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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária – 2.016.
Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada
em 03 de maio de 2.016, às 18:00h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de
Souza. Instalada a Sessão, o Presidente da Mesa Diretora, Vereador Sr. José Carlos Dias
cumprimentou os presentes e, em seguida, solicitou ao Vereador Secretário, Sr. José Mauricio
Gonçalves, que verificasse o Quórum, o qual constatou a presença de todos os Senhores
Vereadores. Logo após, o Senhor Presidente deu as boas vindas ao Vereador Sr. Rubens de
Almeida, que retornou as suas atividades, após a sua licença, por motivos de saúde e proferiu às
seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e como representantes do povo brazopolense,
iniciamos nossos trabalhos no Legislativo”. Franqueou a palavra ao Vereador Sr. Silvio Raimundo
Vieira, para que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, o qual leu do Livro do Apocalipse
de São João, do capitulo 22, o versículo 21. Em seguida, convidou o Secretário desta Câmara para
proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que após lida e discutida, foi aprovada pelos Senhores
Vereadores e será Publicada em seu Mural. Correspondências recebidas: Convite do Coral Vozes
de Euterpe para a Missa em Ação de Graças pelo 54º aniversário do Coral Vozes de Euterpe, dia 12
de maio, quinta-feira, às 19:00h, na Igreja Matriz. Ofício do Professor e Maestro, Sr. José Rezende
Vilela, encaminhando para esta Câmara Legislativa, o Projeto do Coral Vozes de Euterpe, com o
título: “Retornando ao passado para comemorar os seus 55 anos”, para análise e providências desta
Casa. Após ser feita a leitura de todo o Teor da matéria, o Vereador Presidente o encaminhou para
análise e providências do Executivo. Ofício do Sr. Edison Carlos Manfredini, secretário de Governo,
encaminhando para análise e votação desta Casa, o Projeto de Lei Nº. 04/2016, de autoria do
Executivo. Ofício resposta do Sr. Joaquim José de Faria, Coordenador do Setor de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal, encaminhando a remuneração e a base de cálculo previdenciário
do servidor efetivo municipal e vereador, Sr. José Carlos Dias. Ofício do Sr. Júnior Donizete Dias,
Diretor Presidente da Braz Prev, informando o valor de contribuição que esta Casa deverá remeter
ao Instituto de Previdência Municipal, com relação ao Vereador Sr. José Carlos Dias, que também é
servidor efetivo municipal, e encontra-se afastado de suas atividades na Prefeitura Municipal, por
estar como gestor da Câmara Municipal neste ano de 2016. Ofício resposta do Exmº. Sr. Delegado
de Polícia Civil do Município e Comarca de Brazópolis/M.G, Dr. Luiz Felipe Brizzi Santos,
encaminhando o seu parecer, com relação ao ofício remetido por esta Casa, referente ao trabalho de
emplacamento de veículos e expedição de documentos, nesta Delegacia. Neste ofício, o Sr.
Delegado elencou diversos fatores acerca do assunto, apresentando uma resposta bastante
satisfatória sobre o caso. Convite para a reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, dia 05
de maio, quinta-feira, às 15:00h, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência
Social, e pedido de providência do Sr. Alessandro Vicente de Paula Cavich, solicitando medidas
quanto ao atendimento da Copasa por meio de contato telefônico 115, que segundo informações do
atendente, o Município de Brazópolis/M.G, não possui registro, cadastro e matrícula em seu sistema
de atendimentos. O Vereador Presidente sugeriu que seja expedido um ofício desta Casa a Agência
de Atendimentos da Copasa de Itajubá/M.G, solicitando informações mais precisas sobre estes fatos.
Correspondência expedida: Oficio do Presidente da Mesa Diretora ao Sr. Édson Carlos Manfredini,
solicitando a criação de nova rubrica orçamentária para a Câmara Municipal, para atender medida
desta Casa Legislativa, no que diz respeito a repasse ao Instituto de Previdência Municipal – Braz
Prev. Medidas de Providências: Vereador Presidente: 1) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de
Engenharia da Prefeitura Municipal, para retomar o processo de atualização do mapa e memorial
descritivo do Loteamento São Caetano, para fins de prosseguimento na regularização dos terrenos.
2) Solicito ao Executivo que juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, analise a
possibilidade de ampliar a campanha de vacinação e combate da gripe H1N1, estendendo aos
professores da Rede Municipal de Educação e outros grupos de servidores que possuem contatos
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com o público em geral. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1) Solicito ao Executivo um pedido de
informação sobre um suposto trabalho que a máquina patrol estava realizando, em uma propriedade
particular, em horário de expediente do maquinista, no dia 26 de abril de 2016, no bairro da
Cachoeira. Solicito que seja remetida a informação por ofício, a esta Câmara Municipal. Vereador Sr.
Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas para incluir em
seu cronograma de atividades e realize a execução de patrolamento nas estradas dos bairros
Anhumas, Campo Belo, Pitangueiras, Portão e Banhado, bem como executar serviços de roçada em
todas estas estradas, com urgência. 2) Solicito ao Executivo que intermedeie junto as equipes de
vigilância sanitária, Emater e fiscalização, regras específicas que atendam e permitam ao pequeno
produtor rural, trazer os seus produtos para serem comercializados em nosso Município. Tal pedido
se faz necessário, uma vez que muitas famílias dependem desta renda extra para a sua
subsistência, quando comercializam seus produtos com supermercados, açougues, feiras,
mercearias, etc. Todas estas solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para
providências do Executivo. Matéria da pauta: Projeto de Lei do Executivo Nº. 04/2016, de 29 de
abril de 2016: “Define as atribuições dos Secretários Municipais de Brazópolis/M.G, e dá outras
providências”, encaminhado para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O
Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira apresentou a Emenda Nº. 01/2016, de 03 de maio de 2016,
referente ao Projeto Nº. 04/2016, com a seguinte Redação: “Nos Termos dos Artigos Nºs. 101 e 102
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Brazópolis/M.G, ficam suprimidos os seguintes
artigos do Projeto de Lei Nº. 04/2016: 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º. O Presidente colocou o Projeto de
Lei em pauta e a Emenda Nº. 01/2016 em discussão. Inscreveram-se junto a Mesa Diretora para
discuti-lo, os Vereadores Sr. Silvio Raimundo Vieira, Sr. José Mauricio Gonçalves e o Sr. Presidente.
