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Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada
em 01 de dezembro 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 Senhores
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 São Lucas, do capítulo 01, o versículo 46. Foi feita a leitura
da Ata anterior, discutida, corrigida e aprovada por unanimidade. O Presidente concedeu a palavra,
conforme solicitado por requerimento na Sessão anterior, para o Pastor Dewel Lomanaco e o
Pastor Efrain prestarem uma homenagem a Bíblia Sagrada. Correspondências Recebidas: Ofício
do Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João Mauro Bernardo, encaminhando os Projetos de Leis do
Executivo Nºs 33 e 34/2015 para análise e votação desta Casa Legislativa. Ofício da Presidente da
Casa de Convivência José Caetano Pereira, Sra. Maria Bernadete Ferreira dos Reis,
encaminhando a prestação de contas desta entidade, para esta Casa Legislativa, referente aos
meses de agosto, setembro e outubro de 2015 e edital de Convocação para eleição da Diretoria
desta entidade, Biênio 2016 a 2018, dia 15 de dezembro de 2015, às 19:00h, no Centro Cultural e
Publicado no Mural da Câmara Municipal de Brazópolis/M.G. Convite da Escola Estadual Alfredo
Albano de Oliveira para a Segunda Semana Educativa, de 30 de novembro a 04 de dezembro de
2015, no Salão Paroquial Comunitário do Distrito de Luminosa. Oficio do Conselho Tutelar dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Brazópolis/M.G, encaminhando relatório contendo 277
atendimentos referente ao período de 03 de novembro a 01 de dezembro de 2015 e agenda
distribuída aos Vereadores, contendo as datas das formaturas das Escolas Municipais. Não houve
correspondências expedidas. Medidas de Providências: Vereador Sr. José Carlos Dias: 1) Solicito
ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para incluir em seu cronograma de
atividades a roçada do campo de futebol do bairro Farias, devido ao jogo comemorativo realizado
pela comunidade local anualmente, no fim do ano. 2) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de
Estradas para proceder o patrolamento e manutenção em todo o trecho de estrada do bairro Serra
dos Mendonça, com colocação de pedras nos trechos necessários. Vereador Sr. Espedito Martins
de Noronha: 1) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas para efetuar manutenção em
todo o trecho de estrada que passa pela residência da Professora Adriana (vereadora na gestão
anterior – ponto de referência), que está se tornando intransitável, no bairro Bom Sucesso.
Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1) Solicito ao Executivo que oficie o Setor de Estradas para
proceder patrolamento e manutenção em todo o trecho de estrada do bairro Can Can. Vereador Sr.
Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Executivo que proceda a reforma dos sanitários situados no
Mercado Municipal de nossa cidade. Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário e serão
encaminhadas, por meio de ofício, para providências do Executivo. Matéria recebida: Projeto de
Lei do Executivo Nº. 33/2015, de 01 de dezembro de 2015: “Dispõe sobre a doação de imóveis de
propriedade do Município à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB
MINAS, na forma e condições que especifica”. O Vereador Secretário procedeu à leitura do
Parecer Jurídico do Legislativo, favorável a aprovação deste Projeto e a leitura dos Pareceres
Favoráveis também a sua aprovação, expedido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Concluída as leituras, o Vereador Presidente
colocou esta matéria recebida em discussão, Inscreveram-se junto a Mesa Diretora para discuti-lo,
os Vereadores Sr. Neilo Rodrigues Oliveira, Sr. José Carlos Dias e Sr. José Mauricio Gonçalves.
