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Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada
em 15 de setembro 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 do Carmo Lúcio para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, o qual
leu do Livro de Apocalipse, do capítulo 22, o versículo 21. Foi feita a leitura da Ata anterior, que não
havendo nada a alterar, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Vereador Presidente passou
a palavra ao Vereador Secretário, para a leitura das correspondências, a saber: Recebidas: Ofício
do Exmº. Engenheiro Sr. Sebastião Elias de Oliveira, Coordenador Regional do DER, Agência de
Itajubá/M.G, respondendo o ofício Nº. 75/2015, expedido por esta Casa Legislativa, esclarecendo a
não implantação de aparelhos radares na Rodovia Estadual MG – 295, e informando
impossibilidade da pintura de faixa de pedestres na mesma Rodovia, próximo a saída de acesso
para a Avenida Coronel Henrique Braz, pois o local não apresenta ponto satisfatório para a
colocação desta faixa. Solicitação de uso de Tribuna efetuada pela Srta. Amanda Gomes Torres
Noronha, Chefe da Divisão de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Brazópolis/M.G, pelo
COMTUR, e efetuado também pelo Sr. Antonio Marcos Pelegrino, pelo Projeto de inclusão do
Município de Brazópolis/M.G. no circuito das malhas, de sua autoria. O Presidente colocou em
votação os requerimentos, que foram aprovados em Plenário. Não houve correspondências
expedidas. Concluída a leitura das correspondências, o Vereador Presidente convidou a Sra.
Débora Mendes Martin, Presidente do COMTUR, para usar a Tribuna, onde a mesma solicitou o
apoio financeiro desta Casa Legislativa para atender as demandas de estruturação do turismo, por
meio do conjunto de ações de fomento ao turismo, por meio do Projeto “Políticas de
Desenvolvimento do Turismo em Brazópolis”. Todos os Vereadores parabenizaram as iniciativas do
COMTUR e discutiram os temas abordados. Em seguida, usou a Tribuna o Sr. Antonio Marcos
Pelegrino, que apresentou a proposta de um curso de corte e costura para Brazópolis, onde no
momento, cerca de mais ou menos 97 pessoas manifestaram interesse em participar. O requerente
solicitou também apoio financeiro desta Casa Legislativa para as despesas deste curso. Todos os
Vereadores parabenizaram e apoiaram a sua iniciativa e o Vereador Presidente informou que
levará o assunto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, que possui
recursos próprios para este tipo de projeto. Medidas de Providências: Vereador Sr. José Carlos
Dias: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para proceder, com
urgência, a execução da tubulação de drenagem pluvial, nos lotes situados a Rua Tobias Pereira,
no bairro Horizonte Azul. 2) Solicito ao Executivo que providencie panfletos informativos que
aborde temas relacionados a cuidados e preservação de rios, córregos, nascentes, riachos e
informe os órgãos responsáveis para fiscalizar e auxiliar nestes assuntos. Vereador Sr. Benedito
André Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas para proceder à manutenção e
patrolamento em toda a extensão de trecho da estrada rural que liga o Distrito de Luminosa até a
divisa com o Município de Campos do Jordão/SP, bem como nos trechos de estrada dos bairros
Quilombo e Bentos. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao Executivo que oficie a
Secretaria Municipal de Obras para construir dois redutores de velocidade na estrada do bairro
Anhumas do Meio, próximos ao novo laticínio instalado no referido bairro, bem como a colocação
de pedra seixo rolado ou brita, desde a entrada de acesso da Rodovia Estadual MG – 295 ao
bairro Anhumas do Meio até o referido laticínio. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao
Executivo que providencie os equipamentos e os materiais necessários para que a equipe de
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capoeira possa desenvolver as suas atividades de aulas. Todas as solicitações foram aprovadas
em Plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo. Matéria recebida: Projeto de
Lei do Legislativo Nº. 007/2015, de 14 de setembro de 2015: “Dispõe sobre Declaração de
Reconhecimento de Utilidade Pública da entidade Aeroclube de Brazópolis, de conformidade com a
Lei Municipal Nº. 502/2000”, encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Grande
Expediente: O Vereador Presidente iniciou solicitando aos senhores Vereadores que compareçam,
na próxima Sessão do dia 22 de setembro, às 16:30h, para discussão e inclusão de emendas no
Projeto do Legislativo, que trata sobre os critérios para o uso de maquinário da Prefeitura
Municipal. O Vereador Sr. Neilo Rodrigues solicitou ao Vereador Presidente que informe a
Comissão formada por esta Casa Legislativa, para acompanhar os trâmites do Projeto de Lei do
Executivo que trata sobre a criação da Previdência Municipal. O Vereador Presidente respondeu,
informando que as indicações foram feitas em Plenário, na 11ª Sessão Ordinária, ocorrida em 05
de maio de 2015 e Publicada no Mural da Câmara Municipal no mesmo dia e composta da
seguinte forma: Presidente: Vereador Sr. Rubens de Almeida, Vice Presidente: Vereador Sr.
