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                                        Ata da Trigésima Sessão Ordinária – 2.015.

         Ata da Trigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada
em 27 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 Mauricio Gonçalves para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, o
qual leu da Carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 12, o versículo 09.  Foi feita a leitura da
Ata  anterior,  discutida,  corrigida  e  aprovada  por  unanimidade.  Correspondências:  Recebidas:
Requerimento  do  Sr.  José  Guido  Mendonça  Machado,  solicitando  a  designação  do  nome  da
estrada  que  interliga  o  Distrito  de  Luminosa  com  o  bairro  Canta  Galo,  para  que  esta  seja
denominada  como  Estrada  Municipal  Lourdes  Pereira  Rosa  Barros.  O  Vereador  Presidente
informou que a Mesa Diretora irá elaborar um Projeto de Lei, para ser analisado e votado nesta
Casa  Legislativa,  referente  ao  assunto.  Ofício  do  Sr.  Lairton  José  da  Silveira,  Presidente  da
entidade Aeroclube de Brazópolis (Campo de Aviação), solicitando a intermediação desta Câmara
Municipal  para  que  a  entidade  seja  declarada  como  Utilidade  Pública  Estadual.  O  Vereador
Presidente informou que a Mesa Diretora encaminhará um ofício ao Exmº. Sr. Deputado Estadual
Ulysses Gomes, solicitando a sua intermediação para este assunto. Convite do Professor Sr. Pedro
Dias Teixeira, para a exibição do filme de curta metragem “Mistérios no Bairro Japão”, dia 29 de
outubro,  às  20:00h,  na  Praça  Sagrados Corações  e  Convite  do  Sr.  Benedito  Donizete  Bento,
Presidente do Clube Grêmio Operário 01º de Novembro, para o seu 66º Aniversário, com baile
comemorativo  em  01º  de  novembro.  Expedidas:  Ofício  da  Mesa  Diretora  ao  Exmº.  Sr.
Superintendente  Regional  de  Ensino,  Professor  Adilson  Francisco  dos  Santos,  solicitando
informações sobre as obras e reformas nas quadras esportivas da Escola Estadual  Presidente
Wenceslau (Brazópolis) e na Escola Estadual Dino Ambrósio Pereira (Bom Sucesso) e Ofício da
Mesa  Diretora  ao  Exmº.  Sr.  Prefeito  Municipal,  João  Mauro  Bernardo,  solicitando  oficiar,  com
urgência, o Setor de Estradas, para proceder a recuperação da estrada de terra que interliga o
Distrito  de  Luminosa  ao  bairro  Canta  Galo,  conforme  Requerimento  efetuado  na  Prefeitura
Municipal  em 30 de julho de 2015, pelo Sr. José Guido Mendonça Machado e reiterado nesta
Câmara  Municipal,  nesta  Sessão  Ordinária,  pelo  Vereador  Presidente.
Medidas de Providências: Vereador Sr. José Carlos Dias: 1) Que seja feita a limpeza das saídas de
águas pluviais em toda a extensão da Estrada do Observatório, no bairro Bom Sucesso. 2) Que
seja analisada a possibilidade da construção de uma lombada na Estrada dos Bragas, no trecho
pavimentado em frente a propriedade do Sr. Dito Maria, no início da subida do morro. Os veículos
estão transitando com muita velocidade no local, podendo causar acidentes. 3) Reiterar o pedido
de  manutenção  com motoniveladora  na  Estrada  do  Observatório,  no  trecho  entre  o  início  da
Estrada  do  Mirante  Vó  Cotinha  até  o  início  do  calçamento  que  vai  ao  portão  do  LNA.  4)
Providenciar iluminação pública no trecho de rua calçada, na lateral da Escola Municipal Cônego
Theodomiro, pois o referido trecho se encontra com boa parte de sua extensão sem iluminação. 5)
Que seja analisada a possibilidade de substituição das manilhas de passagem, da antiga linha de
trem, próximas ao Loteamento São Benedito (Loteamento do Dico), no bairro da Estação. Vereador
Sr. João Bosco Martins de Faria:  1) Manutenção, com urgência, na Estrada do Mangueiro,  no
bairro Cruz Vera. Um morador já disponibilizou o material necessário existente em sua propriedade
(saibo), para ser colocado nesta estrada. 2) Melhorias na iluminação pública nas proximidades da
Escola Estadual Inácio João de Faria, no bairro Cruz Vera. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira:
1) Instalação de um corrimão na escadaria existente ao final da Avenida Doutor Carlos Pioli Filho,
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que dá acesso a uma pracinha, no bairro Alto da Glória, a pedido dos moradores do local. Todas as
solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo.
Matéria da pauta: Projeto de Lei do Legislativo Nº. 08/2015, de 26 de outubro de 2015, de autoria
do Vereador Sr. José Carlos Dias: “Dispõe sobre denominação de Logradouros Públicos – Rua São
Caetano  e  outros,  e  dá  outras  providências”,  distribuído  aos  Vereadores  e  encaminhado  a
Comissão de Legislação,  Justiça e Redação.  Após a leitura do Projeto,  o  Vereador  Secretário