Concluída as discussões, o Sr. Presidente submeteu o projeto em pauta e a Emenda acima descrita
em primeira votação, sendo aprovados por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de
urgência do Executivo e do Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira, submeteu-os a segunda votação,
também sendo aprovados por unanimidade. Irão a Sanção, pelo Executivo. Em seguida, foi feita a
continuação da leitura do Projeto de Lei do Executivo Nº. 03/2016, de 13 de abril de 2016: Dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017, e dá outras providências”, do
Artigo 17º ao Artigo 33º. O Vereador Presidente atualizou os representantes e líderes de partido
nesta Câmara, ficando da seguinte maneira: Partido Democrático Trabalhista (PDT) – Vereador Sr.
João Bosco Martins de Faria, Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) – Vereador Sr. João
do Carmo Lúcio, Partido dos Trabalhadores (PT) – Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira, Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB) – Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira e Partido Republicano Brasileiro
(PRB) – Vereador Sr. Rubens de Almeida. Grande expediente: O Vereador Sr. Silvio Raimundo
Vieira iniciou parabenizando todos os trabalhadores pela comemoração do Dia do Trabalho, ocorrido
neste Primeiro de Maio último e pediu as bênçãos de São José, padroeiro dos trabalhadores e de
Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, para todos os trabalhadores e desempregados de
nosso País. Parabenizou também todas as mães, pela comemoração do Dia das Mães, celebrado
anualmente no segundo domingo do mês de maio. Finalizou informando que segundo informações
vindas do Executivo, por volta do dia doze de maio, será feita a abertura do processo de licitação,
para a realização de calçamentos no bairro Can Can. O Vereador Presidente informou que na
próxima semana, Ele e alguns vereadores, a saber: Sr. José Maurício Gonçalves, Sr. Silvio
Raimundo Vieira e Sr. Espedito Martins de Noronha, estarão em Brasília, participando da XIX
Marcha de Prefeitos e Vereadores a Brasília/DF, em companhia do Sr. Prefeito Municipal, João
Mauro Bernardo, de 09 a 11 de maio. Desta forma, fica impossibilitado que aconteça a Sessão
Ordinária na próxima terça-feira. O Presidente sugeriu realizá-la na quinta-feira, dia 12 de maio, o
qual foi aprovado por unanimidade por todos os Vereadores. A pedido dos demais Vereadores, foi
sugerido que a Sessão aconteça as 17:00h, durante este período de inverno, como já é de costume
nesta Casa, o qual também foi aprovado por unanimidade. Comunicou que o Vereador Sr. Rubens
de Almeida entregou na Secretaria desta Casa, o seu atestado médico, para as devidas
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providências, referente aos dias em que esteve afastado de suas atividades, por motivos de saúde e
recomendação médica. O Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira desejou aos Senhores Vereadores
que participarão da XIX Marcha de Prefeitos e Vereadores a Brasília/DF, na próxima semana, uma
boa viagem e bom êxito na participação do evento. O Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha
solicitou informações sobre a reconstrução da ponte danificada no bairro Japão. O Vereador Sr. José
Mauricio Gonçalves informou que as Prefeituras Municipais de Brazópolis e Piranguinho já
providenciaram os eucaliptos necessários para a reconstrução desta ponte, situada no limite destes
Municípios, e aguarda agora a Cemig tomar as devidas providências com um fio de rede elétrica que
passa próximo a um dos eucaliptos que será utilizado. Ainda com a palavra, o Vereador Sr. Espedito
Martins de Noronha agradeceu a Prefeitura Municipal e as Secretarias de Saúde e Obras, pelo
trabalho de reforma efetuado no Posto de Saúde do bairro Anhumas do Meio. Novamente com a
palavra, o Vereador Presidente recordou e agradeceu a parceria realizada entre a Comunidade de
Bom Sucesso e a Prefeitura Municipal, com as secretarias responsáveis, pela reforma realizada
também no Posto de Saúde do bairro Bom Sucesso. Informou que na próxima semana serão
concluídas as obras no Córrego Tijuco Preto, próximo ao saudoso Sr. Orlando Neco. Também
prestou a sua homenagem a todos os trabalhadores, afirmando ser feliz o homem e a mulher que
levantam pela manhã, com algo para fazer, ressaltando que o trabalho enobrece o ser humano.
Recordou o dia de Santa Cruz, popularmente celebrado em 03 de maio e parabenizou a todos os
trabalhadores rurais pelo dia de hoje, em que se comemora também o Dia do Sertanejo, uma vez
que a metade da população de nosso Município reside na zona rural. Finalizado o Grande
Expediente, o Vereador Presidente agradeceu a participação de todos e convocou os Senhores
Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará em 12 de maio de 2.016, quinta-feira,
às 17:00h. Dando como encerrados os trabalhos desta Sessão, eu Vereador Sr. José Mauricio
Gonçalves, 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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