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Ata da Sexta Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 17 de
março 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.
João Bosco Martins de Faria leu do Evangelho de João, do capítulo 20, o versículo 19. Foi feita a leitura
da Ata anterior, discutida, corrigida e aprovada por unanimidade. O Presidente consultou o Plenário
sobre o pedido da Diretoria da APAE, para usar a Tribuna desta Casa. Com a anuência do Plenário,
convidou os vereadores Sr. João Bosco Martins de Faria e Sr. Benedito André Lúcio, para que
conduzissem a Sra. Cleide Maria Teixeira Barbosa ao Plenário, para fazer uso da Tribuna. Com a
palavra, a Sra. Cleide Maria Teixeira Barbosa apresentou a prestação de contas da APAE de Brazópolis
e apresentou aos Exmºs. Srs. Vereadores um projeto, de sua autoria, com a finalidade de adquirir
verbas para a quitação das Guias de INSS. Os vereadores apoiaram a diretora em sua iniciativa e o
Presidente colocou esta Casa a disposição para apoiar esta entidade. Em seguida, o Presidente passou
a palavra ao Secretário, para a leitura das correspondências, a saber: Recebidas: Ofício do Exmº. Sr.
Prefeito Municipal encaminhando os Projetos de Leis Nºs. 06 e 07/2015 para análise e votação desta
Casa Legislativa. Ofício do Presidente da Casa Lar Tia Olguinha, Sr. Ângelo Célio de Azevedo,
solicitando a Sala das Comissões da Câmara Municipal para uma reunião no dia 19 de março, quinta –
feira, às 15:00h. O Presidente com os demais Edis aprovaram o uso da Sala das Comissões para esta
entidade. Edital de Convocação para eleição da nova diretoria da Casa Lar Tia Olguinha, a realizar-se
no dia 20 de março, às 15:00h em assembléia para apresentação das chapas e no dia 27 de março a
votação aberta à população, no horário das 13:00h às 16:00h, para a escolha das chapas cadastradas,
todos estes eventos sendo realizados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social
e ofício da Vice Presidente do COB – Círculo de Orquidófilos de Brazópolis, Sra. Lenita Martins Rennó
Noronha, solicitando uma colaboração financeira desta Câmara Municipal, para a organização de sua
13ª Exposição Nacional de Orquídeas, no mês de novembro, em nossa cidade. Expedidas: Ofício coletivo
desta Casa Legislativa ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João Mauro Bernardo, solicitando que o Chefe
do Executivo oficie a Secretaria Municipal de Obras para refazer o passeio, meio fio de calçada e
correção da Rua Floriano Peixoto, na esquina com a Rua José Pereira da Rosa, próximo à Escola
Municipal Dona Maria Carneiro e ofício do Presidente desta Mesa Diretora, Vereador Sr. Sílvio
Raimundo Vieira, encaminhando ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais as cópias dos
documentos tramitados nesta Casa Legislativa, referente a votação das Contas do Exmº. Sr. Prefeito
Municipal, João Mauro Bernardo, Exercício de 2013, Aprovadas em Sessão Ordinária de 03 de março
de 2015. Indicações ao Executivo: Vereador Sr. José Carlos Dias (Em conjunto com o Vereador Sr. José
Maurício Gonçalves): 1- Que o Executivo oficie a Secretaria Municipal de Obras para a execução de
uma rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, no prédio onde funciona a fisioterapia
municipal, na Travessa Faria e Souza. 2- Reiteração de pedido de execução de um bueiro na Estrada
dos Bragas, bairro Bom Sucesso, no trecho acima da Escola Municipal Joaquim Raimundo Braga, para
encaminhamento das águas pluviais que estão danificando o leito da estrada. Vereador Sr. Rubens de
Almeida: 1- Solicito ao Executivo que providencie calçamento e iluminação pública em um beco da Rua
Gama, no Distrito de Luminosa. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1- Solicito ao Executivo que
intermedeie junto ao Departamento de Estradas e Rodagem, a construção de acostamento em toda a
extensão da Rodovia Estadual MG – 295. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1- Solicito ao Executivo
que oficie a Secretaria Estadual de Educação para efetuar a liberação de recursos já estabelecidos com
as Escolas Estaduais de nosso Município. 2- Solicito ao Executivo que envie uma justificativa ao Sr.
Marcelino R. Simões, por motivo de seu lixo não estar sendo recolhido nestes últimos quinze dias.
