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Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em
05 de maio 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 e justificou a ausência do Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha por motivos
de saúde, conforme atestado médico apresentado. 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. Benedito André Lúcio leu do Evangelho de João, do
capítulo 10, o versículo 11. 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 do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do
Adolescente, informando um total de 331 atendimentos entre o período de 01 de abril a 04 de maio de
2015. Convite da COPASA para o Fórum “Apresentação do Programa Cultivando Água Boa”, a realizarse em 08 de maio de 2015, das 09:00h às 12:00h, no Prédio Central da UNIFEI, em Itajubá/M.G.
Convite da Câmara Municipal de Pouso Alegre/M.G, em parceria com o Comitê de Enfrentamento à
Crise Hídrica, para uma Assembleia, a realizar-se em 14 de maio de 2015, das 13:00h às 17:30h, no
Plenário da Câmara Municipal de Pouso Alegre/M.G. Ofícios do Sr. José Márcio Oliveira Reis: 1)
Solicitação de cópia da gravação de sua fala, por ocasião do uso da Tribuna dessa Casa Legislativa em
07/04/2015, encaminhado ao Assessor Jurídico do Legislativo para emissão de Parecer; 2) Pedido de
informações ao Executivo, sobre o responsável pela elaboração e expedição de Notificação,
encaminhada pelo Executivo ao mesmo, em 01/04/2015; 3) Solicitação à essa Casa Legislativa
referente a possibilidade de Emenda na Lei Orgânica Municipal, em seu Artigo Nº. 114, adequando no
texto: ‘Carrinhos ambulantes, desde que com firma aberta no Município’, também encaminhado ao
Assessor Jurídico do Legislativo para emissão de Parecer e 4) Solicitação à essa Casa Legislativa para
que encaminhe ao Poder Executivo pedido de informações, questionando a existência de
estabelecimentos no Município que exerçam irregularmente as suas atividades, sem recolhimento de
taxas de funcionamento. Solicita também, que, em caso positivo, seja informado o motivo de
autorização de funcionamento irregular desses estabelecimentos, bem como o motivo de expedição de
Alvará de Funcionamento, pelos Órgãos competentes da Prefeitura Municipal. Ofício do Executivo
encaminhando para apreciação e possível votação os Projetos de Leis Nºs. 13/2015, de 22 de abril de
2015 e 14/2015, de 22 de abril de 2015. Expedidas: Ofícios ao Chefe do Executivo: 1) Solicitando a
nomeação de dois funcionários públicos, com cargos efetivos, para compor a Comissão de análise do
Projeto de Lei Complementar Nº. 01/2015, de 15 de abril de 2015 e 2) Solicitando informações
requeridas na Secretaria desta Casa Legislativa, conforme protocolo efetuado pelo Sr. José Márcio
Oliveira Reis, no prazo de quinze dias, a contar da data do recebimento do ofício, conforme o Artigo Nº.
73, Inciso Nº. 12 da Lei Orgânica Municipal. Parecer do Assessor Jurídico do Legislativo ao Sr. José
Márcio Oliveira Reis, sobre a solicitação do mesmo a essa Casa Legislativa, referente à Emenda a Lei
Orgânica Municipal. Ofícios da Mesa Diretora ao Exmº. Sr. Bernardo Santana de Vasconcellos, DD.
Secretário de Estado de Defesa Social de Minas Gerais e ao Exmº. Sr. Coronel da Polícia Militar,
Wanderley Wilson Amaro, DD. Assessor de Representação Institucional da Polícia Militar de Minas
Gerais, todos solicitando providências na reestruturação do quadro de contingentes efetivos para o 3º
Pelotão da Polícia Militar de Brazópolis/M.G, uma vez que o mesmo se encontra em defasagem, com
apenas 13 Policiais Militares. O Presidente da Mesa Diretora convidou o vereador Sr. João Bosco
Martins de Faria para conduzir o Extensionista Agropecuário da Emater de Brazópolis/M.G, Sr. Augusto
César da Silva ao Plenário, onde o mesmo apresentou o Relatório das Atividades deste Órgão, durante
o ano de 2014, expondo resumidamente sobre os tópicos: A atuação da Emater no Estado de Minas
Gerais; A Emater no Município de Brazópolis/M.G, atuando nas seguintes categorias: Público atendido:
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Agricultura Familiar, Jovens Rurais, Demais Agricultores, Público Urbano, Mulheres Rurais; Grupos e
Organizações Assistidos pela Emater: Associações de Produtores e Agricultores, Associações
Comunitárias Rurais, Associações de Artesãos, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável, Grupos realizando compras coletivas, Grupos de Produção realizando gestão coletiva
