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Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G,
realizada em 20 de outubro de 2.015, às 18:00h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides
Machado de Souza. Instalada a Sessão, o Exmº. Presidente da Mesa Diretora, Vereador Sr. Silvio
Raimundo Vieira cumprimentou os presentes e solicitou ao Exmº. 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. José Carlos Dias para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, o
qual leu da Carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 12, os versículos 12, 13 e 14. Foi feita a
leitura da Ata anterior, discutida, corrigida e aprovada por unanimidade. Correspondências:
Recebidas: Ofício do Exmº. Sr. Deputado Estadual Ulysses Gomes, informando a liberação de
recursos para o Município de Brazópolis/M.G, no valor de trezentos e sessenta e quatro mil,
seiscentos e cinquenta reais, para Infraestrutura da Unidade Básica de Saúde do bairro Alto da
Glória. Ofício da Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira, do Distrito de Luminosa, convidando
os Exmºs. Senhores Vereadores desta Câmara Municipal para a FECIL, que será realizada no dia
04 de dezembro, com início as 09:00h, na sede local da Escola, solicitando também uma
colaboração dos Vereadores para a premiação dos alunos participantes. Ofício do Engenheiro Sr.
Célio Dantas de Brito, Diretor Geral do DER/M.G, informando que no momento, não existe previsão
para a construção de passarela, na lateral da ponte do Rio Vargem Grande, que passa pela
Rodovia Estadual MG – 295, em Brazópolis/M.G. Ofício do Exmº. Sr. Prefeito Municipal
encaminhando para análise e votação desta Casa Legislativa, o Projeto de Lei Nº. 30/2015, de 13
de outubro de 2015 e Convite do Círculo de Orquidófilos de Brazópolis para a XIIIº Exposição
Nacional de Orquídeas, no Clube Wenceslau, de 06 a 08 de novembro. Expedida: Ofício da Mesa
Diretora ao Exmº. Sr. Deputado Estadual Ulysses Gomes, solicitando a construção de um
Trevo/Rotatória na Rodovia Estadual MG – 295, com acesso pela Avenida Maria Borges Chaves,
ressaltando que já existe um projeto aprovado pelo DER/M.G, para a construção deste Trevo.
Medidas de Providências: Vereador Presidente: Solicito ao Executivo que tome as medidas
necessárias para uma expansão de rede de energia elétrica, no bairro Cruz Vera, na estrada da
Linha (antiga linha de trem), para atender aos moradores do local. Vereador Sr. José Carlos Dias:
1) Reitero ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para proceder à pintura do
nome do Sr. Antonio Balbino Goulart no Posto de Saúde do bairro Bom Sucesso, pois as obras já
foram concluídas, em parceria com a comunidade local, restando apenas que seja efetuada esta
pintura. 2) Solicito ao Vereador Presidente desta Mesa Diretora que encaminhe um ofício a
Secretaria Regional de Educação, em Itajubá/M.G, solicitando informações sobre as obras das
quadras esportivas na Escola Dino Ambrósio Pereira, no Bom Sucesso e na Escola Wenceslau
Braz, aqui na cidade.Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao Executivo, com
urgência, que oficie o Setor de Estradas para efetuar manutenção e patrolamento na estrada do
bairro das Posses, em Bom Sucesso, que está se tornando intransitável. Vereador Sr. Benedito
André Lúcio, em conjunto com o Vereador Sr. João do Carmo Lúcio: 1) Solicitamos ao Executivo
informações sobre o transporte escolar da linha que liga o Distrito e Luminosa ao bairro dos
Bentos, que tem recebido inúmeras reclamações dos pais e responsáveis dos alunos, que segundo
informações, vem quebrando constantemente e prejudicando, assim, a vida escolar de seus alunos
usuários. O Vereador Presidente, após consultar o Plenário e ter a aprovação dos Senhores
Vereadores, informou que esta Câmara Municipal irá expedir um ofício ao Executivo e outro a
Secretária Municipal de Educação, Sra. Luisa Márcia Serpa Mendonça, solicitando informações
sobre o caso. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria
Municipal de Educação, no Setor de Merenda Escolar, para que sejam feitas melhorias no cardápio
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servido aos alunos das Escolas Municipais, bem como dos servidores municipais. Todas as
solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo.
Matéria da Pauta: Projeto de Lei do Executivo Nº. 28/2015, de 01 de outubro de 2015: “Autoriza o
Município de Brazópolis/M.G a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A –
BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências.” O Vereador
Secretário procedeu à leitura da Justificativa deste Projeto, encaminhado pelo Executivo e as
leituras do Parecer Favorável a sua aprovação, expedido pela Assessoria Jurídica do Legislativo e
os Pareceres Favoráveis expedidos pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão
de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Concluída as leituras, o Vereador Presidente colocou a
matéria em pauta em discussão. Inscreveram-se junto a Mesa Diretora para discuti-lo, os
Vereadores Sr. José Carlos Dias, Sr. José Maurício Gonçalves, Sr. Rubens de Almeida, Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira e Sr. João Bosco Martins de Faria. Concluída as discussões, o Vereador
Presidente submeteu a matéria em pauta em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade.
Atendendo ao pedido de regime de urgência do Vereador Sr. José Carlos Dias e do Vereador Sr.
