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                                              Ata da Décima Sessão Ordinária – 2.015.

         Ata da Décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 28 de
abril de 2.015, às 18:00h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides  Machado de Souza. Instalada a
Sessão, o Presidente, Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira cumprimentou os presentes e solicitou ao
Vereador Secretário, Sr. José Carlos Dias, que verificasse o Quórum, o qual constatou a presença dos
Srs. Edis. Logo após, o Senhor Presidente proferiu às seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e
como representantes do povo brazopolense, iniciamos nossos trabalhos no Legislativo”. O vereador Sr.
João do Carmo Lúcio leu do Evangelho de João, do capítulo 01, o versículo 18. Foi feita a leitura da Ata
anterior, discutida, corrigida e aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou a palavra
ao Secretário, para a leitura das correspondências, a saber: Recebidas: Carta de agradecimento do Sr.
Joaquim  Manoel  Cerqueira  (Joaquim  da  União),  aos  vereadores  que  colaboraram  com  suas
contribuições  particulares,  com  a  escola  União  Brazopolense,  para  o  carnaval  de  2015.  Ofício  de
agradecimento da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Brazópolis pelo apoio e parceria
na instalação das placas informativas de proibição de comércio ambulante em nossa cidade. Ofício do
Extensionista Agropecuário da EMATER de Brazópolis/M.G, Sr. Augusto César da Silva, encaminhando
para esta Casa Legislativa o Relatório de Atividades do ano de 2014. Ofícios da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Assistência Social, um solicitando a nomeação de dois vereadores para compor o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brazópolis/M.G, nos cargos de Titular
e Suplente e outro encaminhando Relatório da Assistente Social,  Sra.  Noêmia Araúna de Carvalho
Pereira,  referente  à  visita  ministrada  pela  mesma,  em uma família  deste  Município,  conforme fora
solicitado pelo Sr. Péricles Pinheiro. Requerimento do Vereador Sr. Rubens de Almeida, solicitando o
empréstimo das bandeiras Nacional, Estadual e Municipal desta Câmara Municipal, para o desfile de
cavaleiros de Nossa Senhora Aparecida, a realizar-se no dia 03 de maio próximo (domingo) e ofício do
Executivo  encaminhando  os  Projetos  de  Leis  para  apreciação  e  votação  desta  Casa  Legislativa.
Expedidas: Ofícios desta Casa Legislativa ao Presidente do CONSEP, Sr. Francisco Martins Filho e ao
Exmº.  Sr. Comandante  da Polícia  Militar  de  Brazópolis/M.G,  Tenente  Michel  da  Silva  Galeno,  para
participarem da Sessão Ordinária de 28 de abril de 2015, às 18:00h, para juntos discutirem sobre a
segurança pública de nosso Município, bem como solicitar esclarecimentos sobre os furtos que vem
ocorrendo em nosso Município e quais as providências que estão sendo tomadas. O Presidente da
Mesa Diretora comunicou aos presentes que neste momento, será feita uma pausa na Sessão, onde foi
convidado o Presidente do CONSEP de Brazópolis/M.G, Sr. Francisco Martins Filho e o Comandante da
Polícia  Militar  de Brazópolis/M.G,  Tenente Michel  da Silva Galeno,  para ocuparem seus lugares no
Plenário Legislativo, para uma discussão coletiva referente à segurança pública de nosso Município.
Nesta discussão, o Sr. Comandante apresentou as medidas que estão sendo tomadas com relação aos
furtos que vem ocorrendo em nosso Município e também as dificuldades que a Polícia Militar algumas
vezes tem, para efetuar seu trabalho. Todos os Vereadores participaram desta discussão, bem como a
população que estava presente. Ao final, o Presidente agradeceu a presença de ambos, convidados por
esta  Casa Legislativa  e  agradeceu aos participantes,  bem como aos Srs.  Edis  por  esta  discussão
proveitosa, referente a um assunto tão relevante e que interessa a todos. Medidas de Providências:
Vereador Presidente: (Em conjunto com o Vereador Sr. José Maurício Gonçalves e o Vereador Sr. José
Carlos  Dias)  1-  Que  o  Executivo  efetue,  por  meio  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  e
Assistência Social, a celebração de convênio com a instituição CEREVI (Centro de Recuperação de
Vidas), da cidade de Piranguçú/M.G. Tal pedido se faz urgente e necessário, pois a referida instituição já
presta relevantes serviços ao nosso Município, auxiliando no tratamento e recuperação de dependentes
químicos.  2-  Que  o  Executivo  oficie  o  Setor  de  Estradas  para  efetuar  com urgência  manutenção,
patrolamento e correção de buracos na estrada que dá acesso ao bairro Lagos da Serra. Vereador Sr.
