1
Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária – 2.014.
Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G,
realizada em 07 de outubro 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. José Maurício Gonçalves leu do Evangelho de Lucas, do capítulo 01 o versículo 49. Em
seguida, o vereador secretário verificou o Quorum constatando a presença dos Srs. Edis. Foi
feita a leitura da Ata anterior, discutida, corrigida e aprovada por unanimidade. O Presidente da
Mesa Diretora solicitou aos vereadores Sr. José Carlos Dias e Sr. João Bosco Martins de Faria
para conduzirem o Sr. Valdir Serpa dos Santos, Presidente da Associação Comercial, Industrial
e Agropecuária de Brazópolis para utilizar a Tribuna desta Casa, solicitada pelo mesmo e
aprovada pelos Srs. Edis. Em sua colocação, o Presidente da ACIAB solicitou que sejam
colocadas nas entradas da cidade uma placa informativa “Proibido vendedor ambulante” e
solicitou também que o Executivo, o Legislativo e a ACIAB possam, no coletivo, reformular a Lei
que rege o comércio do Município de Brazópolis, que necessita de uma atualização. Ainda
apresentou a ideia da criação de uma identidade cultural para o nosso Município, citando como
exemplo a festa “Romeu e Julieta”, envolvendo as culturas dos produtores de leite e queijo e as
doceiras do município. Todos os vereadores comentaram sobre as solicitações do Presidente
da ACIAB e colocaram esta Casa a disposição, apoiando suas iniciativas. O Presidente da
Mesa encerrou o uso da Tribuna informando que todas estas solicitações apresentadas serão
encaminhadas para o Executivo. Medidas de Providências: Vereador Presidente: 1- Solicito ao
Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para a colocação de um redutor de
velocidade em frente à Escola Municipal Dona Maria Carneiro (Grupinho), na Rua Floriano
Peixoto. 2- Solicito ao Executivo que oficie a COPASA para estender a sua rede de água
potável para todos os moradores do bairro Can Can, inclusive aos moradores do bairro Can
Can de Cima. 3- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para efetuar
um calçamento na Avenida Coronel Henrique Braz, saída para Teodoros, do seu ponto final até
o depósito ali existente. Vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira: 1- Solicito ao Executivo que oficie
a Secretaria Municipal de Obras para providenciar a colocação de um redutor de velocidade na
Avenida Doutor Carlos Pioli Filho, próximo ao Mercadinho Túlia. 2- Solicito ao Executivo que
oficie a Secretaria Municipal de Obras para que seja feita a coleta seletiva do lixo na Rua Vitor
Bernardo, no bairro São Francisco, pois a mesma já se encontra pavimentada. Vereador Sr.
José Carlos Dias: 1- Solicito a Mesa Diretora que expeça um ofício a COPASA, Regional de
Itajubá, solicitando a execução das obras de extensão de rede de água para atender aos
moradores do bairro Varginha e início da Estrada do Observatório, com urgência. Vereador Sr.
José Maurício Gonçalves: 1- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras
para proceder ao desentupimento, manutenção e reparos em um bueiro na Rua Capitão
Manoel Gomes, próximo ao Supermercado e Quitanda Mineira. 2- Solicito ao Executivo que
analise a possibilidade de colocar um corre-mão na escadaria existente próxima a Agência dos
Correios. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1- Solicito ao Executivo que oficie a
CEMIG para melhorar a iluminação pública existente na Avenida Coronel Henrique Braz,
estendendo também esta iluminação pública até o bambueiro ali existente. 2- Solicito ao
Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para a colocação de um redutor de
velocidade na Rua Capitão Gomes, em frente ao Supermercado Alvorada Martins. Vereador Sr.
Neilo Rodrigues Oliveira: 1- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras
para a colocação de um redutor de velocidade em frente a Fábrica de Doces “Helomar”. Todas
as solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para o Executivo.
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Correspondência recebida: Ofício do Exmº. Sr. Prefeito Municipal encaminhando os Projetos de
Leis do Executivo Nºs. 35 e 36/2014, de 30 de setembro de 2014. Não houve correspondências
expedidas. Matéria da Pauta: Projeto de Lei Nº. 34/2014, de 03 de setembro de 2014: “Autoriza
o Executivo a desafetar área institucional do empreendimento Chácaras Primavera e substituíla por outra área contígua e dá outras providências”. O vereador Secretário da Mesa Diretora
procedeu a leitura do Parecer expedido pelo IBAM, Instituto Brasileiro de Administração
Municipal, Parecer do Assessor Jurídico Legislativo e Pareceres da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e Fiscalização, Urbanismo e Infraestrutura Municipal.
