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Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária – 2.014.
Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G,
realizada em 18 de novembro de 2.014, às 18:00h, 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. Espedito Martins de Noronha leu da Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, do
capítulo 08, o versículo 03. Em seguida, o vereador Secretário da Mesa Diretora, Sr. Sílvio
Raimundo Vieira verificou o Quorum, constatando a presença de todos os Srs. Edis. Foi feita a
leitura da Ata anterior, discutida, corrigida e aprovada por unanimidade. Medidas de
Providências: Vereador Sr. José Carlos Dias: Solicito ao Executivo: 1- Execução de manutenção
na estrada das Posses, no bairro Bom Sucesso, com a patrol e limpeza de bueiros e saídas de
água. 2- Limpeza e melhoria em um bueiro na estrada dos Goulart, no bairro Bom Sucesso,
com limpeza das saídas de água e possível troca das manilhas existentes por manilhas de
maior bitola. 3- Verificação da necessidade de correção ou colocação de bueiro paralelo, com
manilha de 400 mm, na Avenida Principal, no bairro Bom Sucesso, na propriedade da Srta.
Laura Gomes. O bueiro executado ficou uns 30 cm acima do nível do anterior e as águas e
esgoto do córrego estão paradas, causando encharcamento do terreno e mal cheiro no local 4Limpeza do córrego na propriedade da Srta. Laura Gomes, mesmo local citado no item 3, para
melhorar o escoamento das águas e diminuir o mal cheiro no local. Vereador Sr. José Maurício
Gonçalves: 1- Solicito ao Executivo que oficie ao Setor de Estradas para analisarem a
possibilidade de manutenção, patrolamento e limpeza na estrada municipal que liga Brazópolis
ao bairro Floresta. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1- Solicito ao Executivo que oficie a
Secretaria Municipal de Saúde para facilitar a entrega de medicamentos na farmácia popular do
Posto de Saúde, pois segundo informações recebidas, uma cidadã procurou a farmácia para
adquirir o medicamento de que precisava e este não foi repassado à mesma e segundo
informações, havia o medicamento disponível. O vereador Presidente solicitou ao vereador Sr.
Neilo Rodrigues Oliveira que conduzisse a cidadã citada nesse caso a esta Casa Legislativa,
para que providências sejam tomadas. 2- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria
Municipal de Obras para não utilizar produto herbicida nas ruas do Município, para combate da
vegetação que cresce nas ruas. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1- Solicito ao
Executivo que permita as entidades de nosso Município a utilizarem barracas para angariarem
recursos, durante o carnaval de 2015. Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário e
serão encaminhadas para o Executivo. Correspondências recebidas: Convite para a XXIV
FECEP, dias 19 e 20 de novembro, das 19:00h às 22:00h, no Centro de Educação Profissional
Tancredo Neves. Ofício resposta da Secretaria Municipal de Saúde, Setor de Epidemiologia,
informando o vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira que a dedetização não é possível, pois o
aparecimento de pernilongos é comum nesta época do ano e está acontecendo em todos os
municípios, devido às circunstâncias climáticas. Ofício do Executivo encaminhando o Projeto de
Lei Nº. 38/2014, para análise e votação. O vereador secretário procedeu a leitura da solicitação
de uso da Tribuna, requerido pelo Professor Sr. José Rezende Vilela, representando o Coral
Vozes de Euterpe, para a próxima Sessão Ordinária, com a finalidade de apresentar os
seguintes projetos culturais: “A Música Erudita vai ao povo” e “O Coral Vozes de Euterpe amplia
a sua sede”. Todos os Srs. Edis aprovaram, por unanimidade o uso da tribuna. Na ocasião, os
Srs. Edis também aprovaram o uso da Tribuna para o Reverendo Efraim dos Santos, da Igreja
Presbiteriana de Brazópolis, para a Sessão Ordinária de 09 de dezembro. Não houve
correspondências expedidas. Matéria recebida: Projeto de Lei do Executivo Nº. 38/2014, de 13
de novembro de 2014: “Cria Natureza de Despesa em Rubrica Orçamentária que especifica,
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alteram-se as Leis Nºs. 1052 e 1055 de 2013 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 votação do
Projeto, expedido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças,
Orçamentos e fiscalização e a leitura do Parecer Favorável ao projeto, expedido pelo Assessor
Jurídico do Legislativo. Após a leitura dos Pareceres, o Presidente colocou o projeto em
discussão. Não houve inscrição junto a Mesa Diretora para discutirem o Projeto. O Presidente
submeteu o Projeto em pauta em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade.
Atendendo ao pedido de regime de urgência do vereador Sr. José Carlos Dias, submeteu o