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Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário pelos Srs. Edis e serão encaminhadas para
providências do Executivo. Matéria recebida: Projetos de Leis do Executivo: Nº. 06/2015, de 12 de
março de 2015: “Dispõe sobre adequação salarial dos agentes de saúde, para atender o Piso Nacional,
Lei Federal Nº. 12.994/2014 e dá outras providências” e Nº. 07/2015, de 16 de março de 2015: “Dispõe
sobre autorização para aquisição de imóvel pertencente à Companhia Energética de Minas Gerais –
CEMIG, e dá outras providências”, ambos encaminhados a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O Vereador Secretário da Mesa Diretora
procedeu à leitura de todo o teor dos projetos, bem como do parecer favorável, expedido pelo Assessor
Jurídico do Legislativo e das comissões citadas que analisaram a matéria. O Vereador Presidente
colocou o Projeto Nº. 06/2015 em discussão. Inscreveram-se junto a Mesa Diretora os Vereadores Sr.
José Maurício Gonçalves, Sr. Neilo Rodrigues Oliveira, Sr. Rubens de Almeida, Sr. Espedito Martins de
Noronha, Sr. José Carlos Dias e o Presidente. Concluindo a sua fala, o Presidente colocou este Projeto
de Lei em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de
urgência do vereador Sr. José Maurício Gonçalves, submeteu-o a segunda votação, também sendo
aprovado por unanimidade. O Vereador Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Nº. 07/2015.
Inscreveram-se a Mesa Diretora para discutirem este Projeto, os Vereadores Sr. Neilo Rodrigues
Oliveira, Sr. José Carlos Dias e Sr. Rubens de Almeida. Concluída as discussões, o Presidente
submeteu este Projeto de Lei 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. Os Projetos irão a Sanção do Executivo. O Vereador
Presidente ainda colocou em discussão para os Srs. Edis sobre o horário para início da Sessão, para as
17:00h. Após as discussões dos Srs. Edis, ficou aprovado por unanimidade que a Sessão permanecerá
no horário das 18:00h. Grande expediente: O Vereador Presidente informou sobre a sua viagem, em
companhia do Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João Mauro Bernardo e dos Vereadores Sr. Espedito
Martins de Noronha e Sr. José Maurício Gonçalves, para participarem em Campos do Jordão/S.P, da
Assembléia sobre Turismo, realizada em parceria com a Itália, pela ADTIM, contando também com os
gestores da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. O Presidente enfatizou que todas as despesas
decorrentes desta assembléia foram custeadas por um grupo de empresários da Itália, que estão
apresentando um projeto denominado “Região Toscana”, para este trecho do Sul de Minas Gerais, com
ligação a Campos do Jordão/S.P, que já é uma cidade turística. O Vereador Sr. José Carlos Dias pediu a
palavra para informar que o projeto de calçamento das ruas do Distrito de Luminosa, a saber: Trecho da
Rua Gustavo Ferreira, as Travessas e o Trevo de acesso, já estão em fase final de aprovação pela
Caixa Econômica Federal. Falou também sobre a retomada da parceria com a ADTIM, fazendo um
resumo da história da criação dessa associação, esclarecendo que a ADTIM foi criada em 2006, em
uma reunião aqui em Brazópolis, mas o governo que assumiu em 2009 se afastou da associação e o
Município perdeu as oportunidades de receber recursos. Agora o Município retoma essas ações, que
são de suma importância para o desenvolvimento turístico de Brazópolis. O Vereador Sr. Espedito
Martins de Noronha parabenizou o Executivo e o Legislativo por sua participação e empenho nesta
Assembléia sobre o circuito de turismo para a nossa região. O vereador ainda ponderou que os agentes
públicos, tanto do Legislativo quanto do Executivo, quando eleitos, devem ter mais compromissos com a
comunidade, pois quando o gestor deixa de se empenhar nos projetos, o prejuízo é incalculável ao
Município e a população brazopolense. O Vereador Sr. José Maurício Gonçalves disse ter voltado muito
esperançoso e confiante neste projeto italiano, enfatizando “os olhares” internacionais para a nossa
região. Também enfatizou a importância de nosso Município se associar a ADTIM, devido ao seu
potencial turístico. Desejou também que os gestores dêem continuidade aquilo que beneficia a
população. O Presidente, com a palavra, solicitou aos presentes e aos Srs. Edis que se colocassem em
pé, para um minuto de silêncio, em respeito ao falecimento de Monsenhor Vicente Pereira Gomes,
Vigário Paroquial Coadjutor da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre e filho de Brazópolis. 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 24 de março de
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2.015, às 18:00h. 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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_______________
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Vereador.
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