(Agroindústria, Tanques de Leite Comunitários, Equipamentos Coletivos, Associação de Bananicultores
de Luminosa, Associação de Bananicultores das Serras do Sul de Minas, Orgânicos Sul de Minas,
Conselho Municipal de Defesa e Desenvolvimento Ambiental, Associação dos Produtores Rurais do
Bairro Cachoeira, Central das Associações de Brazópolis), Fórum sobre a Agricultura Familiar de
Brazópolis/M.G, Feira do Peixe, Festa da Banana, Encontros de Fruticultura e cursos realizados pelo
PRONATEC em nosso Município. Após a explanação dos temas, o Extensionista Agropecuário da
Emater de Brazópolis/M.G, Sr. Augusto César da Silva, ressaltou que para cada R$ 1,00 (um real)
aplicado pela Prefeitura Municipal nos serviços prestados pela Emater, foram revertidos R$ 43,17
(quarenta e três reais e dezessete centavos) para o Município. Todos os Vereadores presentes
participaram da discussão durante a apresentação, bem como o auditório presente. Ao final, o
Presidente da Mesa Diretora agradeceu a presença do Sr. Augusto César e colocou esta Casa
Legislativa a disposição da Emater, como uma das parceiras deste Órgão, que presta relevantes
trabalhos ao nosso Município, sobretudo por se tratar de um Município que possui boa parte de sua
extensão sendo rural e com produtividade agrícola. Medidas de Providências: Vereador Sr. José Carlos
Dias: 1) Reitera pedido de execução urgente de manutenção na Estrada do Observatório e na Estrada
dos Bragas, no bairro Bom Sucesso. Tal pedido se faz urgente para atender a comunidade e também
por ocasião da realização da 27ª Corrida Rústica da Banana, a ser realizada no dia 31 de maio de 2015.
2) Execução de um quebra-molas na Avenida Nossa Senhora Aparecida, no trecho de descida próximo
ao número 23, entre a Travessa Mariquita Lobo e a Rua Benjamim Constant. Os veículos, tanto ônibus,
quanto carros de passeio estão descendo em alta velocidade nesse trecho. Inclusive houve um acidente
nesse sábado, dia 02 de maio, próximo a este local. 3) Solicito ao Executivo intermediar junto a Copasa,
para que sejam concluídos os serviços de implantação da extensão da rede de água que vai atender
aos moradores do bairro Varginha, próximo ao Trevo de acesso ao bairro Bom Sucesso. O término
dessa implantação é urgente para atender essa necessidade também urgente nesse bairro. Vereador
Sr. José Maurício Gonçalves: 1) Solicito ao Executivo que inclua no cronograma de obras deste ano a
construção de uma quadra de esportes no bairro Teodoros. Conforme emenda desta Casa Legislativa,
essa obra está prevista no orçamento de 2015. 2) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas
para efetuar manutenção e patrolamento na estrada que dá acesso ao bairro Teodoros pela Fábrica de
Batata (antiga água mineral), bem como as demais estradas que permitem acesso a este bairro. Solicito
também que sejam efetuados reparos nas placas de sinalização existentes ao longo destes trechos. 3)
Solicito ao Executivo que proceda a construção de um redutor de velocidade na Avenida São Francisco
de Assis, próximo ao Lar da Criança Monsenhor Noronha. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1- Solicito
ao Executivo que oficie o Setor de Estradas para proceder à manutenção, patrolamento, roçada e
correção de buracos em toda a extensão da estrada que liga o Distrito de Luminosa aos bairros Bentos,
Quilombo e Mauricios, bem como a estrada que dá acesso a divisa com o Município de Campos do
Jordão/SP. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: Reiteração de Pedido: 1- Solicito ao executivo, com
urgência, que efetue a reforma na guarita de ponto de ônibus do bairro Cachoeira e construa a guarita
de ponto de ônibus no bairro Frei Orestes, antes do início das chuvas. Todas as solicitações foram
aprovadas em plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo. Matéria recebida: Projeto
de Lei do Executivo Nº. 13/2015, de 22 de abril de 2015: “Dispõe sobre alteração do Artigo 3º da Lei
Municipal Nº. 923, de 17 de maio de 2010, que cria o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR,
institui o FUMTUR e dá outras providências”, encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação. Ainda com a palavra, o Vereador Secretário trouxe para a pauta os Projetos de Leis do
Executivo que ainda se encontram para análise das Comissões nomeadas, a saber: Projeto de Lei
Complementar Nº. 01/2015, de 15 de abril de 2015:”Dispõe sobre a instituição do regime próprio de
previdência social dos servidores do Município de Brazópolis/M.G e dá outras providências”, Nº.