Benedito André Lúcio, Primeiro Relator: Vereador Sr. José Carlos Dias e Segundo Relator:
Vereador Sr. José Maurício Gonçalves. O vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira solicitou ao
Vereador Secretário informações referentes às reuniões desta comissão, realizadas para a análise
do referido assunto. O Vereador Sr. José Carlos Dias informou que a presente Comissão se reuniu
diversas vezes para discutir o assunto, com registro em Ata, se reuniu ontem também com os
servidores municipais, os representantes do Sindicato dos Servidores e as empresas que estão
assessorando a comissão, que puderam esclarecer algumas dúvidas apresentadas, e informou
que foi sugerido pelo Sindicato dos Servidores Públicos, que também estava presente, que se faça
uma audiência pública para maior discussão do caso. Ressaltou que em nenhum momento a
Comissão expediu qualquer Parecer referente ao assunto e que toda a Comissão estava presente
na reunião de ontem, nesta Casa. Finalizou a conversa com o Vereador Sr. Neilo Rodrigues
Oliveira, informando que este Projeto não possui ainda data agendada para votação. Continuou o
grande expediente, agradecendo aos servidores municipais que se fizeram presentes na reunião
de ontem, nesta Casa e esclareceu que tal Projeto requer muita análise para a sua votação, já que
se trata da vida futura dos servidores municipais. O Vereador agradeceu a todos os envolvidos que
promoveram a Festa do Produtor Rural, que aconteceu no Parque de Exposições desde o dia 10
de setembro, com palestras técnicas, abordando assuntos de interesse de toda a sociedade, como
a prevenção com a água e tratamento de esgoto, que já foram abordados neste Plenário, e que
infelizmente contou com pouca participação. Agradeceu a Câmara Municipal, na pessoa do
Presidente, que colaborou com a realização destes eventos, devolvendo recursos desta Casa para
a realização da festa. Informou o início das obras de drenagem nas proximidades do Córrego
Tijuco Preto, efetuado e vistoriado pela Secretaria Municipal de Obras. Informou que o Sindicato
dos Servidores Públicos solicitou a cópia da Lei que trata sobre o cartão alimentação, o que já foi
providenciado aos solicitantes e também informou que uma cópia está à disposição dos que se
interessarem, na Secretaria da Casa. Repudiou veementemente alguns movimentos que planejam
um ato que chamam de “Velório de Brazópolis”, no dia de seu aniversário de Emancipação Político
Administrativa, opinando que as pessoas que desejam fazer este tipo de manifestação, deveriam
então mudar desta Cidade, já que estão insatisfeitas com ela, ou senão, mudarem de postura e
começarem a fazer algo para somar, que beneficie a população, como é o caso de muitos
conselhos e ações de Brazópolis, que buscam, no coletivo, o seu desenvolvimento. Afirmou que
esta Casa Legislativa sempre está aberta para acolher as propostas e iniciativas, como as que
aconteceram nesta Sessão, pelo COMTUR e pelo Sr. Antonio Marcos Pelegrino. O Vereador Sr.
Espedito Martins de Noronha parabenizou e agradeceu aos organizadores de todo o evento das
comemorações do aniversário de Brazópolis. O Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria também
agradeceu aos organizadores do evento, em comemoração ao aniversário de Brazópolis. O
Vereador Sr. José Maurício Gonçalves também parabenizou os organizadores dos eventos
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comemorativos pelo aniversário de Brazópolis e lamentou a pouca participação nos encontros
técnicos promovidos pela Administração, como o caso da reunião sobre o “Projeto Cultivando Água
Boa”, que inclusive terá outra reunião, agendada no Distrito de Luminosa, para o dia 23 de outubro,
que posteriormente, serão divulgadas mais informações. O Vereador Presidente convidou todos os
Vereadores para se fazerem presentes na cerimônia de Hasteamento dos Pavilhões, às 08:00h, na
Praça Sagrados Corações, seguido de Desfile Cívico pelas Escolas Municipais de Brazópolis e
convidou também para a Missa em Ação de Graças pelo Aniversário de 114 Anos de Emancipação
Político Administrativa de Brazópolis, a realizar-se às 19:00h, deste dia 16 de setembro, na Igreja
Matriz de São Caetano, padroeiro de Brazópolis. Manifestou o seu descontentamento pelo descaso
total para com esta Casa Legislativa, cometido pelos organizadores do evento comemorativo pelo
aniversário de Brazópolis, em não citar a Câmara Municipal de Brazópolis como colaboradora do
evento, uma vez que foi esta Casa Legislativa, através de seu Presidente e concordância dos
demais Vereadores, quem devolveu os recursos financeiros necessários ao Executivo, para
custear o evento. O Presidente solicitou que fosse registrada em Ata a sua fala. Informou que foi
procurado por um servidor público, que solicitou informações sobre salubridade, sendo que esta
Casa, por meio de seu Assessor Jurídico, está analisando o caso para providências. Comentou
sobre a crise financeira mundial, que também está refletindo no Brasil, devido às guerras políticas
travadas entre partidos e governos. O Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria ressaltou que esta
crise financeira terá o seu fim com uma reforma política, que viabilize novamente o
desenvolvimento do país. O Vereador Sr. José Carlos Dias ressaltou que necessitamos de políticas
que punam corruptos e corruptores. 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 22 de setembro 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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