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                                        Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária – 2.015.

         Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada
em 06 de outubro 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. Espedito Martins de Noronha para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, o
qual leu o versículo primeiro do Salmo 64. 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  para a
reunião do COMTUR, nesta terça-feira, dia 06 de outubro, às 19:30h, no Centro Cultural. Ofício do
Exmº. Sr. Prefeito Municipal encaminhando alguns Projetos de Leis do Executivo, para distribuição
e  análise  desta  Casa  Legislativa  e  ofício  do  Exmº.  Deputado  Estadual,  Sr.  Ulysses  Gomes,
informando a liberação de recursos, autorizado pelo Exmº. Governador do Estado de Minas Gerais,
Sr. Fernando Damata Pimentel, para pagamentos de convênios e obras nas seguintes Escolas
Estaduais: Inácio João de Faria, no bairro Cruz Vera, Presidente Wenceslau e Centro de Educação
Profissional  Tancredo  Neves,  em  Brazópolis/M.G.  Não  houve  correspondências  expedidas.
Medidas de Providências:  Vereador Presidente:  1)  Que o Executivo analise todo o circuito  em
frente à Escola Municipal Dona Maria Carneiro, Grupinho, concluindo a obra de estacionamento
para ônibus escolar ali existente, para servir de embarque e desembarque dos alunos, no recinto
fechado com tela, não comprometendo, assim, o fluxo de trânsito da Rua Floriano Peixoto, nos
horários de entrada e saída dos alunos. 2) Que o Executivo encaminhe para análise e votação
desta Casa Legislativa, um projeto de lei para seção real de uso de um imóvel localizado próximo a
mata municipal, para servir às atividades do CONSEP, pois o comodato da mesma venceu no mês
de setembro. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1) Solicito ao Executivo que envie, com urgência,
informações para esta Casa Legislativa, sobre o processo de implantação da rede de água potável
da COPASA para os moradores do bairro São Rafael, em Bom Sucesso de Cima, no bairro Lagos
da Serra e Serra dos Mendonça e Torres e a instalação de bomba de água para os moradores
próximos ao Trevo de acesso ao bairro Bom Sucesso, seguindo pela Estrada do Observatório.
Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas
para efetuar operação tapa buracos em todo o trecho de estrada do bairro Anhumas e na estrada
da Linha, sentido bairro Prainha. Sugiro também que o Setor de Estradas efetue o mesmo trabalho
nas demais estradas rurais do Município.  Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira:  1)  Solicito ao
Executivo,  com  urgência,  que  providencie  a  implantação  de  câmeras  de  segurança  nas
proximidades  da  quadra  do  Poli  Esportivo,  no  bairro  Horizonte  Azul,  bem  como  proceder  à
manutenção das câmeras de segurança no Distrito  de  Luminosa.  Todas as  solicitações foram
aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo. Matéria recebida:
Projeto de Lei do Executivo Nº. 21/2015, de 29 de setembro de 2015: “Dispõe sobre a alteração do
Plano Plurianual de Ações para o quadriênio 2014/2017 e dá outras providências”, encaminhado
para análise de todas as Comissões desta Câmara Municipal. Projeto de Lei do Executivo Nº.
26/2015,  de  29  de  setembro  de  2015:  “Estima  a  receita  e  fixa  a  despesa  do  Município  de
Brazópolis/M.G, para o Exercício de 2016 e dá outras providências”, encaminhado para análise de
todas as Comissões desta Câmara Municipal e Projeto de Lei do Executivo Nº. 28/2015, de 01 de
outubro  de  2015:  “Autoriza  o  Município  de  Brazópolis/M.G  a  contratar  com  o  Banco  de
Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações de crédito com outorga de garantia, e
dá outras providências”, encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão
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de  Finanças,  Orçamentos  e  Fiscalização.  Matéria  da  pauta:  Projeto  de  Lei  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). O Vereador Secretário procedeu à leitura do
Parecer Favorável expedido pelo Jurídico do Legislativo e os Pareceres Favoráveis das Comissões
de Legislação, Justiça e Redação e Infraestrutura Municipal. Concluída a leitura dos Pareceres, o
Presidente  colocou  o  projeto  em  pauta,  em  discussão.  Inscreveram-se  a  Mesa  Diretora  para
discuti-lo, os Exmºs. Vereadores Sr. José Mauricio Gonçalves, Sr. José Carlos Dias, Sr. João Bosco
Martins de Faria, Sr. Espedito Martins de Noronha, Sr. João do Carmo Lúcio, Sr. Benedito André
Lúcio e Sr. Neilo Rodrigues Oliveira. Concluída as discussões da matéria, o Vereador Presidente
colocou o  Projeto de  Lei  do Executivo  Nº.  22/2015 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  à
sanção, pelo Executivo. Projeto de Lei do Executivo 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).  O Vereador Secretário procedeu à leitura do Parecer Favorável expedido pelo
Jurídico  do  Legislativo  e  os  Pareceres  Favoráveis  das  Comissões  de  Legislação,  Justiça  e
Redação e Infraestrutura Municipal.  Concluída a leitura dos Pareceres, o Presidente colocou o
projeto  em  pauta,  em  discussão.  Inscreveram-se  a  Mesa  Diretora  para  discuti-lo,  os  Exmºs.
Vereadores Sr. Rubens de Almeida e Sr. José Carlos Dias. Concluída as discussões da matéria, o
Vereador  Presidente  colocou o Projeto  de Lei  do  Executivo Nº.  25/2015 em primeira  votação,
sendo aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de urgência do Vereador Sr.
Rubens de Almeida, submeteu-o a segunda votação, também sendo aprovado por unanimidade.
Irá  à sanção,  pelo  Executivo.  Os demais  Projetos ficarão retidos  nesta Casa Legislativa,  para
análise  das  Comissões.  Grande  expediente:  O  Vereador  Sr.  João  Bosco  Martins  de  Faria
manifestou o seu descontentamento sobre as calúnias que estão sendo feitas a respeito de sua
pessoa, informando que seria ele o autor do pedido de aumento de aluguéis, para os locadores do
Mercado Municipal, fato que não procede. O Vereador Presidente esclareceu que esta Casa esteve
reunida já, há alguns meses, com os locadores do Mercado Municipal, e em conjunto, chegaram a
uma  solução  para  o  assunto  e  informou  que  esta  Casa  Legislativa  irá  expedir  uma  Nota  de
Esclarecimento,  na  próxima  Sessão,  sobre  o  assunto,  para  ser  levado  ao  conhecimento  dos
locadores que trabalham no Mercado Municipal. O Vereador Sr. José Mauricio Gonçalves solicitou
ao Vereador Presidente que a Casa Legislativa proceda a um processo de apuração deste caso, já
que  tem  saído  diversos  comentários  mentirosos  com  relação  a  este  e  outros  assuntos,  que
envolvem o Poder Legislativo. O Vereador Sr. José Carlos Dias iniciou informando que as obras da
Unidade Básica de Saúde do bairro Alto da Glória foram retomadas, por meio de recursos liberados
pelo Exmº. Governador do Estado de Minas Gerais, Sr. Fernando Pimentel. Informou a liberação
de  recursos,  também pelo  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,  para  verbas  referentes  à
realização de calçamentos, para os bairros Cruz Vera, Can Can, Bom Sucesso e São Francisco.
Com  relação  à  rede  de  esgoto  que  desce  pela  Avenida  Tancredo  Neves,  solicitado  pelos
moradores do local, informou que a Secretaria Municipal de Obras já está tomando as providências
para  a  solução  do  problema.  Informou  que  as  obras  no  Córrego  Tijuco  Preto  também  serão
retomadas. Informou que a Secretaria Municipal de Obras iniciou hoje a colocação de bloquetes na
estrada que inicia  ao  lado  da  Capela  de São  Clemente,  no  bairro  Bom Sucesso.  Informou a
parceria entre a comunidade local do Loteamento São Benedito e a Prefeitura, para a realização de
obras  nas  galerias  de  águas  pluviais.  O  Vereador  Sr.  José  Mauricio  Gonçalves  recordou  ao
Vereador Sr. José Carlos Dias que o Exmº. Sr. Deputado Federal  Gabriel  Guimarães, também
liberou recursos para o nosso Município,  uma parte  para fins de calçamento e outra para ser
aplicado  na  área  da  saúde.  O  Vereador  Sr.  Neilo  Rodrigues  Oliveira  solicitou  ao  Vereador
Presidente e ao Vereador Secretário um esclarecimento sobre o fato do Sr. Carlos Eduardo de
Souza, Secretário Municipal de Fazenda, ocupar seu cargo como Secretário e também exercer a



