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                                       Ata da Quinta Sessão Ordinária – 2.014.

         Ata da Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada
em 11 de março 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. Neilo Rodrigues
Oliveira leu de Gênesis, capítulo 05, o versículo 27. O Secretário, vereador Sr. Sílvio Raimundo
Vieira verificou o Quorum, constatando a presença de todos os Edis. Matéria recebida: Projeto
de Lei  do Executivo Nº.  09/14,  de 07 de março de 2.014:  “Cria Rubrica Orçamentária que
especifica, alteram-se as Leis Nºs. 1.055/2.013 e 1.052/2.013 do PPA 2.014/2.017 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 do parecer
jurídico do legislativo e pareceres das comissões deliberadas para analisarem o projeto em
pauta.   O Presidente  colocou o Projeto em discussão.  Inscreveram-se à Mesa Diretora os
vereadores Sr. José Maurício  Gonçalves,  Sr. José Carlos Dias,  Sr. Sílvio  Raimundo Vieira,
(esclarecendo  que  o  projeto  em  discussão,  trata-se  também  de  emenda  parlamentar  do
Deputado Estadual Sr. Ulisses Gomes), Sr. Neilo Rodrigues Oliveira e Sr. Espedito Martins de
Noronha.  O  Presidente  submeteu  o  Projeto  em  primeira  votação,  sendo  aprovado  por
unanimidade. Atendendo ao pedido de Regime de Urgência do executivo, submeteu o projeto
em segunda votação, também sendo aprovado por unanimidade. O Secretário retomou ainda o
Projeto de Lei do Legislativo Nº. 03/14: “Denomina estradas municipais dos bairros Teodoros e
Arrozal e estrada principal que liga Brazópolis ao bairro Floresta, neste Município”, do vereador
proponente Sr. José Maurício Gonçalves, procedendo à leitura do parecer jurídico legislativo e
da comissão de Legislação, Justiça e Redação. O Presidente colocou o projeto em discussão.
Inscreveram-se à Mesa Diretora os vereadores Sr. José Maurício Gonçalves, Sr. José Carlos
Dias, Sr. Sílvio Raimundo Vieira e Sr. Espedito Martins de Noronha. O Presidente submeteu o
Projeto  em  primeira  votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  Atendendo  ao  pedido  de
Regime  de  Urgência  do  vereador  Sr.  José  Carlos  Dias,  submeteu  o  projeto  em  segunda
votação, também sendo aprovado por unanimidade. Todos serão encaminhados para Sanção,
pelo  Chefe  do  Executivo.  Medidas  de  Providências:  Vereador  Presidente:  1-  Providenciar
urgente a colocação de um redutor de velocidade em frente à Escola Municipal Dona Maria
Carneiro, na Rua Floriano Peixoto. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1- Patrolamento
em toda a estrada do bairro Prainha. 2- Patrolamento e operação tapa buraco na estrada do
bairro  Pitangueiras e em toda a estrada do bairro Anhumas.  3- Reiteração de pedido para
conserto de “boca de lobo”, que está sem grade de proteção, na Rua Mário Lisboa. Vereador
Sr. José Carlos Dias: 1- Manutenção do tipo roçada e patrolamento na estrada do bairro Bom
Sucesso  ao  Observatório.  2-  Designação  de  um conserva  de  estradas  para  o  bairro  Bom
Sucesso,  para  substituir  o  servidor  que  se  aposentou.  3-  Melhorias  na  Escola  Municipal
Joaquim Raimundo Braga, com colocação de piso de concreto e massa de regularização no
pátio entre os dois prédios escolares, bem como a cobertura desse pátio. 4- Enviar Ofício ao
SETOP (Secretaria Estadual  de Transportes e Obras Públicas),  solicitando conserto em um
orifício  aberto  na  Rodovia  Estadual  MG-295,  próximo  a  fabrica  de  temperos  Dona  Nina.
Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1- Providenciar urgente a limpeza do reservatório de
água da ETA do Distrito  de Luminosa e providenciar  o  seu funcionamento.  2-  Providenciar
limpeza e construção de calçada no trecho de acesso a Escola Estadual Inácio João de Faria,
bairro Cruz Vera, junto ao campo de futebol. 3- Manutenção e revisão na rede de esgoto do
Distrito  de  Dias.  4-  Providenciar  agendamento de manutenção na estrada municipal  Adolfo
Rodrigues  Simões,  bairro  Paiolzinho,  Distrito  de  Luminosa.  Vereador  Sr.  José  Maurício
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Gonçalves:  1-  Providenciar  urgente  a  reforma  na  ponte  do  bairro  dos  Melos,  na  estrada
municipal  José  Luiz  Filho  (José  Lucinda).  Todos  foram  aprovados  em  plenário  e  serão
encaminhados  para  o  executivo.  Correspondências  recebidas:  Ofício  do  Exmº.  Sr.  Prefeito
Municipal, encaminhando para esta Casa Legislativa o Projeto de Lei Nº. 09/2.014, para análise
e votação. Ofício do Sr. José Valdir de Freitas, solicitando elaboração de projeto de lei que visa
denominar a estrada municipal  que liga Brazópolis ao bairro Alegre de Cima. O Presidente
esclareceu que tal projeto já se encontra em processo de elaboração nesta Casa. Ofício do