procedeu à leitura do Parecer Jurídico do Legislativo, favorável a aprovação do Projeto e a leitura
do  Parecer  expedido  pela  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação,  também  favorável  a
aprovação  deste  Projeto.  Concluída  as  leituras,  o  Vereador  Presidente  colocou  o  Projeto  em
discussão, iniciando parabenizando o Vereador Proponente, Sr. José Carlos Dias, pela elaboração
deste  Projeto.  Inscreveram-se  junto  a  Mesa  Diretora  para  discuti-lo  os  Vereadores  Sr.  José
Maurício Gonçalves, Sr. Neilo Rodrigues Oliveira, Sr. Rubens de Almeida e Sr. Espedito Martins de
Noronha.  O  Vereador  Presidente  colocou  a  matéria  em  pauta  em  primeira  votação,  sendo
aprovada por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de urgência do Vereador Sr. José
Maurício Gonçalves, submeteu-o a segunda votação, também sendo aprovado por unanimidade.
Irá  a  Sanção,  pelo  Executivo.  O  Vereador  Proponente,  Sr.  José  Carlos  Dias,  agradeceu  aos
Senhores Vereadores pela aprovação do Projeto. Matéria recebida: Projeto de Lei do Legislativo
Nº. 09/2015, de 27 de outubro de 2015, de Proponência da Mesa Diretora desta Casa Legislativa:
“Altera  a  Lei  Municipal  Nº.  995/2013  –  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de
Brazópolis/M.G,  e dá outras  providências”,  encaminhado a Comissão de Legislação,  Justiça e
Redação e Comissão de Infraestrutura Municipal. Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal
Nº. 01/2015, de 27 de outubro de 2015, de Proponência da Mesa Diretora desta Casa Legislativa:
“Acrescenta  o  §  3º  ao  Artigo  Nº.  88  da  Lei  Orgânica  Municipal  de  Brazópolis/M.G”,  também
encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Infraestrutura
Municipal e Substitutivo do Projeto de Lei Complementar, do Executivo, Nº. 01/2015, de 15 de abril
de 2015: “Dispõe sobre a instituição do regime próprio de previdência social dos servidores do
Município  de  Brazópolis/M.G  e  dá  outras  providências”,  encaminhado  para  a  Comissão  de
Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, Comissão de
Direitos Humanos e a Comissão Especial,  composta para analisar este Projeto de Lei. Grande
expediente: O Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira solicitou ao Vereador Presidente que expeça
um ofício a Copasa para solicitar informações sobre os motivos de a água estar chegando suja em
algumas  residências  de  Brazópolis.  O  Vereador  Presidente  informou  que  irá  solicitar  as
informações.  O  Vereador  Sr.  José  Carlos  Dias  agradeceu  aos  vereadores  e  aos  servidores
municipais  que  participaram  das  assembleias  sobre  a  implantação  de  regime  previdenciário
próprio, ocorrido na semana anterior, com um total de 195 participantes, nas três assembleias e
oitenta  e  sete  por  cento  de  aprovação  para  a  implantação  da  BRAZ  PREV.  Agradeceu  a
participação do Sindicato dos Servidores Públicos de Itajubá, que muito tem contribuído, com a sua
participação,  em  todas  as  etapas  deste  processo.  Informou  que  a  Prefeitura  Municipal  esta
reorganizando a documentação do Loteamento São Caetano, para que os lotes sejam registrados
junto ao Cartório de Registro de Imóveis e os moradores deste loteamento possam ter para si as
suas escrituras. O Vereador Presidente informou que em visita ao Distrito de Luminosa, constatou
com a população o racionamento de água na comunidade local, devido à escassez do momento,
mas o Executivo já está tomando as providências para solucionar esta questão. Solicitou apoio
desta Mesa Diretora ao Vereador  Sr. Benedito  André Lúcio para oficiar  o  Exmº.  Sr. Deputado
Federal Bilac Pinto, para se conseguir a iluminação pública para o campo de futebol do Distrito de
Luminosa.  Também  agradeceu  a  presença  dos  vereadores  e  dos  servidores  municipais  nas
assembleias realizadas na semana anterior, no Centro Cultural, para discussão do Projeto de Lei
que trata sobre a implantação da previdência municipal. Finalizou convidando os vereadores e os
presentes  para  um  Seminário  sobre  Desenvolvimento  Local,  amanhã,  dia  28  de  outubro,  às
20:00h,  ministrado  pelo  SEBRAE,  no  Centro  de  Educação  Profissional  Tancredo  Neves.  Não



3

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 03 de
novembro 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.

                                    
                                                                    

                                                       __________________
                                                       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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