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Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G,
realizada em 09 de dezembro de 2.015 (quarta-feira), às 17:00h, realizada neste dia devido ao
feriado municipal da Imaculada Conceição, 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 dos Senhores
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. José Carlos Dias para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, o
qual leu do Evangelho de São Lucas, do capítulo 01, o versículo 49. Foi feita a leitura da Ata
anterior, discutida, corrigida e aprovada por unanimidade. Correspondências Recebidas: Ofício do
Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João Mauro Bernardo, encaminhando os Projetos de Leis Nºs. 32 e
35/2015 para análise e votação desta Casa Legislativa e Ofício do Diretor Presidente do Instituto
de Previdência Municipal de Brazópolis/M.G, Sr. Júnior Donizete Dias, solicitando a indicação de
dois servidores municipais de cargo efetivo, para compor o Conselho Municipal de Previdência.
Após as discussões, ficou nomeado pelo Presidente da Mesa Diretora o Vereador Sr. José Carlos
Dias que irá compor este Conselho e que também faz parte do quadro de efetivos do Município.
Correspondência expedida: Ofício da Mesa Diretora ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, solicitando
oficiar a Secretaria Municipal de Obras, a título de colaboração, para ceder o funcionário Sr. Adão,
para a montagem da árvore natalina luminosa desta Câmara Municipal. Medidas de Providências:
Vereador Presidente: 1) Que o Executivo oficie a Secretaria Municipal de Obras para que seja feita
uma desobstrução de um bueiro situado no bairro Cruz Vera, na seguinte localização: Subindo a
esquerda da quadra, na Rua João Honório de Faria, seguindo pela próxima Travessa, à esquerda,
em uma rua sem saída. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1) Solicito ao Executivo que oficie o setor
de estradas para proceder à execução de operação tapa buracos, com pedras e material
pedregoso, na estrada do bairro das Posses, em Bom Sucesso. 2) Solicito ao Executivo que oficie
o setor responsável para proceder uma fiscalização em todas as ruas onde foram construídas
entradas para garagem que com a força das águas das chuvas, elas tem sido arremessadas para
as ruas, arrancando os seus paralelepípedos e/ou bloquetes. Após esta verificação, que a
Prefeitura Municipal oriente os moradores a readequarem suas entradas. Vereador Sr. José
Mauricio Gonçalves: 1) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas para que proceda a
limpeza das saídas de água pluvial e roçada, nos trechos que dão acesso ao bairro Teodoros e
proceda a manutenção com operação tapa buracos na estrada que dá acesso ao bairro Boa Vista.
E solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para que faça uma vistoria e
realize uma possível manutenção em uma ponte existente próximo a residência do Sr. Márcio
Manta, no bairro Teodoros, tendo em vista que esta ponte apresenta riscos de acidentes, devido a
um desmoronamento ocorrido em sua lateral. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao
Executivo, com urgência, que oficie o Setor de Estradas para efetuar operação tapa buraco na
estrada principal que liga Brazópolis ao Distrito de Luminosa. Vereador Sr. Espedito Martins de
Noronha: 1) Solicito ao Executivo que oficie o setor de estradas para efetuar manutenção na
estrada do bairro Anhumas, principalmente em alguns pontos críticos e também fazer uma
operação tapa buracos na Rua Alzira Oriolo dos Santos, no Loteamento Sant’Ana. Todas as
solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas, por meio de ofício, para
providências do Executivo. Matéria recebida: Substitutivo do Projeto de Lei do Executivo Nº.
32/2015, de 16 de novembro de 2015: “Autoriza o Município a regularizar o Loteamento São
Caetano, tendo em vista a ocupação do terreno a mais de 30 anos, e em conformidade com a Lei
Nº. 11.977/2009, e dá outras providências”, encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça

2
e Redação, Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal e Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização. O Vereador Secretário procedeu à leitura do Parecer Favorável a
aprovação deste Substitutivo do Projeto de Lei, expedido pelo Assessor Jurídico do Legislativo e
pelas Comissões citadas acima, que o analisaram. O Vereador Presidente abriu as inscrições junto
a Mesa Diretora para a sua discussão. Inscreveram-se para discuti-lo os Vereadores Sr. José
Carlos Dias, Sr. José Maurício Gonçalves e Sr. Neilo Rodrigues Oliveira. Os Vereadores Presidente
e Secretário informaram que esta Câmara Municipal promoveu, na última segunda-feira, dia 07 de
dezembro, uma audiência pública, às 18:30h, nesta sede local, com a participação dos moradores
do Loteamento São Caetano, para discutirem sobre este Projeto que vai a votação hoje. Ao término
das discussões, o Vereador Presidente colocou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Executivo Nº.