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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” e Nº. 11/2015, de 14 de abril de 2015: “Dispõe sobre as diretrizes
para elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências”. Grande Expediente: O
Vereador Presidente informou que esta Casa Legislativa oficiará o Executivo, para que sejam tomadas
providências no sentido de contratação de veterinário para o Município, devido ao afastamento do
Médico Veterinário Dr. Jésus J. Rosa Ribeiro, por motivos de saúde. Também esta Casa expedirá ofícios
ao Executivo, solicitando informações sobre o não atendimento das medidas de providências que estão
sendo efetuadas pelo Legislativo e solicitando informações sobre o quadro de Secretários desta
Administração. A Mesa Diretora também encaminhará um ofício ao Executivo, solicitando explicações
referentes à solicitação efetuada nesta Casa Legislativa, onde o solicitante informou que a máquina
patrol foi vista no domingo passado, dia 03 de maio, transitando pela Avenida Pedro Antonio dos Reis,
em alta velocidade, pelas 11:00h, bem como um dos caminhões da Prefeitura Municipal transitando
neste mesmo dia, com blocos de concreto em sua carroceria e coberto com uma lona de proteção.
Apresentou novamente em pauta a apresentação dos Srs. Edis para comporem a Comissão que tem
por objetivo analisar o Projeto de Lei Complementar Nº. 01/2015, de 15 de abril de 2015, citado acima.
Integrará esta Comissão os Vereadores Sr. José Carlos Dias, Sr. José Maurício Gonçalves, Sr. Rubens
de Almeida e Sr. Benedito André Lúcio, representando o Poder Legislativo. Parabenizou o Rotary Club
de Brazópolis pela iniciativa em promover o “Rotary Day”, realizado no dia 02 de maio, na Praça
Sagrados Corações, que possibilitou beneficiar as entidades existentes em nosso Município.
Parabenizou também o Vereador Sr. Rubens de Almeida pela realização do Desfile de Cavaleiros de
Nossa Senhora Aparecida, no dia 03 de maio último, dia do sertanejo. Manifestou sua alegria pelo
programa exibido na TV Aparecida, no domingo, 03 de maio último, que apresentou um pouco da cultura
de nosso Município, principalmente a cultura de nosso povo da zona rural brazopolense. O Vereador Sr.
Neilo Rodrigues Oliveira ressaltou a importância de celebração de convênio entre o Município de
Brazópolis e o Instituto CEREVI de Piranguçú/M.G, pois existem 06 acolhidos, de nosso Município, no
momento, nesta Instituição. O Vereador Sr. José Carlos Dias recordou que esta Casa enviou uma
solicitação ao Executivo há alguns dias, solicitando informações sobre o recolhimento do lixo depositado
nas lixeiras do bairro Serra dos Mendonça e outro próximo a residência do Sr. Capituva, sentido ao
Distrito de Luminosa e que segundo informações por ele recebidas, este lixo é recolhido três vezes por
semana, porém muitos cidadãos passam de automóvel nestes locais e jogam sacolas de lixo de seus
carros, caindo o lixo às margens da estrada. É necessário que essas pessoas sejam orientadas a não
fazerem mais isso. Agradeceu a Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Dra.
Maria Cristina Abrahão Machado pelo atendimento em um caso para estudo e acompanhamento, que
fora passado para esta Secretaria, e prontamente foi atendido e solucionado. Manifestou sua indignação
pela Polícia Militar não haver atendido, ao ser solicitada, com um acidente ocorrido com um caminhão
transportador da Eletro Zema, que atingiu um poste, o qual ficou danificado. Esclareceu que esteve no
Parque de Exposições, para acompanhar as obras que lá estão sendo efetuadas, e informou que a
Secretaria Municipal de Obras efetuou o que era de sua competência e outros serviços do evento foram
custeados pelos responsáveis do evento que lá irá acontecer neste final de semana. Informou às obras
que estão sendo licitadas no momento, na Prefeitura Municipal, a saber: Quadra de Esportes para os
moradores do Alto da Glória, na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, a Creche Infantil, que está
para ser construída ao lado do Colégio Imaculada Conceição, calçamentos para os Distritos de
Luminosa, Dias e o bairro Cruz Vera e informou a retomada das obras de finalização da Quadra de
Esportes do Distrito de Luminosa. Concluiu informando que se encontra no Senado Federal um Decreto
votado pela Câmara dos Deputados, onde as distribuidoras de energia elétrica devem voltar a assumir
todas as questões envolvendo iluminação pública. O Vereador Sr. Rubens de Almeida manifestou a sua
indignação pela demora da Polícia Militar em efetuar um atendimento neste final de semana, em um
acidente ocorrido na Avenida Nossa Senhora Aparecida, próximo a Câmara Municipal. O Vereador Sr.
Benedito André Lúcio manifestou o seu apoio ao Presidente, nas colocações descritas acima. Não
havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
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Sessão, convocando os Srs. Edis para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará em 12 de maio 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.

__________________
Silvio Raimundo Vieira.
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_______________
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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