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                                        Ata da Décima Nona Sessão Ordinária – 2.015.

         Ata da Décima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em
04 de agosto 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 de todos os Vereadores. Em seguida, o Senhor
Presidente proferiu às seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e como representantes do povo
brazopolense, iniciamos nossos trabalhos no Legislativo” e convidou o vereador Sr. Benedito André
Lúcio para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, o qual leu do Evangelho de João, do
capítulo 20,  o versículo 19. Foi  feita  a  leitura da Ata anterior, discutida,  corrigida e aprovada por
unanimidade. Em seguida, o Vereador Presidente passou a palavra ao Vereador Secretário, para a
leitura  das correspondências,  a  saber:  Recebidas:  Ofício  do  Rotary Club Brazópolis  solicitando a
importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para pagamento do segundo prêmio do XII
Campeonato de Duplas Sertanejas de Brazópolis, dia 26 de setembro próximo. Esta Casa expedirá
um ofício ao Executivo, solicitando um Projeto de Lei para ser analisado e votado, afim de que a
importância mencionada seja repassada ao solicitante. Convite para a reunião com o tema “Cultivando
água boa”, promovido pela Copasa e Prefeitura Municipal, dia 06 de agosto, às 09:00h, no Centro
Cultural.  Requerimento  do  Sr.  Alessandro  Vicente  de  Paula  Cavich,  solicitando  a  reforma  dos
sanitários masculino e feminino do Centro Cultural João Mário Braga. O Presidente informou que este
requerimento será encaminhado para providências do Executivo. Correspondências expedidas: Ofício
do  Exmº.  Sr.  Presidente  da  Câmara  Municipal,  Silvio  Raimundo  Vieira,  indicação  do  Exmº.  Sr.
Vereador José Maurício Gonçalves, reiterando ofício expedido por esta Casa Legislativa no ano de
2014,  ao  Exmº.  Sr.  Sebastião  Elias  de  Oliveira,  Coordenador  Regional  do  DER/M.G,  Agência  de
Itajubá/M.G, solicitando a possibilidade de construção de redutor de velocidade e faixa para travessia
de pedestres na Rodovia Estadual MG – 295, próximo ao Trevo de acesso a cidade, pela Avenida
Coronel Henrique Braz e Ofício do Exmº. Sr. Presidente da Mesa Diretora desta Casa Legislativa ao
CODEMA, conforme indicação do Exmº. Sr. Vereador José Maurício Gonçalves, solicitando vistoria em
uma árvore próxima a praça existente nas proximidades da caixa d’água, no bairro Alto da Glória, que
segundo  os  moradores  do  local,  apresenta  riscos  de  queda.  Medidas  de  Providências:  Vereador
Presidente: 1) Que a Prefeitura Municipal proceda à renovação da cessão real de uso de um imóvel de
sua  propriedade,  próximo  a  Mata  Municipal,  ao  CONSEP, para  que  o  mesmo  possa  continuar
utilizando  o  referido  imóvel  para  as  suas  atividades.  2)  Que  a  Prefeitura  Municipal  proceda  à
renovação da cessão real de uso de um imóvel de sua propriedade, cedido pela Secretaria de Juízo
desta Comarca, no bairro Horizonte Azul, para continuidade das atividades da APAE de Brazópolis,
que já se encontra instalada no referido imóvel. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1) Solicito ao Executivo
que considere a oportunidade de expandir o perímetro urbano da cidade, mudando as delimitações a
partir da Ponte de Zinco até o bairro da Loba, incluindo no perímetro urbano as áreas em expansão do
bairro Lagos da Serra. Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria: 1) Solicito ao Exmº. Sr. Presidente
da Mesa Diretora desta Casa Legislativa que expeça autorização para a elaboração de cópias dos
documentos referentes a prestação de contas do ex prefeito Sr. Josias Gomes, referentes aos anos de
2011 e 2012. O Presidente autorizou a expedição das cópias. Vereador Sr. José Maurício Gonçalves:
1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para incluir em suas atividades a
colocação  de  uma placa  denominativa  “Rua  João  Benedito  da  Silva”  (João  da  Gruta),  no  bairro
Vargem Grande.  Vereador  Sr. Espedito  Martins de Noronha:  1)  Solicito ao Executivo  que oficie  a
Secretaria Municipal de Obras para incluir em suas atividades, com urgência, melhorias em um “mata
burro” situado na estrada do bairro Banhado, zona rural, no terreno do Sr. Abel Eugênio, e que tem
sido causa de perigo para os que por ali trafegam. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao
Executivo  que intermedeie junto a Secretaria  Municipal  de Educação e a Secretaria Municipal  de
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Transporte a disponibilização de transporte para os alunos da Creche situada no bairro Frei Orestes,
que consta com 100 crianças matriculadas e possui condições de atendimentos para 120 crianças,
principalmente para facilitar aos pais e responsáveis da cidade de Brazópolis e outros bairros que
levam seus filhos ou responsáveis com transporte particular, por não haver ainda este tipo de serviço.