O Presidente colocou o Projeto em discussão. Inscreveram-se a Mesa Diretora para discutir o
Projeto os vereadores Sr. José Maurício Gonçalves, Sr. José Carlos Dias e Sr. Sílvio Raimundo
Vieira. Terminada as discussões, o Presidente colocou o projeto em primeira votação, sendo
aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de urgência dos vereadores Sr.
José Maurício Gonçalves e Sr. José Carlos Dias, colocou o projeto em segunda votação,
também sendo aprovado por unanimidade. Será encaminhado para Sanção, pelo Executivo.
Grande expediente: O vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira, como integrante do Partido dos
Trabalhadores agradeceu a população de nosso Município que ajudou a eleger o Governador
do Estado, Exmº. Sr. Fernando Pimentel e os Deputados Estaduais e Federais, que fazem parte
deste Partido, Exmºs. Sr. Gabriel Guimarães, Sr. Odair Cunha, Sr. Ulysses Gomes e Sr. Durval
Ângelo, Deputados estes que muito contribuem com emendas parlamentares que contemplam
diversas áreas sociais de nosso município. Pediu que os eleitores acompanhassem seus
candidatos eleitos e também parabenizou os Deputados Bilac Pinto e Dalmo Ribeiro por suas
reeleições, mas solicitou também que os mesmos possam fazer algo por nosso município, em
virtude dos votos que aqui obtiveram. Relembrou a atuação do ex prefeito, de saudosa
memória, Sr. João Lúcio Faria, que durante a sua gestão no Executivo deste Município,
buscava sempre dos Deputados que aqui foram eleitos, o apoio necessário para o
desenvolvimento do município que representava. O vereador Sr. José Carlos Dias agradeceu
ao setor de estradas que executou aterros na estrada do Observatório, melhorando esta via
para os que ali transitam. Informou que as obras do calçamento do bairro Bom Sucesso estão
em processo de finalização, com um total de mil e trezentos metros calçados. Parabenizou os
eleitores pela votação e também os candidatos do PT que foram eleitos no primeiro turno,
inclusive ressaltando e parabenizando Minas Gerais pela eleição de seu Governador, Sr.
Fernando Pimentel. Desejou que haja prosperidade nos trabalhos que serão efetuados a partir
de 2015 pelos novos legisladores. Parabenizou e MM. Juiz Eleitoral, o DD. Representante do
MP, o Gestor do Cartório Eleitoral de nossa Comarca e todos os mesários e fiscais que
contribuíram pelo bom êxito do dia da democracia, na eleição de 05 de outubro. Com relação à
reabertura da Avenida Coronel Henrique Braz, o Executivo fará a execução da mesma,
conforme solicitado pela população que lá reside, bem como o calçamento necessário. Com
relação aos Deputados que foram eleitos, tanto do PT como de outros Partidos, é necessário
que os vereadores e líderes partidários façam as devidas cobranças para que os mesmos
tragam os recursos necessários para o desenvolvimento do município onde puderam ser
contemplados com votos que contribuíram para se elegerem. Esclareceu que a gestão atual do
executivo acolhe todos os recursos que para aqui são destinados, pois a política de governo da
administração é buscar as melhorias necessárias para toda a população. O vereador
Presidente e os demais Edis parabenizaram o vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira pela sua
coragem e empenho enquanto candidato a Deputado Estadual. O vereador Sr. Neilo Rodrigues
Oliveira agradeceu as palavras dos Srs. Edis e também aos um mil e novecentos e treze votos
que obteve. O vereador Sr. Espedito Martins de Noronha agradeceu ao setor de obras pelo
trabalho de manutenção nas estradas do bairro Anhumas e bairros circunvizinhos, melhorando
o tráfego dos que por ali transitam. Também agradeceu aos eleitores que votaram nos
candidatos do PT que contribuem com nosso município. O vereador Sr. José Maurício
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Gonçalves estendeu os agradecimentos efetuados pelos Deputados Federais Sr. Gabriel
Guimarães e Sr. Odair Cunha e pelo Deputado Estadual Sr. Durval Ângelo a todos os eleitores
de Brazópolis que os escolheram para seus representantes, e como Presidente do Partido dos
Trabalhadores de Brazópolis, agradeceu a todos os eleitores que votaram nos candidatos do
partido. Reafirmou as palavras do vereador Sr. José Carlos Dias referente ao pedido dos
moradores da Avenida Coronel Henrique Braz, ressaltando que o executivo tomará as devidas
providências para que o pedido da população que ali reside seja atendido. O vereador Sr. João
Bosco Martins de Faria também parabenizou todos os eleitores que foram as urnas eletrônicas
para exercerem a sua cidadania no dia cinco de outubro. O vereador Sr. Sílvio Raimundo Viera,
em tempo, explicou que virá outro projeto para esta Casa Legislativa referente ao poço
artesiano do Lar da Criança. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a
presença de todos e os convocou para a próxima sessão, que se realizará em 14 de outubro 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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