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                                              Ata da Nona Sessão Ordinária – 2.015.

         Ata da Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 14 de
abril de 2.015, às 18:00h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides  Machado de Souza. Instalada a
Sessão, o Presidente, Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira cumprimentou os presentes e solicitou ao
Vereador Secretário, Sr. José Carlos Dias, que verificasse o Quórum, o qual constatou a presença dos
Srs. Edis. Logo após, o Senhor Presidente 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 24, o versículo 05. Foi feita a leitura
da Ata anterior, discutida, corrigida e aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou a
palavra ao Secretário, para a leitura das correspondências, a saber: Recebidas: ofício da secretaria
Municipal de Esportes ao Projeto Canarinhos, com cópia para esta Casa Legislativa e para o vereador
Sr. Benedito André Lúcio, com informações necessárias aos participantes deste projeto. Requerimento
do Sr. Ítalo Cristiano Souza Gomes, solicitando cópia da Ata da Oitava Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Brazópolis/M.G, realizada em 07 de abril de 2015, bem como cópia do áudio desta mesma
Sessão. Ofício do Rotary Club de Brazópolis, informando uma ação social, dia 02 de maio de 2015, na
Praça da Matriz,  e solicitando possível  colaboração desta Casa Legislativa.  Convite do Tribunal  de
Contas do Estado de Minas Gerais para a 3ª Conferência de Controle Externo, dia 06 de maio de 2015,
às 13:30h, em Belo Horizonte. Convite do Coral Vozes de Euterpe para o Recital de Piano, dia 23 de
abril de 2015, às 20:00h, na sede local e Resenha: Cuidados com a água, de autoria do Sr. Alessandro
Cavich, publicada no Mural da Câmara Municipal. Não houve correspondências expedidas. Medidas de
Providências: Vereador Presidente: 1- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras
para efetuar o alargamento de um passador de gado, situado na estrada do bairro banhado, próximo a
propriedade  do  Sr.  Pedro  Rodrigues.  Ressalto  que  o  proprietário  já  se  colocou  à  disposição  para
possível  parceria junto com o Executivo, para que sejam evitados futuros acidentes com veículos e
pedestres no local.  Vereador  Sr. José Carlos Dias:  1-  Solicito  ao Executivo  que oficie  a  Secretaria
Municipal de Obras para providenciar a colocação de uma manilha de 400 mm, no bueiro próximo a
Capela São Rafael, bairro São Rafael. Se o Executivo disponibilizar a manilha, a comunidade se dispõe
a  executar  a  obra.  Vereador  Sr.  José  Maurício  Gonçalves:  1-  Solicito  ao  Executivo  que  analise  a
possibilidade de colocação de “guard rail” próximo a Capela Nossa Senhora de Fátima, do bairro Frei
Orestes. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de
Esportes, para providenciar o funcionamento da Quadra de Esportes da Praça do Distrito de Luminosa,
até que a outra quadra de esportes esteja apta para sua utilização. Vereador Sr. Espedito Martins de
Noronha:  1-  Solicito  ao  Executivo  que  oficie  a  Secretaria  Municipal  de  Estradas  para  efetuar
patrolamento, manutenção, operação tapa buraco e roçada, em toda a extensão da estrada dos bairros
Anhumas e Pitangueiras Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1- Solicito ao Executivo que informe esta
Casa Legislativa sobre a atual situação da instalação da ALTECC em nosso Município. 2- Solicito ao
Executivo  que  intermedeie  junto  a  Secretaria  de  Juízo  de  nossa  Comarca,  para  conseguir  a
desapropriação do prédio da Cooperativa desativada no bairro Can Can, para que este prédio possa
servir para instalação de futuras empresas em nosso Município. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira:
1- Reiteração de Pedido: Solicito ao Executivo que analise a possibilidade da instalação de mais uma
linha telefônica para os atendimentos na Delegacia de Polícia Civil de Brazópolis/M.G. 2- Solicito ao
Executivo que providencie a manutenção e ampliação do sistema de monitoramento por câmeras, no
Distrito de Luminosa. Todas as solicitações foram aprovadas em plenário, e serão encaminhadas para