projeto em pauta em segunda votação, também sendo aprovado por unanimidade. Irá a Sanção
do Executivo. O vereador Secretário procedeu à leitura das Propostas de Emendas ao
Orçamento de 2015, a saber: Nº. 01/2014: Reforma e ampliação do prédio do velório municipal,
orçado em R$ 35.000,00. Nº. 02/2014: Reforma do Centro Cultural Doutor João Mário Braga
Mendonça, orçado em R$ 20.000,00. Nº. 03/2014: Construção da quadra de esportes para o
bairro Teodoros, orçado em R$ 10.000,00. Nº. 04/2014: Construção de posto de saúde no bairro
Japão, para atender aos residentes neste bairro e bairros vizinhos, orçado em R$ 10.000,00.
Nº. 05/2014: Reforma do prédio do terminal rodoviário do Município de Brazópolis, orçado em
R$ 20.000,00 e Nº. 06/2014: Reforma e melhorias na Praça José Bento, em frente à Igreja
Nossa Senhora das Candeias, no Distrito de Luminosa, em R$10.000,00. Todas as emendas
foram encaminhadas para análise das Comissões desta Casa Legislativa para serem votadas
na próxima Sessão Ordinária. Grande expediente: O vereador Sr. José Carlos Dias agradeceu
a Secretaria Municipal de Obras pela execução de um bueiro de extrema importância no bairro
Bom Sucesso. Parabenizou a mesma Secretaria pelos trabalhos que estão sendo realizados na
Avenida Coronel Henrique Braz, saída para o bairro Teodoros. Agradeceu ao Setor de Estradas
pelo patrolamento, manutenção e limpeza que está sendo realizado na estrada do bairro das
Posses, em Bom Sucesso. Informou sobre a mudança que acontecerá com os convênios
firmados entre entidades e o município, de acordo com legislação do próprio Governo Federal,
entrando em vigor a partir de 2016, sendo celebrado também por processo licitatório. Informou
que o Executivo contratou o caminhão hidrovacuo para desentupir os esgotos e bueiros do
Município. O vereador Sr. José Maurício Gonçalves também parabenizou a Secretaria Municipal
de Obras pelo trabalho efetuado na Avenida Coronel Henrique Braz. Aproveitou para manifestar
a sua preocupação com o local que estava servindo de passagem para os veículos, neste
mesmo local, ressaltando que sua opinião é providenciar algo que cerque o local, evitando que
se transforme, no futuro, em local para depósito de entulhos. O vereador Sr. Sílvio Raimundo
Vieira também parabenizou a Secretaria Municipal de Obras pelo trabalho efetuado na Avenida
Coronel Henrique Braz. Informou que foi feito uma parceria entre o Executivo e os moradores
da Rua das Palmeiras para o calçamento deste trecho. Sugeriu que o Executivo refaça todo o
percurso do esgoto da Rua João de Souza, o qual apresentará como medida de providência
para a próxima Sessão Ordinária. O vereador Sr. Espedito Martins de Noronha informou que
esteve visitando as obras de calçamento e patrolamento no bairro Bom Sucesso e bairros
adjacentes. O vereador Presidente informou que o Executivo irá realizar no início do próximo
ano os trabalhos de construção de uma guarita de ponto de ônibus para os moradores do bairro
Frei Orestes. Também informou que esteve representando o Poder Legislativo no Encontro do
Rotary Clube Brazópolis e na Solenidade de Comemoração ao Centenário de Posse do
Presidente Wenceslau Braz. Novamente com a palavra, o vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira
comunicou aos Srs. Edis que ele e os vereadores Sr. José Carlos Dias, Sr. José Maurício
Gonçalves, Sr. Rubens de Almeida estarão em Belo Horizonte nos dias 24 e 25 de novembro
para oficiarem os Exmºs. Srs. Deputados Odair Cunha, Durval Ângelo, Gabriel Guimarães e
Ulysses Gomes, para acrescentarem Emendas Parlamentares com recursos para o Município
de Brazópolis para o ano de 2015. Também informou que os demais Edis desta Casa que
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queiram encaminhar demandas aos seus deputados, podem também fazer viagem a Belo
Horizonte, necessitando apenas agendamento junto a Mesa Diretora. Não havendo mais nada
a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e os convocou para a próxima sessão,
que se realizará em 26 de novembro de 2014, (extraordinariamente quarta-feira) às 18:00h,
devido a viagem dos vereadores Sr. José Carlos Dias, Sr. José Maurício Gonçalves, Sr. Sílvio
Raimundo Vieira e Sr. Rubens de Almeida a Belo Horizonte, com a finalidade de oficiarem aos
Deputados de seus respectivos partidos para acrescentarem emendas parlamentares para
2015, para o Município de Brazópolis. Dando como encerrados os trabalhos desta sessão, eu,
Vereador Sílvio Raimundo Vieira, Secretário da Mesa Diretora, lavrei a presente Ata, que após
lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os demais Edis presentes.
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Vereador.

_______________
José Carlos Dias.
Vereador.

_______________
Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.

4

