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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em
12 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. 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 11, o versículo 22. 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
Secretário Municipal da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, Sr. Célio Marcos Ribeiro
Renó, solicitando cópia da Ata da Sessão Ordinária desta Casa Legislativa, realizada em 05 de maio de
2015, com a participação do Extensionista Agropecuário da Emater de Brazópolis/M.G, Sr. Augusto
César da Silva. O Presidente da Mesa Diretora autorizou a expedição desta cópia de Ata solicitada.
Ofício do Presidente da Diretoria Executiva da Associação dos Amigos do Caminho da Fé, Sr. Clovis
Tavares de Lima, agradecendo a participação da Diretora de Cultura e Turismo de nosso Município,
Srta. Amanda Noronha, em sua Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 10 de abril de 2015. Ofício
resposta do Coordenador de Estradas, Sr. Moisés José de Faria, informando que algumas solicitações
efetuadas por esta Casa referente à limpeza, manutenção e aterro de estradas rurais, não foram ainda
atendidos devido às chuvas que ocorreram este ano e também ao maquinário disponível neste setor,
para efetuar tais trabalhos. Ofício do Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João Mauro Bernardo, informando
que os funcionários efetivos: Sra. Valdete de Cássia Santos e Sr. Júnior Donizete Dias irão compor a
Comissão de análise da Lei Complementar Nº. 01/2015, de 15 de abril de 2015, que “Dispõe sobre a
instituição de regime próprio de previdência social dos servidores do Município de Brazópolis e dá
outras providências”. Convite da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente,
em parceria com a Emater de Brazópolis/M.G, para a reunião sobre o tema: Produção de leite,
perspectivas e desafios, com foco no arranjo produtivo local, para a melhoria da qualidade do leite e
comercialização, dia 20 de maio de 2015, às 17:30h, no Centro Comunitário do Bairro Cachoeira.
Informativo do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de
Brazópolis/M.G, sobre o dia 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual contra
crianças e adolescentes e convite para o Fórum Regional sobre a Água, dia 14 de maio de 2015, às
13:00h, no Município de Pouso Alegre/M.G. Expedidas: Ofícios ao Chefe do Executivo: 1) Coletivo:
Solicitando informações sobre as razões do não atendimento dos pedidos e indicações formalizados
pelos Srs. Edis, membros desta Casa Legislativa. 2) Presidência: Solicitando informar esta Casa
Legislativa o quadro de Secretários e suas respectivas Secretarias, desta Administração Municipal. 3)
Mesa Diretora: Solicitando informações sobre a máquina patrol que foi vista pela população, no
domingo, 03 de maio, na Avenida Pedro Antonio dos Reis, transitando em alta velocidade, bem como
um caminhão da Secretaria Municipal de Obras transportando blocos de concreto, cobertos com uma
lona de proteção, neste mesmo dia e 4) Mesa Diretora: Solicitando ao Executivo a contratação de
Médico Veterinário para o Município de Brazópolis/M.G, enquanto o Dr. Jesus J Rosa Ribeiro, Médico
Veterinário efetivo, estiver afastado por motivos de saúde. Medidas de Providências: Vereador
Presidente: 1) Conforme solicitação apresentada em Sessão Ordinária, solicito ao Executivo que
providencie nas lixeiras próximas a residência do Sr. Capituva (sentido Brazópolis ao Distrito de
Luminosa) e outra no bairro Lagos da Serra, próximo a propriedade do Sr. Zequinha, o recolhimento de
lixo e colocação de lixeira que comporte o lixo nelas depositado. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1)
Solicito ao Executivo analisar a possibilidade de efetuar a retirada do Cruzeiro de madeira da Praça do
Rosário e substituí-lo por um Cruzeiro de concreto. Os moradores se propõem em fazer uma parceria
com a Prefeitura Municipal, para realizar o serviço. 2) Em conjunto com o Vereador Sr. Espedito Martins
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de Noronha: Execução de roçada e manutenção no leito da estrada do bairro Monjolinho, em Dias. O
trecho do Distrito de Dias até o bairro está bem estreito, sem condições ideais de trânsito e com muitos
buracos; 3) Execução de roçada e manutenção no leito da estrada que liga o bairro Bom Sucesso ao
Distrito de Dias, com limpeza das margens e manutenção no leito carroçável, que está bastante
esburacado em determinados trechos; 4) Execução de roçada e limpeza das passagens de água da
estrada que liga a Avenida Principal do bairro Bom Sucesso a Estrada do Observatório; 5) Execução de
roçada e limpeza das passagens de água e manutenção no leito carroçável da estrada que liga
a Rodovia Estadual MG-295 a várias propriedades, no bairro Farias. Esta estrada se inicia no lado
direito da Rodovia Estadual MG-295, sentido Brazópolis-Paraisópolis, bem em frente à estrada do bairro
Prainha. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de
Obras para efetuar manutenção urgente em uma ponte de madeira, sentido ao bairro Quilombo, que
ameaça desabar, impossibilitando a passagem de veículos e pedestres. Vereador Sr. Espedito Martins
de Noronha: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para efetuar limpeza e
roçada as margens da estrada que liga o bairro Anhumas ao bairro Campo Belo. Todas as solicitações
foram aprovadas em plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo. Matéria recebida:
Projeto Lei do Executivo Nº. 17/2015, de 11 de maio de 2015: “Cria Dotação orçamentária específica,
alteram-se as Leis LOA 1098/2014, PPA 1052/2013 e 1103/2014, e dá outras providências”,
encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização. Matéria da pauta: Projeto de Lei do Executivo Nº. 13/2015, de 22 de abril de 2015: “Dispõe
sobre a alteração do Artigo 3º da Lei Municipal Nº. 923, de 17 de maio de 2010, que cria o Conselho
Municipal de Turismo – COMTUR e institui o FUMTUR, e dá outras providências”. O Vereador
Secretário procedeu à leitura do Parecer Favorável do Assessor Jurídico do Legislativo e o Parecer
Favorável expedido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O Vereador Presidente colocou o
projeto em discussão. Não houve inscrição junto a Mesa Diretora. O Vereador Presidente efetuou uma
pequena síntese sobre o referido projeto e o submeteu a primeira votação, sendo aprovado por
unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de urgência dos Vereadores Sr. José Carlos Dias e Sr.