32/2015 em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime
de urgência do Vereador Sr. José Carlos Dias, submeteu-o a segunda votação, também sendo
aprovado por unanimidade. Irá a Sanção pelo Executivo. Projeto de Lei do Executivo Nº. 35/2015,
de 02 de dezembro de 2015: “Eleva o limite de créditos adicionais ao orçamento de exercício de
2015”, encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização. O Vereador Secretário procedeu à leitura do Parecer Favorável a
aprovação deste Projeto de Lei, expedido pelo Assessor Jurídico do Legislativo e os Pareceres
Favoráveis expedidos pelas Comissões descritas acima. Concluída as leituras dos Pareceres
Favoráveis, o Vereador Presidente colocou este Projeto de Lei em discussão. Inscreveram-se junto
a Mesa Diretora para discuti-lo, os Vereadores Sr. Neilo Rodrigues Oliveira, Sr. José Carlos Dias,
Sr. Rubens de Almeida e Sr. José Maurício Gonçalves. Concluída as discussões, o Vereador
Presidente colocou o Projeto de Lei do Executivo Nº. 35/2015 em primeira votação, sendo
aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de urgência dos Vereadores Sr. José
Carlos Dias e Sr. Rubens de Almeida, submeteu-o a segunda votação, também sendo aprovado
por unanimidade. Irá a Sanção, pelo Executivo. O Vereador Presidente informou que na próxima
Sessão Ordinária, esta Casa Legislativa irá votar os Projetos que se encontram em análise das
Comissões. Também informou aos Senhores Vereadores a agenda das próximas Sessões, já
discutida na Sessão anterior, e que foi aprovada pelos Senhores Vereadores, a saber: Dia 15 de
dezembro (terça-feira), às 18:00h e dia 17 de dezembro (quinta-feira), às 17:00h, com a eleição
para a Mesa Diretora do ano legislativo de 2016. O vereador Presidente pediu aos Vereadores
deste Plenário que apresentem as suas chapas para esta eleição. Inscreveram-se junto a Mesa
Diretora para apresentação, os seguintes candidatos: Vereador Sr. José Carlos Dias para
Presidente, Vereador Sr. Benedito André Lúcio para Vice Presidente e Vereador Sr. José Maurício
Gonçalves para Secretário e o Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira, como Presidente, com
apresentação de chapa avulsa. Grande expediente: O Vereador Presidente iniciou saudando a
Imaculada Conceição de Nossa Senhora pelo seu dia, celebrado ontem, em 08 de dezembro e
ressaltou que o nosso feriado municipal é devido ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em
nossa cidade. Pediu a Nossa senhora que abençoe o Brasil que passa por este momento de
turbulência no mundo da política e que abençoe também os brazopolenses que possuem grande fé
em sua intercessão. Finalizou manifestando o seu descontentamento por esta crise política que o
país vem atravessando, desejando que dias melhores possam vir, melhorando assim os rumos que
o país precisa tomar para manter a sua ordem e progresso. O Vereador Sr. Espedito Martins
também manifestou o seu descontentamento por tudo o que a imprensa vem apresentando nas
redes sociais sobre a situação política do país. Também parabenizou o Movimento Mãe Rainha de
nossa paróquia, que ontem, na Solenidade da Imaculada Conceição, realizou a coroação de quase
trezentas capelas da Mãe e Rainha na Quadra de Esportes do Lar da Criança, reunindo cerca de
três mil e quinhentas pessoas. Uma verdadeira demonstração de fé do povo brazopolense. O
Vereador Sr. José Carlos Dias informou a liberação dos recursos para pagamento da obra já
executada da Unidade Básica de Saúde do bairro Alto da Glória. Também manifestou o seu
descontentamento com a atual situação em que vive a política do nosso país, desejando que a
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Constituição seja respeitada, bem como a Nação inteira, que a justiça seja feita e que o Brasil
possa ser contemplado com a verdade dos fatos. 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 dezembro 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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