Rubens de Almeida, submeteu-o a segunda votação, também sendo aprovado por unanimidade.
Irá a Sanção, pelo Executivo. Matéria recebida: Projeto de Lei do Executivo Nº. 30/2015, de 13 de
outubro de 2015: “Dispõe sobre a doação de veiculo caminhão, pertencente ao Patrimônio
Municipal à ASCABRAM, e dá outras providências”, encaminhado a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Grande expediente: O
Vereador Sr. José Carlos Dias informou a conclusão de mais uma obra de calçamento, no bairro
Bom Sucesso, na estrada que se inicia ao lado da Capela de São Clemente e posteriormente,
serão iniciadas as obras de calçamento na Rua Florim Pinheiro, próximo a saída de Brazópolis
para Luminosa, em parceria com a comunidade local. No Distrito de Dias, haverá outra obra de
calçamento, iniciando próxima a saída da estrada de terra para a Rodovia, com mais ou menos
cento e sessenta metros, da Av. Vereador Antônio Gomes de Oliveira. Informou o envio de um
ofício ao Exmº. Deputado Estadual Sr. Durval Ângelo, solicitando o recapeamento do asfalto,
iniciando próximo ao Trevo do Rotary Club, seguindo pela Rua Floriano Peixoto, chegando também
em uma parte da Rua Vinte e Quatro de Maio e a Rua José Pereira da Rosa, próximo a Câmara
Municipal. Informou as assembleias que estão sendo realizadas no Centro Cultural, com a
participação dos servidores municipais, para discussão do Projeto de Lei do Executivo que trata
sobre a implantação da Previdência Municipal, que já teve inicio nesta segunda-feira, dia dezenove
de outubro, seguindo também nos dias vinte e um e vinte e três de outubro. Ressaltou que esta
reunião é aberta também a toda a população e incentivou a participação dos Vereadores nestas
assembleias. Ao final destas assembléias, com a orientação também do Sindicato dos Servidores,
serão feitas as devidas alterações no Projeto, que posteriormente será novamente encaminhado
para esta Câmara Municipal, para análise dos Vereadores, das Comissões desta Casa Legislativa
e também da Comissão especial, formada para analisar este projeto, composta pelos Vereadores
Sr. Rubens de Almeida, Sr. Benedito André Lúcio, Sr. José Carlos Dias e Sr. José Mauricio
Gonçalves. Finalizou recordando a sua atuação nesta Câmara Municipal, por ocasião da
aprovação do Estatuto dos Servidores Municipais, que também teve um processo democrático,
com discussões, análises, audiências públicas e assembléias, até se chegar a um consenso, que
possibilitou a sua votação e aprovação. O Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha solicitou
informações a Mesa Diretora sobre as obras de calçamento na Rua Mário Lisboa. O Vereador Sr.
José Carlos Dias informou que na gestão anterior, esta rua foi incluída na execução de obras,
porém houve algumas situações, inclusive de prazos para a execução da obra, que fizeram com
que a mesma ficasse sem o seu recurso, para este fim. Novamente, esta Rua foi incluída, por meio
de um projeto de calçamentos em trâmite, enviado pelo Executivo ao Governo do Estado de Minas
Gerais, para que possa ser calçada, bem como outros trechos que não estão calçados. O Vereador
Sr. Espedito Martins de Noronha parabenizou a Secretaria Municipal de Obras por algumas obras
que estão sendo realizadas, para manutenção em rede de esgoto, em nossa cidade. O Vereador
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Presidente destacou a importante participação desta Câmara Municipal em toda a tramitação que
está acontecendo, envolvendo o Projeto de Lei do Executivo, que trata sobre a implantação da
Previdência Municipal e pediu aos Vereadores desta Câmara Municipal que participem destas
assembleias que estão sendo realizadas. O Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria perguntou
ao Vereador Presidente, quem irá ser o gestor da Previdência Municipal, caso ela seja aprovada. O
Vereador Presidente informou que esta gestão será composta por uma equipe, contendo
presidência e conselho fiscal, formado por servidores efetivos e escolhidos pelos próprios
servidores. O Vereador Presidente informou a visita da Sra. Silvia, da Superintendência Regional
de Ensino, junto com um assessor do Deputado Sr. Ulysses Gomes, para visitar as obras na
Escola Estadual Inácio João de Faria no bairro Cruz Vera, na Escola Estadual Presidente
Wenceslau e no Centro de Educação Profissional Tancredo Neves em Brazópolis, com um valor
orçamentado em reformas e outros, estimado em mais ou menos um milhão de reais, que serão
investidos em nestas Escolas Estaduais. Inclusive será feito um Termo Aditivo no Convênio, para a
liberação de recursos para a cobertura da quadra de esportes da Escola Estadual Alfredo Albano
de Oliveira, no Distrito de Luminosa. Informou que o nosso Município teve uma queda na sua
arrecadação, estimado em mais ou menos duzentos mil reais, o que preocupou tanto o Executivo
quanto o Legislativo e que estão sendo feitas reuniões para analisar a real situação, inclusive
revendo os convênios já existentes, para que o Município possa cumprir com as suas demandas,
que são inúmeras. 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 27 de outubro 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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