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Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G,
realizada em 18 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. João Bosco Martins de Faria para fazer a leitura de um versículo da Bíblia
Sagrada, o qual 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 Vereador Presidente
passou a palavra ao Vereador Secretário, para a leitura das correspondências, a saber: Expedidas:
Indicação do Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria: 1) Ofício do Presidente da Mesa Diretora
ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações quanto as políticas públicas utilizadas pelo
Município para preservação de nossas águas e nascentes, inclusive as providências que estão
sendo tomadas com relação ao tratamento de resíduos sólidos, que são despejados no Rio
Vargem Grande. Indicações do Vereador Sr. José Carlos Dias: 1) Ofício do Presidente da Mesa
Diretora ao Sr. Evandro Negrão, Coordenador do CODEMA de Brazópolis/M.G, convidando-o para
usar a Tribuna desta Casa Legislativa, para informar as medidas que estão sendo tomadas em
nosso Município, para a preservação das águas. 2) Ofício do Presidente da Mesa Diretora ao
Exmº. Sr. Prefeito Municipal, solicitando cópias dos diários de bordo das máquinas moto
niveladoras, da máquina retro escavadeira e dos caminhões que atendem o setor de manutenção
das estradas rurais, com o registro de serviços executados nos dias 14 de julho, 13 de agosto e 14
de agosto de 2015. Ofício da Mesa Diretora desta Casa Legislativa ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal,
solicitando providências quanto a construção de muros de proteção nas áreas utilizadas para
depósito de ferro velho e/ou sucata de veículos, expostos às margens da Rodovia Estadual MG –
295, desde as proximidades do prédio da Assume até a subestação da Cemig. Recebidas: Convite
da APAE de Brazópolis, com a programação completa da Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e Múltipla, de 21 a 28 de agosto de 2015. Ofício expedido pelo Secretário de
Governo, Sr. Edson Carlos Manfredini, encaminhando para análise e votação o Projeto de Lei do
Executivo Nº. 23/2015. Ofício expedido pelo Sr. Robinson de Queiróz Costa, Responsável e
Promotor do 12º Campeonato de Duplas Sertanejas de Brazópolis/M.G, solicitando o uso da
Tribuna desta Casa Legislativa. O Presidente após consultar o Plenário, aprovou o uso da Tribuna
solicitada; e ofício expedido pelo Sr. Sérgio Fernandes dos Reis, solicitando as dependências da
Câmara Municipal de Brazópolis/M.G, para a realização de convenção do Partido dos Democratas,
no período das 09:00h às 16:00h, em 23 de agosto de 2015. Após consulta ao Plenário, o
Presidente expediu a autorização do uso desta Casa Legislativa ao solicitante. O Presidente da
Mesa Diretora, vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira convidou o Sr. Robinson de Queiróz Costa,
para usar a Tribuna desta Casa Legislativa, conforme solicitado e aprovado. Pauta: 1)
Pronunciamento esclarecedor quanto à realização do 12º Campeonato de Duplas Sertanejas e a
resposta dada ao Rotary Club pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal, quanto a colaboração do
Executivo, no valor de R$ 1.000,00 ao evento; e 2) Manifestar a sua insatisfação política com
relação ao tenebroso e sombrio quadro político que estamos atravessando em Brazópolis, bem
como as eleições para prefeito e vereança em 2016. Os Vereadores usaram da palavra para apoiar
as iniciativas do Rotary Club Brazópolis, inclusive ressaltando o trabalho que esta instituição presta
a nossa comunidade, com o banco ortopédico. Ao final da discussão, resolveu-se que esta Casa
solicitará ao Executivo que intermedeie uma negociação de valor repassado ao Rotary Club, para a
realização do referido evento. Medidas de Providências: Vereador Sr. Espedito Martins de
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Noronha: 1) Solicito ao Executivo que oficie a secretaria municipal de obras para incluir em seu
cronograma de atividades, uma reforma urgente nos sanitários masculino e feminino do Mercado
Municipal de Brazópolis/M.G. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que oficie
o setor de estradas para efetuar manutenção, patrolamento, correção de buracos e abertura de
água pluvial em toda a extensão de trecho da estrada rural do bairro Sertãozinho, no Distrito de