Todas  as  solicitações  foram aprovadas  em Plenário  e  serão encaminhadas para  providências  do
Executivo.  Matéria recebida: Projeto de Lei do Legislativo Nº. 05/2015, de 03 de agosto de 2015:
“Dispõe sobre denominação de Logradouros Públicos – Avenida João Vizotto e outros, e dá outras
providências”,  encaminhado para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Grande
expediente: O Vereador Presidente iniciou proferindo a leitura da seguinte Nota de Esclarecimento,
expedida pela Mesa Diretora desta Egrégia Casa Legislativa: Brazópolis(MG), 04 de agosto de 2015.
O Presidente da Câmara Municipal de Brazópolis, no uso da atribuição que lhe confere o cargo, vem
por meio desta, prestar esclarecimentos à população de Brazópolis, conforme abaixo, com referência
aos comentários veiculados na internet, mais precisamente na rede social Facebook, que tratam da
Empresa  Têxtil  ‘Feet  Wel’:  1  -  Na  data  10/03/2015,  viajaram  para  a  cidade  de  São  Paulo,
acompanhados pelo Sr. Prefeito, os Vereadores Silvio Vieira; José Carlos e José Maurício, com a
finalidade de visitarem e conhecerem as instalações da Empresa Feet Wel; 2 - O objetivo da viajem
foi, além de conhecer a estrutura da empresa, colocar a cidade de Brazópolis à disposição da mesma
para instalação de futuras dependências de expansão; 3 - Passados  um  mês  da  visita  dos
Vereadores, a empresária Sra. Maria José e seu sócio, responsáveis pela empresa, visitaram nossa
cidade com o objetivo de conhecer o local que seria disponibilizado pela Prefeitura Municipal, para
implantação da empresa; 4 - Acompanharam a Sra. Maria José em sua visita, além do Prefeito os
Vereadores  Silvio  Vieira  e  José  Carlos,  colocando  a  Prefeitura  e  a  Câmara  Municipal,  à  inteira
disposição para futuras negociações, tanto do valor do aluguel quanto para a realização das reformas
e alterações necessárias no galpão, para a adequação do espaço às instalações da referida empresa.
Imóvel este de propriedade do Sr. Roger Torres. 5 -Quanto a matéria veiculada no Facebook, de que a
empresa  não  viria  para  Brazópolis  por  falta  de  apoio  da Prefeitura  e  da Câmara Municipal,  não
procede e demonstra total  desconhecimento de causa,  pois  a Prefeitura Municipal,  com apoio da
Câmara  estava  preparada  para  arcar  com o aluguel  do  referido  imóvel,  no  valor  aproximado  de
R$4.000,00  (Quatro  Mil  Reais);  6-  Além  de  pagar  o  aluguel  mensal  do  imóvel,  o  Município  fez
esforços, através de visita do Prefeito Municipal à Secretaria Estadual de Fazenda, visando apoio do
Estado na redução da alíquota do ICMS, para a vinda da citada empresa; 7 - Ocorre que, a empresa
adiou seus planos de expansão e investimentos em razão da instabilidade financeira que atinge todo o
país. A empresa também, segundo sua responsável, tem sido atingida pela entrada de produtos, da
área têxtil,  originários da China e que atingem o mercado,  a preços irrisórios,  o que inviabiliza a
concorrência e dificulta novos investimentos na área. 8 - Portanto, diante das inverdades publicadas
na internet, a Câmara Municipal presta estes esclarecimentos a população e se coloca á disposição
para dirimir qualquer outra dúvida que surja a respeito do assunto. Assinam o Presidente, Vereador Sr.