Rubens de Almeida, submeteu-o a segunda votação, também sendo aprovado por unanimidade. Irá a
Sanção do Executivo. O Vereador Secretário procedeu à leitura do Decreto Legislativo Nº. 002/2015, de
11 de maio de 2015, que “Constitui Comissão especial temporária para análise do Projeto de Lei
Complementar Nº. 01/2015, de 15 de abril de 2015, que dispõe sobre a instituição do regime próprio de
previdência social dos servidores do Município de Brazópolis/M.G e dá outras providências”, ficando
constituída pelos seguintes Vereadores: Sr. José Carlos Dias, Sr. Rubens de Almeida, Sr. Benedito
André Lúcio e Sr. José Maurício Gonçalves. Com a palavra e permissão do Vereador Presidente, o
Vereador Secretário informou que esta Comissão se reuniu antes do início desta Sessão e ficou assim
composta: Presidente: Vereador Sr. Rubens de Almeida, Vice Presidente: Vereador Sr. Benedito André
Lúcio, Primeiro Relator: Vereador Sr. José Carlos Dias e Segundo Relator: Vereador Sr. José Maurício
Gonçalves. Ainda com a palavra, o Vereador Secretário iniciou a leitura do projeto de Lei Complementar
Nº. 01/2015, de 15 de abril de 2015, citado acima, do Capítulo 1º até a Seção 01. Grande Expediente: O
Vereador Presidente informou aos Srs. Edis sobre a XVIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios,
de 25 a 28 de maio de 2015, com o tema: Pacto Federativo, Esperança e vida aos Municípios,
solicitando que os Srs. Edis interessados efetuem suas inscrições junto a Mesa Diretora. Inscreveramse para participar e representar o Legislativo, os Vereadores Sr. José Maurício Gonçalves e Sr. Espedito
Martins de Noronha. Informou também que esteve reunido hoje, junto com os Vereadores Sr. José
Carlos Dias e Sr. José Maurício Gonçalves, com o Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João Mauro Bernardo,
para discutirem sobre a questão do transporte escolar para os alunos do Município de Brazópolis/M.G,
que estudam no Município de Itajubá/M.G, informando que a suspensão provisória, trata-se de medida
do Ministério Público de nossa Comarca, para que sejam efetuadas algumas reformulações na Lei
Municipal que rege este serviço prestado a população. O Vereador Sr. José Carlos Dias sugeriu que
esta Casa Legislativa encaminhe um ofício aos gestores do Mercadinho Real, de Brazópolis/M.G,
parabenizando toda a equipe organizadora pelo grande evento ocorrido este final de semana, em nosso
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Município. O Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira informou que foi procurado por uma cidadã, que tem
uma filha que estuda no Município de Pouso Alegre/M.G, e a mesma solicitou a possibilidade de auxílio
para o seu transporte escolar, já que tem sido custeado particularmente. O Vereador Presidente
informou que estes casos devem ser encaminhados para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e
Assistência Social. O Vereador Sr. José Maurício Gonçalves informou que já agendou uma reunião no
Gabinete do Exmº. Sr. Deputado Federal Gabriel Guimarães, enquanto estiver em Brasília/DF, durante o
evento Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios e ressaltou que está indo a Brasília, junto ao
Vereador Sr. Espedito Martins, para reiteração de algumas medidas protocoladas anteriormente por esta
Casa Legislativa. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a Sessão, convocando os Srs. Edis para a próxima Sessão Ordinária, que se
realizará em 19 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.
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