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Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em
26 de maio de 2.015, às 18:00h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de Souza.
Instalada a Sessão, o Presidente da Mesa Diretora, Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira cumprimentou
os presentes e solicitou ao Vereador Secretário da Mesa Diretora, Sr. José Carlos Dias, que verificasse
o Quórum, o qual constatou a presença dos Srs. Edis. Logo após, o Senhor Presidente justificou a
ausência dos Vereadores Sr. José Mauricio Gonçalves e Sr. Espedito Martins de Noronha, pois ambos
participam do evento Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios e seguindo, 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 Livro 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 da Gestora da Divisão de Cultura e Turismo Municipal,
Srta. Amanda Gomes Torres Noronha, solicitando o auditório da Câmara Municipal para realização da
reunião com os membros do Circuito Turístico do Sul de Minas, dia 28 de maio de 2015, das 08:00h às
12:00h. O Presidente autorizou o uso do auditório. Ofício do Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João Mauro
Bernardo, solicitando o auditório da Câmara Municipal, para a realização do leilão de bens móveis
inservíveis (veículos automotores e sucatas), pertencentes ao Município de Brazópolis/M.G, conforme
Edital Nº. 001/2015, a realizar-se no dia 11 de junho de 2015, à partir das 13:00h. O Presidente
autorizou o uso do auditório. Ofício da Secretária Municipal de Educação, Sra. Luiza Márcia Serpa
Mendonça, encaminhando material sobre o Plano Decenal de Educação, para análise das comissões e
aprovação. O Plano Nacional de Educação elaborado foi encaminhado para a Comissão de Educação,
Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente e Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Expedidas:
Ofício da Mesa Diretora para a Diretora da APAE de Brazópolis/M.G, Sra. Cleide Maria Teixeira Barbosa,
encaminhando resposta referente ao uso de Tribuna da mesma, em Sessão Ordinária desta Casa
Legislativa em 17 de março de 2015 e ofício da Mesa Diretora ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João
Mauro Bernardo, com cópia para o Exmº. Representante do Ministério Público deste Município e
Comarca de Brazópolis/M.G, Dr. Attilio Ferdinando Pellicci, solicitando providências e regulamentação
na lei municipal que rege o comércio ambulante em nossa cidade e outras atividades similares. Medidas
de Providências: Vereador Presidente: 1) Solicito ao Executivo que efetue a substituição de lâmpada
queimada em um poste situado na Travessa Matilde Chaves, próximo a residência do Sr. “José
Manoelzinho”. Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1) Solicito ao Executivo, em regime de urgência, que
oficie ao Gestor do Setor de Estradas para proceder à manutenção, patrolamento, correção, limpeza de
acostamento e bueiros, bem como as saídas de água pluvial, no morro que liga o bairro São Gabriel ao
bairro Alegre de Baixo e no morro que liga o bairro Alegre de Baixo ao bairro Alegre de Cima. Vereador
Sr. José Carlos Dias: 1) Solicito ao Presidente desta Mesa Diretora que envie um ofício ao Exmº. Sr.
Delegado de Polícia Civil de nosso Município e Comarca, solicitando informações sobre os
procedimentos legais necessários para regularização de veículos transformados, do tipo gaiola, bem
como motos próprias para a prática de esportes em trilhas, na zona rural, bem como as licenças
necessárias para esses veículos participarem de eventos esportivos na cidade e região. Vereador Sr.
Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Presidente desta Mesa Diretora que envie um ofício ao DNIT
(Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes), solicitando correção no acostamento da
Rodovia Estadual MG – 459, pois esta se encontra com nível inferior ao nível da pista de trânsito. Esta
indicação foi feita a pedido do Exmº. Representante do Ministério Público, Dr. Attilio Ferdinando Pellicci.
Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para providências. Matéria
da pauta: Projeto de Lei Nº. 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”, encaminhado a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O Vereador Secretário

2
procedeu à leitura de todo o projeto, do parecer favorável a sua aprovação, expedido pelo Assessor
Jurídico do Legislativo e os pareceres favoráveis a sua aprovação, expedidos pelas comissões citadas
acima. O Vereador Presidente colocou o projeto em discussão. Inscreveram-se a Mesa Diretora para
discuti-lo, os Vereadores Sr. Neilo Rodrigues Oliveira, Sr. José Carlos Dias e Sr. Rubens de Almeida.
Concluída as discussões o Vereador Presidente, submeteu o referido projeto a primeira votação, sendo
aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de urgência do Executivo e 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 continuou a leitura do
Projeto de Lei Complementar do Executivo Nº. 01/2015, que trata sobre a previdência municipal, do
Artigo Nº. 17 ao Artigo Nº. 28. Grande Expediente: O Vereador Presidente informou a sua participação
em uma reunião ocorrida no bairro da Cachoeira, onde foi organizada uma associação de produtores de
leite e também informou que nesta sexta-feira, dia 29 de maio, irá a Belo Horizonte em companhia do
Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João Mauro Bernardo, participar de uma reunião entre o Exmº. Sr.
Governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, com os Prefeitos e Presidentes das
Câmaras Municipais. Concluiu esclarecendo que está previsto na Lei Orgânica do Município serviços
particulares com maquinários da Prefeitura Municipal, desde que o solicitante arque com todas as
despesas decorrente do serviço e não interfira em outros trabalhos já programados pelo Executivo. O
Vereador Sr. José Carlos Dias agradeceu a Secretaria Municipal de Obras e ao Setor de Estradas pela
manutenção feita na Estrada do Observatório, conforme sua indicação e abaixo assinado apresentado
pelos moradores do local, requisitando este tipo de serviço. Informou que a população continua
descontente com a atuação da Polícia Militar em nosso Município, mesmo após as providências desta
Casa Legislativa, quando convidou o Exmº. Sr. Comandante da Polícia Militar de Brazópolis, Tenente
Michel da Silva Galeno e o CONSEP, para informações e esclarecimentos sobre segurança pública em
nosso Município e propôs que esta Casa se dirija a Secretaria de Estado de Segurança Pública,
solicitando providências. Para finalizar, convidou todos os Srs. Edis e demais presentes, para o almoço
beneficente do Lar da Criança Monsenhor Noronha neste domingo, dia 31 de maio, a partir das 11:30h,
na sede da própria instituição. 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 02 de junho 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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