informações acerca da execução de serviços de limpeza urbana, coleta
de entulhos, capina em vias públicas, áreas verdes, praças, terrenos baldios, etc, pela empresa
vencedora  no  processo  de  licitação  Nº.  08/2015,  que  segundo  informações,  recebeu  o  seu
pagamento e não efetuou toda a obra, conforme o contrato. O Vereador Sr. José Carlos Dias
sugeriu que esta solicitação seja encaminhada ao Executivo, para esclarecimentos a esta Casa
Legislativa. O Vereador Presidente lembrou a todos os Vereadores que a eleição para o Conselho
Tutelar  acontecerá  nesta  Casa  Legislativa,  no  dia  04  de  outubro,  das  13:00h  
às 17:00h, onde os mesmos deverão comparecer para votar. Informou que esteve reunido com o
Exmº. Sr. Deputado Estadual Ulysses Gomes, no dia 18 de setembro, junto com os Vereadores Sr.
Rubens de Almeida e Sr. José Carlos Dias, onde foram informados da liberação de recursos, por
emenda parlamentar, de sua proponência, para ser aplicado em nosso Município, pedindo também
parceria entre esta Casa Legislativa e o seu Gabinete. Finalizou esclarecendo que em reunião com
gestores da Secretaria Regional de Educação, foi informado que algumas obras de reforma de
quadras escolares de Escolas Estaduais de Brazópolis terão suas obras retomadas, também por
emendas parlamentares do Exmº. Sr. Deputado Estadual Ulysses Gomes. O Vereador Sr. José
Carlos Dias iniciou recordando o dia da árvore, ocorrido ontem, dia 21 de setembro, recordando
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que nesta Casa Legislativa, muito se tem falado sobre a preservação do Meio Ambiente. Pediu
licença aos Vereadores e ao auditório presente, para render uma homenagem ao seu pai, Sr. José
Benedito  Dias,  mais  conhecido  como  “Paíco”,  que  foi  o  primeiro  servidor  do  Município  que
trabalhou diretamente nas questões envolvendo o Meio Ambiente, ocupando o cargo de fiscal e
combatendo a pesca com redes no Rio Vargem Grande. Informou que irá pessoalmente com o
secretário municipal de obras, Sr. Antonio Donizete Dias, verificar o caso da rede de esgoto que
está  com vazamento,  prejudicando  os  moradores  do  bairro  Alto  da  Glória,  região  da  Avenida
Tancredo Neves e adjacentes, para procurar uma solução. Convidou os presentes para participar
da festa de São Rafael, no bairro São Rafael, nos dias 26 e 27 de setembro. Informou a liberação
de  recursos  para  obras  de  calçamentos  no  bairro  Cruz  Vera,  Distrito  de  Dias  e  Distrito  de
Luminosa. Finalizou convidando os presentes para prestigiar o 12º Festival de Duplas Sertanejas,
promovido pelo Rotary Club Brazópolis, no próximo sábado, dia 26 de setembro. 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 06 de outubro 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.

                                    
                                                                    

                                                       __________________
                                                       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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