providências do Executivo. Matéria da pauta: Projeto de Lei do Executivo Nº. 09/2015, de 27 de março
de  2015:  “Dispõe  sobre  a  extinção  e  criação  de  cargos,  altera  a  Lei  Nº.  999/2013  e  dá  outras
providências”, encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização. Grande Expediente: O Vereador Presidente iniciou o grande expediente
informando  à  população  que,  de  acordo  com  o  Regimento  Interno  desta  Casa  Legislativa,  não  é
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permitida a participação dos mesmos durante a Sessão, interrompendo os assuntos que são abordados
em Plenário,  e  que caso algum cidadão queira  se  manifestar,  deverá  efetuar  um requerimento  na
secretaria, solicitando o uso da Tribuna. Parabenizou o Sr. Alessandro Cavich por sua resenha com o
título:  Cuidados com a Água,  demonstrando assim,  a  sua preocupação,  enquanto  cidadão,  para  a
conservação deste patrimônio natural. Informou que o requerimento do Sr. Ítalo Cristiano Souza Gomes
será encaminhado ao Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, para verificação das providências que
serão tomadas. Informou também que esta Casa oficiará o CONSEP e o Exmº. Sr. Tenente Comandante
da Polícia Militar de Brazópolis/M.G, Sr. Michel da Silva Galeno, para um pronunciamento com relação
aos furtos que vem acontecendo em nosso Município e as providências que estão sendo tomadas com
relação a estes fatos. Também se declarou descontente com uma página na internet, que postou um
comentário  denegrindo  a  imagem dos  vereadores  desta  Casa,  e  informou  que  providências  serão
tomadas junto ao Ministério Público de nossa Comarca. Ressaltou que tal comentário é ofensivo para
com todos  os  vereadores  e  com essa  instituição.. Enfatizou  ainda  que  um vereador  é  eleito  pela
população,  após  todo  um  processo  eleitoral.   Concluiu  a  sua  fala  relembrando  as  conquistas  do
Legislativo para população, atuando junto com o Executivo, tais como: Calçamento no bairro Bela Vista,
calçamento no bairro São Francisco, aquisição de novos ônibus escolares para a Secretaria Municipal
de Educação e caminhões para a Secretaria Municipal de Obras, com intermediações desta Casa junto
ao Banco do Brasil, ambulâncias para a Secretaria Municipal de Saúde, entre outros. Os vereadores Sr.
Espedito Martins de Noronha e Sr. Rubens de Almeida apoiaram o Presidente em sua fala, destacando
que  tais  atitudes  são  desrespeitosas  para  com  o  trabalho  de  um  vereador.  O  vereador  Sr.  Neilo
Rodrigues Oliveira perguntou ao vereador  Sr. José Carlos Dias se realmente o Executivo alugou o
prédio que era da ASSUME, na Rodovia Estadual MG – 295. O vereador Sr. José Carlos Dias informou
que esta informação não procede e que o que realmente existe, são conversações com uma empresa
têxtil de São Paulo que deseja se instalar em nosso Município, porém não está tendo a disponibilização
de galpão para que a mesma se instale. Para isso, o Executivo então fez um levantamento dos galpões
do Município, para que esta empresa analise a possibilidade de se instalar em algum deles. Novamente
com a palavra, o vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira sugeriu a possibilidade do Executivo analisar o
prédio do Clube Grêmio Operário. O vereador Sr. José Carlos Dias relembrou o vereador Sr. Neilo que
este prédio, por ele citado, foi destinado ao Grupo Bonecos Gigantes, conforme projeto votado por esta
legislatura. O vereador Sr. Rubens de Almeida novamente ressaltou que o Executivo possa adquirir,
judicialmente, o prédio da cooperativa desativada no bairro Can Can, que pode servir para estes fins.
Não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
Sessão, convocando os Edis para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará em 28 de abril  de
2.015,  às  18:00h,  pois  na  próxima  semana  não  haverá  Sessão,  devido  ao  feriado  nacional  de
Tiradentes.  Dando  como  encerrados  os  trabalhos  desta  Sessão,  eu  Vereador  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.          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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