3

função de professor no Centro de Educação Profissional Tancredo Neves, alegando se este fato é
possível,  pois  foi  questionado  por  um  cidadão  acerca  deste  assunto.  O  Vereador  Secretário
esclareceu que em alguns casos, é possível a ocupação de um cargo com função técnica e outro
cargo  como  professor,  porém  isto  é  analisado,  caso  por  caso,  pela  Secretaria  Regional  de
Educação.  O  Presidente  parabenizou  o  Rotary  Club  pelo  12º  Festival  de  Duplas  Sertanejas,
ocorrido em 26 de setembro. Parabenizou o Executivo pela realização do curso ministrado nesta
Casa, para comerciantes locais, com o tema: “Como vender para a Administração Municipal”, em
parceria com a Associação Comercial de Brazópolis. Agradeceu aos vereadores pela participação
na eleição dos Conselheiros Tutelares de Brazópolis e parabenizou os eleitos, a saber: José Airton
Soares Rosa, Vera Lúcia Alves, Felipe Tadeu de Oliveira, Maria Ana Galvão Ribeiro e Karoline
Fernanda A. Oliveira Fortunato. Finalizou recordando a todos o dia 12 de outubro, dia de Nossa
Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, pedindo a Ela que continue abençoando o povo brasileiro
e também nosso Município, que tem um Santuário dedicado em sua honra. 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 13 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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