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Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em
19 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. Espedito Martins de Noronha leu do Livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 02, o
versículo 04. 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: Requerimento da Sra. Cleide Maria Teixeira Barbosa, Diretora da APAE de Brazópolis/M.G,
solicitando cópia da Ata da Sessão Ordinária de 17 de março de 2015. O Presidente da Mesa Diretora
autorizou a expedição da cópia solicitada. Ofício do Comandante do 3º Pelotão da Polícia Militar de
Brazópolis/M.G, Tenente Michel da Silva Galeno, solicitando as dependências da Câmara Municipal de
Brazópolis/M.G, para reunião com os oficiais, dia 20 de maio de 2015, das 08:00h às 13:00h. O
Presidente, após consultar o Plenário, autorizou a concessão da mesma. Ofício do Sr. Tarcisio Pereira
Rosa, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brazópolis/M.G,
respondendo ofício expedido pela Presidência desta Casa Legislativa, referente a eleição da Diretoria
da Casa Lar Tia Olguinha de Brazópolis/M.G, composição e funcionamento do CMDCA e outros e Ofício
do Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João Mauro Bernardo, respondendo ofício expedido pela Presidência
desta Casa Legislativa, explicando fatos envolvendo atividades comerciais de ambulantes na Praça
Sagrados Corações e Praça Nossa Senhora Aparecida. Expedidas: Ofício da Mesa Diretora ao Sr.
Roger Goulart Torres, parabenizando todos os gestores e organizadores do evento comemorativo do
aniversário de 20 anos do Mercadinho Real, ocorrido em nosso Município, conforme indicação do
Vereador Sr. José Carlos Dias. Ofício resposta ao Sr. José Márcio Oliveira Reis, referente ao uso de
Tribuna, ocorrido na Sessão Ordinária de 07 de abril de 2015 e ofício resposta ao Sr. Péricles Pinheiro,
referente a relatório encaminhado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social,
pertinente a visita efetuada em uma família de nosso Município. Medidas de Providências: Vereador
Presidente: 1) Reiteração de Pedido: Que o Executivo oficie, em regime de urgência, a Secretaria
Municipal de Obras, para proceder à construção de um redutor de velocidade na Rua Sete de Setembro,
em frente ao Bar e Mercearia Flor de Liz. Este pedido já foi encaminhado anteriormente a V. Excia, no
coletivo por esta Casa Legislativa, e trata-se de medida urgente, pelo fato do local indicado ficar próximo
a área escolar e com grande fluxo de trânsito. 2) Que o Executivo reconstrua a pista de jogo de maia, no
Distrito de Dias, que foi feito pela população local, e que ficou destruído com a passagem da moto
niveladora no local, quando estava sendo feita a manutenção na estrada local. Por se tratar de justiça,
solicito que seja refeito este espaço para esta população, em caráter urgente. Vereador Sr. José Carlos
Dias: 1) Reiteração de Pedido: Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para
efetuar, com urgência, a reforma da guarita de ponto de ônibus, no bairro Cachoeira. 2) Solicito ao
Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para verificar a possibilidade de execução de um
bueiro existente na Estrada do Observatório, no trecho próximo ao Sítio Dona Marta, devido a
quantidade de águas pluviais incidentes no leito da estrada. Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria:
1) Pedido efetuado por moradores do bairro Anhumas do Meio: Solicitamos ao Executivo providências,
no sentido de melhorias no Posto de Saúde do bairro Anhumas do Meio, pois este posto está sem água,
sem energia elétrica e com falta de recursos para os atendimentos. O exame ginecológico foi feito por
uma enfermeira muito eficiente, mas que devido a falta de recursos, realizou os procedimentos com a
luz do aparelho celular. Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1) Solicito ao Executivo informar esta Casa
Legislativa as explicações do não atendimento das medidas de providências aprovadas e efetuadas por
esta Casa Legislativa. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Executivo que efetue reforma
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no Posto de Saúde do bairro Floresta. 2) Solicito ao Executivo explicações sobre o motivo da pausa nas
obras da UBS que está sendo construída no bairro Alto da Glória. O Vereador Sr. José Carlos Dias
esclareceu ao Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira que os atendimentos referentes a saúde no bairro
Floresta, são efetuados no prédio da Escola Municipal do referido bairro e a Unidade Básica de Saúde
que está sendo construída no bairro Alto da Glória se encontra paralisada, pois o Governo do Estado
está regulamentando os recursos que são repassados para as obras em construção, portanto, o recurso
destinado para esta construção se encontra neste processo de regulamentação, motivo que levou a
paralisação da obra temporariamente. Todas as solicitações foram aprovadas em plenário e serão
encaminhadas para providências do Executivo. Matéria da pauta: Projeto de Lei do Executivo Nº.