Concluída as discussões, o Vereador Presidente colocou o Projeto de Lei do Executivo Nº. 33/2015
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em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de
urgência do Executivo e do Vereador Sr. José Maurício Gonçalves, submeteu-o a segunda
votação, também sendo aprovado por unanimidade. Irá a Sanção, pelo Executivo. Projeto de Lei
do Executivo Nº. 34/2015, de 01 de dezembro de 2015: “Ratifica a primeira, segunda e terceira
alteração do contrato do consórcio intermunicipal de saúde da macrorregião do Sul de Minas –
CISSUL, e dá outras providências”, encaminhado para análise da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Matéria da pauta: Projeto de Lei
do Legislativo Nº. 11/2015, de 01 de dezembro de 2015, de Proponência da Mesa Diretora: “Dá
denominação à estrada municipal que liga o Distrito de Luminosa ao bairro do Canta Galo, no
Município de São Bento do Sapucaí/S.P”. O Vereador Secretário informou que esta estrada,
conforme o presente Projeto passará a denominar-se Estrada Municipal Lourdes Pereira Rosa
Barros. Deu sequência, procedendo à leitura do Parecer Jurídico do Legislativo, favorável a
aprovação deste Projeto e o Parecer favorável a sua aprovação, expedido pela Comissão de
Legislação, Justiça e Redação. O Vereador Presidente colocou esta matéria em pauta em
discussão. Inscreveram-se junto a Mesa Diretora para discuti-lo, os Vereadores Sr. João do Carmo
Lúcio, Sr. Benedito André Lúcio e Sr. José Carlos Dias. Concluída as discussões, o Vereador
Presidente submeteu o Projeto de Lei do Legislativo Nº. 11/2015 em primeira votação, sendo
aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de urgência do Vereador Sr. José
Carlos Dias, submeteu-o a segunda votação, também sendo aprovado por unanimidade. Irá a
Sanção pelo Executivo. Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal Nº. 01/2015, de 27 de
outubro de 2015, de proponência da Mesa Diretora: “Acrescenta o § 3º ao Artigo Nº. 88 da Lei
Orgânica Municipal de Brazópolis/M.G”, com a seguinte redação: “Os recursos do ‘Instituto de
Previdência Municipal de Brazópolis – BRAZ PREV, terá destinação obrigatória e finalidade
específica para garantir as despesas previdenciárias com os servidores efetivos do Município,
sendo considerado desvio de finalidade a aplicação desses recursos de forma diversa das
disposições da lei que instituir o regime próprio de previdência dos servidores públicos do
Município de Brazópolis”. O Vereador Secretário procedeu à leitura do Parecer Jurídico do
Legislativo, favorável a aprovação desta Emenda e os Pareceres favoráveis também a sua
aprovação, expedidos pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização. Concluída as leituras, o Vereador Presidente colocou a Proposta de
Emenda a Lei Orgânica Municipal em discussão. Inscreveram-se junto a Mesa Diretora para
discuti-lo os Vereadores Sr. José Carlos Dias e Sr. José Maurício Gonçalves. Concluída as
discussões, o Vereador Presidente colocou a Proposta de Emenda a Lei Orgânica Municipal em
primeira votação, sendo aprovada por unanimidade. Conforme o regimento Interno desta Câmara
Municipal, esta matéria passará pelo período de interstício, até a sua próxima votação, agendada
para a Sessão Ordinária de 15 de dezembro de 2015. Grande expediente: O Vereador Sr. José
Maurício Gonçalves informou que esteve hoje na cidade de Belo Horizonte, nesta terça-feira em
reunião com o Deputado Federal Sr. Gabriel Guimarães, o qual informou que elaborou as emendas
parlamentares para o próximo ano para a aquisição de mais um caminhão coletor de lixo,
academias ao ar livre e calçamentos para o nosso Município. Esteve também com o Deputado
estadual Sr. Ulysses Gomes, para intermediar recursos ao Lar da Criança Monsenhor Noronha e a
ONG Dispersores. O Vereador Sr. José Carlos Dias informou que atendeu, junto com o Vereador
Presidente, uma moradora da Rua Floriano Peixoto, que veio conversar sobre as providências que
estão sendo tomadas para a conclusão das obras desta rua, no buraco aberto pela chuva de
06/02/2013 e sobre a galeria do Córrego Tijuco Preto, que tem prejudicado a casa desta moradora.
Foi esclarecido que as obras estão em andamento e as providências que o Executivo está
tomando com relação à empreiteira responsável pela obra. Informou que a Secretaria de Obras
instalou nas proximidades da Escola Estadual Presidente Wenceslau alguns tubos maiores para
passagem de água, para auxiliar no escoamento de águas pluviais. Informou sobre a parceria entre
o Executivo e um morador do bairro Horizonte Azul, para refazer uma tubulação no local, que
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necessita de troca. Informou também que o calçamento da Rua Florim Pinheiro em breve terá a
sua obra concluída. Perguntou aos Vereadores Sr. Benedito André Lúcio e Sr. João do Carmo
Lúcio se a Prefeitura por acaso, embargou a obra de manutenção na estrada do bairro dos Bentos,
onde a comunidade fez parceria para a compra de pedra seixo rolado. Os Vereadores informaram
que nada consta e que tudo transcorreu conforme fora acertado entre a Prefeitura e a comunidade
local. O Vereador Presidente informou que haverá uma reunião com os moradores do Loteamento
São Caetano, nesta segunda-feira, dia 07 de dezembro, às 18:30h, nesta Câmara Municipal, para
conversar sobre a regularização deste loteamento. Informou que esta Câmara Municipal necessita
agendar as suas sessões, deste mês de dezembro e após as discussões, ficou assim resolvido:
Dia 09 de dezembro, às 17:00h, dia 15 de dezembro às 18:00h e dia 17 de dezembro, às 17:00h,
com a eleição para a Mesa Diretora para o ano legislativo de 2016. O Presidente ainda pediu que
as chapas se inscrevam junto a Mesa Diretora para a eleição desta Mesa Diretora do aproximo
ano. 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 09 de dezembro de 2015, às 17:00h. 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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