Luminosa. 2) (Em conjunto com o Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira): Solicitamos ao Executivo
que intermedeie junto a Copasa o abastecimento de água potável para os moradores do bairro
Farias. Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1) Solicito ao Executivo que oficie a secretaria municipal
de obras a refazer a rede de esgoto do bairro Cruz Vera, próximo a “Linha”, que liga o bairro Cruz
Vera ao bairro da Roça. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1) Solicito ao Executivo que expeça um
ofício a Copasa da cidade de Itajubá/M.G, solicitando urgência na instalação da bomba elevatória e
da caixa d’água no bairro Bom Sucesso, para a conclusão dos serviços de instalação de água
potável, aos moradores do início da Estrada do Observatório. 2) Reiteração de pedido: Solicito ao
Executivo que oficie a secretaria municipal de obras a proceder o aterro e colocação de pedra
seixo rolado na estrada de acesso a comunidade das Posses, no bairro Bom Sucesso. 3)
Reiteração de pedido: Solicito ao Executivo que oficie o setor de estradas a efetuar manutenção
com moto niveladora na Estrada do Observatório, no trecho entre o início da estrada do Mirante Vó
Cotinha, até o início do calçamento que vai até o portão do LNA. Vereador Sr. Neilo Rodrigues
Oliveira: 1) Solicito ao Executivo que oficie os setores responsáveis a efetuar roçada e limpeza
com a reto escavadeira, no beco denominado “José Paulino”, no bairro Cruz Vera. (Pedido
reiterado pelo Vereador Sr. José Carlos Dias). 2) Solicito ao Executivo que oficie o setor de
estradas a efetuar manutenção e patrolamento na estrada do bairro Sertãozinho, Distrito de
Luminosa, principalmente nas proximidades do campo de futebol. Todas as solicitações foram
aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo. Matéria recebida:
Projeto de Lei do Executivo Nº. 23/2015, de 10 de agosto de 2015: “Dispõe sobre a doação de
recursos ao Rotary Club Brazópolis/M.G, destinados a premiação dos participantes no 12º Festival
de Duplas Sertanejas, e dá outras providências”. O presente projeto foi devolvido ao Executivo,
para providências. Matéria da pauta: Projeto de Lei Nº. 11/2015, de 14 de abril de 2015: “Dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências”,
encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos
e Fiscalização. O Vereador Secretário, Sr. José Carlos Dias procedeu a leitura dos pareceres
favoráveis a aprovação do referido projeto, expedidos pelo Assessor Jurídico do Legislativo e pelas
Comissões citadas acima, que analisaram o projeto. O Vereador Presidente submeteu o Projeto à
discussão. Inscreveram-se a Mesa Diretora para discuti-lo, os Vereadores Sr. José Carlos Dias, Sr.
José Maurício Gonçalves, Sr. Espedito Martins de Noronha, Sr. Rubens de Almeida e Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira. Concluída as discussões, o Presidente submeteu o Projeto de Lei do Executivo
Nº. 11/2015 em 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. Grande
expediente: O vereador Presidente informou a conclusão da obra de reforma da guarita para ponto
de ônibus no bairro Cachoeira. Informou que a secretaria municipal de obras, dentro de alguns
dias, interditará a Rua Sete de Setembro para execução de obras importantes, como pintura de
faixa de pedestres e outros. Finalizou informando algumas alterações que ocorrerão no horário do
servidor desta Casa Legislativa, que trabalha no setor de contabilidade, por motivos particulares. O
Vereador Sr. José Carlos Dias informou que a equipe de administração financeira da prefeitura
municipal efetuará uma visita a cidade de Bom Sucesso/M.G, para obterem mais informações
sobre a previdência municipal, já que nesta cidade, já está em vigor este regime previdenciário.
Informou que foi procurado pelo consultor do SEBRAE, que esclareceu algumas dúvidas sobre o
funcionamento e as leis que regem as micro e pequenas empresas nos municípios. Ressaltou que
esta lei já se encontra em vigor em nosso Município. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente
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agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão, convocando os Srs. Edis para a
próxima Sessão Ordinária, que se realizará em 25 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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