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                                        Ata da Trigésima Quarta Sessão Ordinária – 2.015.

         Ata da Trigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada
em 24 de novembro 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 dos Vereadores. Em
seguida, o Senhor Presidente deu as boas vindas ao Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha,
que  estava  afastado  com  atestado  médico,  por  motivos  de  saúde  e  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. Espedito Martins de Noronha para fazer
a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, o qual leu da Carta de São Paulo aos Gálatas, do
capítulo 04, o versículo 04. Foi feita a leitura da Ata anterior, discutida, corrigida e aprovada por
unanimidade. Correspondências: Recebidas: Convite do Movimento Mãe Peregrina para a Missa e
Coroação das capelas da Mãe Rainha, dia 08 de dezembro, às 19:00h, na Quadra de Esportes do
Lar da Criança. Ofício do Executivo encaminhando cópia do Segundo Substitutivo ao Projeto de Lei
Complementar Nº. 01/2015, para análise e votação. Ofício do Sr. Edson Douglas da Silva ao Exmº.
Sr.  Prefeito  Municipal  João  Mauro  Bernardo,  solicitando  colaboração  do  Executivo  para  a
realização da Primeira Festa do Tropeiro no Distrito de Luminosa, sem dia e horário informados e
Requerimento da Escola Municipal Dona Maria Carneiro Braz solicitando o empréstimo da Tribuna
desta Casa para as Solenidades de Formatura do Quinto Ano do Ensino Fundamental, dia 10 de
dezembro, às 10:00h, na escola local. Expedidas: Ofícios do Exmº Presidente da Mesa Diretora
desta Câmara Municipal ao DER, Agência de Itajubá, solicitando recapeamento e operação tapa
buracos em alguns trechos da Rodovia Estadual MG – 295 e a Secretaria Estadual de Defesa
Social do Estado de Minas Gerais, solicitando a possibilidade da instalação de mais uma linha
telefônica  para  os  atendimentos  da Delegacia  de  Polícia  Civil  de  Brazópolis/M.G.  Medidas de
Providências:  Vereador  Sr.  José  Carlos  Dias:  1)  Solicito  ao  Executivo  que  oficie  o  Setor  de
Estradas para efetuar a limpeza de uma saída de água na Estrada do Observatório, em frente à
entrada do Sítio Santa Maria, de propriedade da Sra. Maria Assumpção, que está se tornando uma
valeta, devido à água que escorre no local. 2) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas
para que seja feita  uma correção de uma saída de água que capta  as  águas da Estrada do
Observatório e a lança no início da Estrada dos Bragas, proporcionando a existência de uma valeta
no local. Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria: 1) Solicito aos órgãos responsáveis que seja
feita a mudança do nome da Estrada Municipal que liga o Distrito de Luminosa ao bairro do Canta
Galo, que ora se denomina por Ricardo Albano de Oliveira, para Lourdes Pereira Rosa Barros,
benfeitora da construção da mesma. O Vereador Presidente informou que já estão sendo tomadas
as providências necessárias. 2) Solicito  ao Executivo que oficie o Setor de Estradas para que
efetue manutenção e patrolamento na estrada que liga o Distrito de Luminosa ao restaurante do Sr.
Guido.  Vereador  Sr.  Benedito  André  Lúcio:  1)  Solicito  ao  Executivo  que  oficie  a  Secretaria
Municipal de Obras para efetuar a troca de uma manilha situada nas proximidades da escola do
bairro Boa Vitória. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao Executivo que oficie o
Setor de Estradas para efetuar manutenção e patrolamento em um trecho sem calçamento no
bairro Sant’Ana, próximo a fábrica de polvilho. Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário
e serão encaminhadas para providências do Executivo. Matéria da pauta: Segundo Substitutivo ao
Projeto de Lei Complementar 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  correlatas”.  O  Vereador  Secretário  efetuou  a  distribuição  das  cópias  do  Projeto
Substitutivo, apresentando as mudanças efetuadas, após as análises da Comissão Especial. O
Vereador Presidente convidou o servidor municipal  efetivo e candidato a presidência da BRAZ
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PREV, Sr. Júnior Donizete Dias, para usar a Tribuna, apresentando mais alguns esclarecimentos
referentes à matéria em pauta. Usando a Tribuna, o servidor municipal efetivo justificou a ausência
do  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  e  apresentou  uma explanação  dos  benefícios  que  este
Projeto trará ao Município de Brazópolis, principalmente aos servidores municipais. O Vereador
Presidente colocou esta matéria novamente em discussão,  onde se inscreveram junto a Mesa
Diretora para discuti-lo os Vereadores Sr. José Carlos Dias, Sr. José Maurício Gonçalves, Sr. João
Bosco Martins de Faria,  Sr. Rubens de Almeida,  Sr. Espedito  Martins de Noronha e Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira, que solicitou ao Vereador Presidente que seja dado um espaço de tempo para
análise deste novo Substituto ao Projeto de Lei. O Vereador Sr. José Carlos Dias propôs que o
Projeto fosse novamente discutido, destacando os pontos que foram alterados, como na Sessão
anterior,  para  que  sejam  tiradas  todas  as  dúvidas  possíveis.   O  vereador  Presidente,  após
consultar  os  demais  Vereadores,  informou  que  agendará  uma  Sessão  Extraordinária  para  a
votação deste Projeto. Grande expediente: O Vereador Sr. José Maurício Gonçalves informou que
na próxima Sessão Ordinária não estará presente, devido a compromissos agendados com os
Deputados Sr. Gabriel Guimarães e Sr. Durval Ângelo, em Belo Horizonte/M.G, para tratarem de
emendas parlamentares para o nosso Município. O Vereador Presidente se solidarizou com os
moradores do bairro Vargem Grande, que na chuva em grande quantidade desta segunda-feira,
tiveram suas  residências  invadidas  pela  água  da  enchente.  O Vereador  Sr.  José  Carlos  Dias
também se solidarizou com os moradores do bairro Vargem Grande e demais moradores de outros
localidades, da região mais baixa da cidade de Brazópolis, que também tiveram suas residências
invadidas pelas  águas da chuva.  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  01  de  dezembro  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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