Presidente do TAB, Sr. Francisco Crescêncio Ribeiro, informando algumas eventualidades que
ocorreram no prédio do Centro Cultural “João Mário Braga Mendonça”. O Presidente esclareceu
que o executivo já tomou as devidas providências para solucionar tal questão, e convite do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para a II Conferência de Controle Externo, nos
dias 20 e 21 de março, em Belo Horizonte. Correspondências enviadas: Ofício a Agência do
DER de Itajubá e ao SETOP, solicitando conserto em orifício aberto na Rodovia Estadual MG-
295,  acima  descrito.   Grande  Expediente:  O  vereador  Secretário  agradeceu  ao  Exmº.  Sr.
Prefeito  Municipal  pelo  calçamento  que  está  sendo  efetuado  próximo  a  Escola  Municipal
Cônego  Teodomiro.  Também  agradeceu  a  equipe  organizadora  pelo  sucesso  das  festas
carnavalescas. Ainda ressaltou que a TV Globo Vanguarda acrescentou Brazópolis no “circuito
carnavalesco do Sul de Minas”. Expôs o início hoje, na Escola Municipal Dona Maria Carneiro
do curso de Auxiliar Administrativo, que será ministrado pelo PRONATEC, do Governo Federal.
Para finalizar, ressaltou o tempo da quaresma, proposto pela Igreja Católica, com o objetivo de
levar os cristãos a se prepararem para a celebração da Páscoa, que é a festa da liberdade. E
ainda lembrou que o tema da Campanha da Fraternidade deste ano aborda a realidade do
tráfico  humano,  que  assombra  a  vida  de  muitas  pessoas.   O  vereador  Sr.  José  Maurício
Gonçalves agradeceu aos Srs.  Edis  pela aprovação do projeto  de lei  de sua proponência.
Agradeceu ao executivo e a equipe de estradas pela manutenção que está sendo feita na atual
estrada municipal Giovani  Donizeti  de Oliveira (vulgo Morro do Sabão) e também estendeu
seus agradecimentos ao executivo e a todos os envolvidos na realização do carnaval de nosso
município,  parabenizando  pela  organização  e  pelo  sucesso  da  festa.  O  vereador  Sr.  José
Carlos Dias anunciou a colocação de algumas placas indicativas pelo executivo, de locais de
interesse  da  população  e  também  para  pessoas  de  outros  municípios,  melhorando  a
sinalização na cidade. Informou a presença do Deputado Sr. Durval Ângelo e do Deputado Sr.
Gabriel Guimarães, no curso para capacitação de conselheiros, ocorrido no dia 10 de março, no
Centro  Cultural.  Parabenizou  a  administração  municipal  pelas  festividades  do  carnaval,
relatando que segundo as informações fornecidas pela Polícia Militar, houve a participação de
mais ou menos 18.000 pessoas no evento.  Também agradeceu a secretaria  de obras pela
execução do calçamento próximo a Escola Municipal Cônego Teodomiro. Agradeceu ao setor
de  estradas  pela  manutenção  nas  est  radas  municipais  do  bairro  Bom Sucesso  e  bairros
adjacentes. Para finalizar, destacou a Campanha da Fraternidade 2.014, promovida pela Igreja
Católica, todos os anos no período da quaresma, que este ano retrata a realidade que envolve
o tráfico humano, ressaltando a citação de Gálatas capítulo 05, versículo 01º, que também é o
lema desta campanha: “É para a liberdade que Cristo nos libertou!” O vereador Sr. Espedito
Martins de Noronha também agradeceu ao setor de estradas pelo trabalho de manutenção que
já foi feito em alguns trechos da estrada do bairro Anhumas. O vereador Sr. Neilo Rodrigues
Oliveira ressaltou que o tema da Campanha da Fraternidade nos remete ao que está escrito na
Palavra de Deus: “Se o Cristo nos libertar, seremos verdadeiramente livres!”  Não havendo mais
nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e os convocou para a próxima
sessão, que se realizará em 18 de março de 2.014, às 18:00h. 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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                                                       __________________
                                                         Rubens de Almeida.
                                                                 Presidente.
_______________            _______________
Espedito Martins de Noronha.          Sílvio Raimundo Vieira.
Vice-Presidente.          Secretário.

_______________              ________________
Benedito André Lúcio.                                                                   José Maurício Gonçalves.
Vereador.              Vereador.

_______________               ________________
João Bosco M. de Faria                                                                  João do Carmo Lúcio.
Vereador.               Vereador.

_______________               _______________
José Carlos Dias.                                                                            Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.              Vereador.
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