15/2015, de 06 de maio de 2015: “Revoga as Leis 002/92, 413/98 e 1043/13 e dispõe sobre a política
municipal de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal e do
Conselho Tutelar”. O Vereador Secretário procedeu a leitura do Parecer Favorável expedido pelo
Jurídico do Legislativo e o Parecer Favorável expedido pela Comissão de Legislação, Justiça e
Redação. O Vereador Presidente colocou o Projeto em pauta, em discussão. Não houve inscrições junto
a Mesa Diretora. O Vereador Presidente submeteu o Projeto de Lei do Executivo Nº. 15/2015, de 06 de
maio de 2015 em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Atendendo aos pedidos de
regime de urgência do Executivo e do Legislativo, submeteu-os a segunda votação, também sendo
aprovado por unanimidade. Irá a Sanção do Executivo. Projeto de 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”. O Vereador Secretário procedeu a leitura do Parecer
Favorável expedido pelo Jurídico do Legislativo e os Pareceres Favoráveis expedidos pela Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O Vereador
Presidente colocou o Projeto em pauta em discussão. Não houve inscrição junto a Mesa Diretora para
discussão da matéria. O Vereador Presidente submeteu o Projeto de Lei do Executivo Nº. 17/2015, de
11 de maio de 2015, em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de
regime de urgência do Executivo, submeteu-o a segunda votação, também sendo aprovado por
unanimidade. Irá a Sanção do Executivo. Grande Expediente: O Vereador Presidente informou que irá
reiterar para o Exmº. Deputado Federal Sr. Gabriel Guimarães, por meio dos Vereadores que irão
representar esta Casa Legislativa na Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, o pedido de cinco
academias ao ar livre para o Município de Brazópolis/M.G, nos seguintes locais: Distrito de Dias, Distrito
de Luminosa, bairro Frei Orestes, bairro Cruz Vera e bairro Alto da Glória. Informou que esta Casa
Legislativa oficiará o Executivo para que seja regulamentado e definido o espaço para os cidadãos que
exercem comércio ambulante em nosso Município. Justificou a ausência dos Vereadores Sr. José
Maurício Gonçalves e Sr. Espedito Martins de Noronha na próxima Sessão Ordinária, em virtude da
participação de ambos na Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Esclareceu que a máquina
patrol, que foi vista pela população dia 03 de maio, domingo, por volta de 11:00h da manhã, na Avenida
Pedro Antonio dos Reis, estava indo fazer um trabalho por aquele setor. Alguns cidadãos solicitam o uso
deste maquinário junto a Secretaria Municipal de Obras e depois de agendado e executado o trabalho, o
solicitante arca com todas as suas despesas, por se tratar de serviço particular. Esclareceu que o erro
contido na placa fixada nas entradas de Brazópolis, alertando sobre comércio ambulante, é de
responsabilidade da gráfica que fez a arte da mesma e providenciou a sua confecção e que já foram
corrigidos. Informou que esta reunião dos oficiais da Polícia Militar que acontecerá nesta Casa é de
caráter particular dos mesmos. Apenas o espaço é que está sendo concedido para a realização desta
reunião. Informou que esta Casa encaminhará um ofício à gestora da APAE, Sra. Cleide Maria Teixeira
Barbosa, esclarecendo sobre as medidas que esta Câmara poderá tomar para auxiliar esta entidade,
conforme solicitação da mesma, em uso de Tribuna. Para finalizar, manifestou novamente seu
descontentamento com a administração municipal, acerca de assuntos envolvendo carrinhos de lanche
e outros comerciantes deste tipo, pedindo ao Chefe do Executivo que estabeleça Leis que permitam a
estes cidadãos o direito de trabalharem. O Vereador Sr. Benedito André Lúcio agradeceu ao 3º Pelotão
da Polícia Militar de Brazópolis/M.G, pelo patrulhamento que está sendo efetuado no Distrito de
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Luminosa aos finais de semana. O Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha agradeceu ao Gestor dos
Serviços de Estradas, Sr. Moisés, pela limpeza e roçada efetuada nas estradas rurais do bairro
Anhumas do Meio e bairros adjacentes. Também informou que na ocasião de sua participação na XVIII
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, estará oficiando alguns Deputados Federais, para que os
mesmos possam intermediar as emendas parlamentares em favor de nosso Município. O Vereador Sr.
Rubens de Almeida também manifestou o seu descontentamento, pelo fato do não atendimento das
medidas de providências que são efetuadas pelos Srs. Edis e pela falta de resposta do Executivo nas
demandas, que são efetuadas e aprovadas em Plenário. O Vereador Sr. José Maurício Gonçalves
informou que estará oficiando novamente o Exmº. Sr. Deputado Federal Bilac Pinto, para que o mesmo
efetue emenda parlamentar, solicitada por unanimidade por esta Casa Legislativa no ano de 2014, para
calçamentos na Rua Sebastião Pereira Serpa e Travessa José Luiz Cândido, ambas no Distrito de
Luminosa. Agradeceu a Secretaria Municipal de Obras pelos redutores de velocidade que foram feitos
na Avenida São Francisco de Assis. Informou também algumas obras de calçamentos que estão sendo
concluídos no bairro São Francisco. O Vereador Sr. José Carlos Dias solicitou aos vereadores Sr. José
Maurício Gonçalves e Sr. Espedito Martins de Noronha, que ambos efetuem mais alguns
encaminhamentos aos Exmºs. Senhores Deputados Federais, em Brasília, por ocasião do evento da
próxima semana. Informou o patrolamento na estrada que liga o bairro Bom Sucesso ao Distrito de Dias.
Informou e agradeceu sobre a manutenção feita no passeio da esquina, na Rua Floriano Peixoto, em
frente à Escola Municipal Dona Maria Carneiro. Informou que a placa “Contra Mão para subir” colocada
na Travessa Joaquim Vergueiro, não contribuiu com o trânsito local, sendo removida até que se tenha
outra solução. Informou sobre um programa de leite, que será desenvolvido entre uma parceria com a
Emater e a Associação dos Moradores do bairro da Cachoeira e Boa Vitória, que terá sua sede na
Escola Municipal de Boa Vitória, que se encontra desativada no momento. Para finalizar, informou que
no dia de hoje, a comissão especial do projeto de Lei Complementar Nº. 01/2015 se reuniu para iniciar
seus trabalhos de análise do referido projeto, em trâmite nesta Casa Legislativa, que trata sobre a
previdência municipal. 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 26 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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__________________
Silvio Raimundo Vieira.
Presidente.
_______________
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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