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ATOS OFICIAIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA/MG 

 

EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N.º 0033/2022, Registro 

de preço para contratação de empresa especializada para perfuração e limpeza de poço 

artesiano e semi-artesiano, manutenção em bombas submersas e painel elétrico dos poços de 

acordo com a demanda das comunidades e povoados do Município de Açucena, conforme edital 

Pregão Presencial n.º 00033/2022. Abertura: 25/08/2022 às 13:00 horas. O edital encontra-se à 

disposição na sede e no site da Prefeitura. Pregoeiro e Equipe de Apoio. Açucena/MG, 

11/08/2022.  Raulisson Morais – Prefeito Municipal.  

 

EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 0034/2022, Registro 

de Preço para aquisição de dois tratores cortador de grama, zero quilometro, conforme Resolução 

SEGOV - MG n.º 021/2022 e Anexos do Edital Pregão Presencial n.º 0034/2022. Abertura: 

26/08/2022 às 13:00 horas. O edital encontra-se à disposição na sede e no site da Prefeitura. 

Pregoeiro e Equipe de Apoio. Açucena/MG, 11/08/2022. Raulisson Morais – Prefeito Municipal. 

 

EXTRATO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N.º 08/2022, Contratação de empresa para 

execução de obras e serviços de reconstrução da Ponte Sobre o Ribeirão São Félix, localizado na 

Rua Padre Félix, Distrito de Felicina, Açucena - MG, em conformidade com os anexos do Edital 

de Tomada de Preço n.º 00008/2022. Abertura: 05/09/2022 às 09h:30min. O edital encontra-se a 

disposição na Sede e no Site da Prefeitura Municipal. Açucena / MG, 11/08/2022.  Raulisson 

Morais – Prefeito Municipal. 

 

EXTRATO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N.º 09/2022, Contratação de empresa para 

execução de obras e serviços de construção de duas pontes de madeira, Córrego da Água Preta 

e no Córrego do Melado, Zona Rural do Município de Açucena-MG, em conformidade com os 

anexos do Edital de Tomada de Preço n.º 00009/2022. Abertura: 05/09/2022 às 13:00 horas. O 

edital encontra-se a disposição na Sede e no Site da Prefeitura Municipal. Açucena / MG, 

11/08/2022. Raulisson Morais – Prefeito Municipal. 
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Ofício nº 137/2022                                          Açucena/MG, 12 de agosto de 2022. 

  

De: Prefeitura Municipal de Açucena/MG 

Para: Câmara municipal de Açucena/MG 

Assunto: Encaminha MENSAGEM DE VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº 13/2022. 

 

 

Excelentíssimo senhor Geraldo Fernandes de Souza 

Digníssimo Presidente da Câmara municipal de Açucena/MG. 

 

 

Com nossos cordiais cumprimentos, amparado no art. 66, §1º, da Constituição Federal 

e no art. 46, II, e dispositivos seguintes da Lei Orgânica Municipal, vimos respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência e dos demais Vereadores e Vereadora que compõem essa 

Egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de comunicar o VETO TOTAL ao projeto de Lei nº 

13/2022, que “Dispõe sobre a Denominação de rua do Município de Açucena/MG e dá 

outras providências”, de autoria do Vereador Elivander Carlos Silva Lima. 

 

Verificados os pressupostos essenciais para as razões que adiante se expõem, tem-se 

o conflito ensejador da oposição por motivação de contrariedade ao interesse público, conforme 

segue as razões. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

RAULISSON MORAIS 

Prefeito do Município de Açucena 
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 RAZÕES DO VETO TOTAL 

 

I – DA CONTRARIEDADE AO INTERESSE PÚBLICO 

 

O projeto de lei nº 13/2022 dispõe em seu art. 1º que a “Denominada popularmente 

de Rua Castelo Branco, na altura do número 34 até o número 290, centro do Município de 

Açucena, passa a ter a seguinte denominação: Oto Procópio Ferreira.” 

 

Ou seja, o referido projeto de lei tem por pretensão a mudança do nome da Rua 

Castelo Branco para o nome de Oto Procópio Ferreira. 

 

Em que pese respeitar iniciativa do Projeto em pauta, opõe-se veto total ao referido 

Projeto de Lei, em razão de dita proposição contrariar o interesse público.  

 

Veja-se que há décadas o referido logradouro possui a denominação de Rua Castelo 

Branco. Os imóveis naquela rua estão cadastrados no Município e/ou registrados no cartório de 

registro imobiliário constando este nome. Os serviços de água e energia elétrica das residências, 

também se encontram registrados neste nome e, existe informação que existe um custo por 

residência para proceder a alteração do nome (endereço) nas companhias fornecedoras. Além é 

claro, os serviços de telefonia e internet, da mesma forma, se encontram registrados neste nome 

e que deveriam ser alterados o cadastro. 

 

Se não bastasse, os moradores e proprietários de imóveis naquela rua são contrários a 

alteração da sua denominação, tanto, que manifestaram essa contrariedade, através de um 

abaixo assinado, através da presença na Câmara Municipal no dia da reunião de votação do 

projeto e em uma reunião com o Prefeito Municipal, alguns vereadores, secretário e Procurador 

Geral. 

 

Os moradores da rua Castelo Branco, o Prefeito Municipal e demais participantes da 

referida reunião deixam claro o respeito pelo saudoso Oto Procópio Ferreira, no entanto, a 

alteração do nome da rua trará grande transtorno a todos, além dos gastos financeiros para a 

alteração de documentos referentes aos cadastros e registros dos imóveis e os fornecedores de 

serviços de água, energia elétrica, telefonia e internet.     
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E ainda, se trata de modificar o nome de uma antiga denominação de rua, que está 

amparada no direito consuetudinário e há muito já faz parte dos usos e costumes da comunidade 

Açucenense, razão porque, igualmente por isso, a proposição contraria o interesse público, ou 

seja, contraria o interesse do povo. 

 

II – DA CONCLUSÃO 

 

Reitera-se que o objeto deste Veto total diz respeito, indiscutivelmente, ao 

desenvolvimento de melhor e mais qualificada gestão da Administração Pública, dentro do 

planejamento prévio das ações governamentais a serem executadas, de maneira concreta, 

objetiva e eficiente, com total transparência e atendendo o interesse do Povo, especialmente, 

aqueles atingidos diretamente pelo presente projeto de lei. 

 

Em virtude das razões expendidas, o Projeto de Lei em questão não pode receber a 

nossa aquiescência formal, embora nobre a pretensão dos legisladores, restando demonstrada a 

contrariedade ao interesse público da Proposta em questão. 

 

Por estas razões, Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores 

Vereadores e Excelentíssima Senhora Vereadora é que veto totalmente o Projeto de Lei nº 

13/2022, com amparo no art. 66, §1º, da Constituição Federal e no art. 46, II, e dispositivos 

seguintes da Lei Orgânica Municipal, razões as quais submeto à apreciação dos representantes 

do Povo nessa Augusta Câmara de Vereadores. 

 

Requer assim, que o presente veto total ao Projeto de Lei nº 13/2022, seja recebido, 

apreciado, discutido e ao final, seja deliberado pela manutenção do veto total pelos 

excelentíssimos Vereadores e pela excelentíssima Vereadora como medida de se manter 

protegido o interesse público, ou seja, o interesse do Povo.  

 

Atenciosamente,  

 

RAULISSON MORAIS 
Prefeito do Município de Açucena 