Sílvio Raimundo Vieira, o Vice Presidente, Vereador Sr. Rubens de Almeida e o Secretário, Vereador
Sr. José Carlos Dias.  Em seguida,  agradeceu a participação dos senhores vereadores durante  o
primeiro semestre legislativo nas atividades desta Casa e do Município e proferiu votos de êxito para
os trabalhos deste segundo semestre legislativo, que se inicia com esta Sessão. Agradeceu também a
todos os vereadores que participaram nas conferências municipais  de saúde e assistência social,
ocorridas nos meses de julho e agosto. Finalizou pedindo as bênçãos de São Caetano, padroeiro de
Brazópolis, para o nosso Município, cuja festa será celebrada nesta sexta-feira, dia 07 de agosto. O
Vereador Sr. José Carlos Dias enfatizou que assinou a nota de esclarecimento acima, devido ao seu
compromisso com a verdade e exortou aos cidadãos que quando houver qualquer dúvida com relação
à gestão municipal, que procurem esta Casa Legislativa, os senhores vereadores e o Executivo para
esclarecimentos.  Esclareceu  que  o  Projeto  de  Lei  que  trata  sobre  a  implantação  da  previdência
municipal se encontra ainda em posse da comissão composta para sua análise e que é falsa a outra
informação que circulou, de que seria votado nesta Sessão. Também desejou êxito aos vereadores
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para os trabalhos deste segundo semestre legislativo. Informou sobre as parcerias para calçamentos,
que já estão sendo realizados, a saber, no trecho de estrada próximo ao Pesqueiro JB e outro trecho
de estrada no bairro Bom Sucesso. Também no bairro Bom Sucesso está sendo feita uma parceria
entre a comunidade e o Executivo,  para a colocação de encanamento de um trecho de rede de
esgoto.  Esclareceu que a queda de arrecadação dos Municípios e a crise da economia nacional
influenciaram, de certa forma, no pagamento dos servidores municipais, no dia 31 de julho e o terço de
férias dos professores será repassado aos mesmos no dia 10 de agosto. Informou que o secretário
desta Casa, Sr. Ângelo Célio de Azevedo irá agendar as suas férias, referente ao ano de 2015, as
quintas  e  sextas-feiras,  para  que  possa  estar  presente  nas  Sessões  e  efetuar  os  devidos
encaminhamentos. O Vereador Sr. José Maurício Gonçalves solicitou ao Exmº. Sr. Presidente desta
Mesa  Diretora,  Vereador  Silvio,  que  expeça  outro  ofício  ao  DER,  reiterando  a  possibilidade  de
instalação dos radares solicitados por esta Casa no ano de 2014, o qual será providenciado pela
secretaria, e informou que as obras da quadra esportiva no bairro Teodoros, aprovada no orçamento
do ano de 2014, já se encontra com metade de sua obra concluída. Finalizou informando a chegada
de um veículo Pálio zero quilômetro, para os trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde. O Vereador
Sr. Neilo Rodrigues Oliveira informou que participou da reunião dos professores municipais, ocorrida
nesta segunda-feira, dia 03 de agosto e foi indagado sobre informações referentes ao projeto que trata
sobre a previdência municipal, o qual informou não ter conhecimento do assunto, já que fica sabendo
da  pauta  da  sessão  somente  no  dia  e  horário  em  que  é  realizada  a  mesma.  Também  pediu
esclarecimentos ao vereador Sr. José Carlos Dias sobre as reformas das quadras de esportes dos
bairros Bom Sucesso, Cruz Vera e o Distrito de Luminosa. O Vereador Sr. José Carlos sugeriu que
esta Casa Legislativa expeça um ofício a Superintendência Regional de Ensino de Itajubá/M.G, ao
professor  Adilson  Francisco  dos  Santos,  solicitando  informações  mais  completas  sobre  estas
reformas. 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
11 de agosto 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.          José Carlos Dias.
Vice-Presidente.           Secretário.

_______________             ________________
Benedito André Lúcio.                                                                  João do Carmo Lúcio.
Vereador.             Vereador.

_______________             ________________
Espedito Martins de Noronha.                                                       José Maurício Gonçalves.
Vereador.             Vereador.

_______________            _______________
João Bosco Martins de Faria.                                                        Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.            Vereador.
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