José  Carlos  Dias:  1-  Solicito  ao  Executivo  que  analise  a  possibilidade  de  efetuar  melhorias  na
iluminação pública da Praça Sagrados Corações e todo o largo da Matriz, para que as câmeras de
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segurança  instaladas  neste  local  possam  ter  melhor  visualização  na  captação  das  imagens.  2-
Reiteração  de  pedido  de  manutenção  na  Estrada  do  Observatório.  Acompanha  o  pedido  abaixo
assinado dos moradores do bairro São Rafael com 116 assinaturas, pedindo melhorias urgentes nessa
estrada.  Vereador  Sr.  José  Maurício  Gonçalves:  1-  Solicito  ao  Executivo  que  oficie  a  Secretaria
Municipal de Obras para analisar uma árvore localizada na Praça próxima a Caixa D’Água, bairro Alto
da Glória, que segundo os moradores, corre risco de queda. 2- Solicito ao Executivo que inclua em seu
plano de obras para este ano de 2015 e oficie a Secretaria Municipal de Obras, para efetuar calçamento
em todo trecho da Avenida Tancredo Neves e correção de calçada, próximo a construção da Nova
Unidade Básica de Saúde, no bairro Alto da Glória. Vereador Sr. Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1-
Solicito ao Executivo que informe esta Casa Legislativa sobre a atual situação da instalação da ALTECC
em nosso Município. 2- Solicito ao Executivo que intermedeie junto a Secretaria de Juízo de nossa
Comarca, para conseguir a desapropriação do prédio da Cooperativa desativada no bairro Can Can,
para que este prédio possa servir para instalação de futuras empresas em nosso Município. 3- Solicito
ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para providenciar correção e operação tapa
buraco,  em toda  a  extensão  das  ruas  no  bairro  Horizonte  Azul.  Vereador  Sr.  Espedito  Martins  de
Noronha:  1-  Solicito  ao  Executivo  que  intermedeie  junto  com  os  moradores  próximos  a  Rodovia
Estadual MG – 295, após a ponte sobre o Rio Vargem Grande, sentido ao prédio da ASSUME, para que
seja feito um muro para alojar os ferros velhos que se encontram as margens desta rodovia, ou que
sejam dados destinos para este material, por se tratar da entrada de nossa cidade. Vereador Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira:  1-  Solicito  ao  Executivo  que providencie  transporte  para  os  brazopolenses que
trabalham  em  outros  Municípios,  da  mesma  maneira  que  temos  os  transportes  para  estudantes
(escolar),  sobretudo  para  os  trabalhadores  brazopolenses  da  DELPHI,  no  Município  de
Paraisópolis/M.G.  2-  Solicito  ao  Executivo  que  disponibilize  um  funcionário  para  realizar  o
monitoramento das câmeras de segurança, instaladas em nosso Município. 3- Solicito ao Executivo que
oficie o Setor responsável, para efetuar manutenção em toda a extensão da Rua Candelária, saída do
bairro  Horizonte  Azul  para  acesso  a  estrada  do  Distrito  de  Luminosa.  Todas  as  solicitações foram
aprovadas em plenário  e serão encaminhadas para providências do Executivo.  Matérias recebidas:
Projeto  de  Lei  do  Executivo  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” e Projeto de Lei do Executivo Nº. 11/2015, de 14 de abril de 2015: “Dispõe sobre as
diretrizes  para  a  elaboração  da  Lei  Orçamentária  de  2016  e  dá  outras  providências”,  todos
encaminhados  para  a  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  e  Comissão  de  Finanças,
Orçamentos  e  Fiscalização.  Ficará  retido  nesta  Casa  Legislativa,  para  análise  das  Comissões.  O
Presidente da Mesa Diretora informou que esta Casa oficiará o Executivo para nomear dois servidores
municipais, para compor a comissão que fará parte da análise do Projeto de Lei Complementar Nº.
01/2015, de 15 de abril de 2015. O Vereador Secretário da Mesa Diretora se colocou a disposição para
compor esta Comissão, representando esta Casa Legislativa. Matéria da pauta para votação: Substituto
do Projeto de Lei do Executivo Nº. 10/2015, de 06 de abril de 2015: “Dispõe sobre alteração da redação
da Lei Municipal Nº. 48/1992, que institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências”. Projeto
de Lei do Executivo Nº. 12/2015, de 15 de abril de 2015: “Dispõe sobre alteração do Artigo 3º da Lei
Municipal  Nº.  1070/2014,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  aderir  ao  programa  Mais  Médicos,  a
concessão de auxílio moradia e alimentação, e dá outras providências” e Projeto de Lei do Executivo Nº.
16/2015, de 28 de abril de 2015: “Cria Dotação Orçamentária Específica, alteram-se as Leis LOA Nº.
1098/2014, PPA Nº. 1052/2013 e Nº. 1103/2014 e dá outras providências”, todos encaminhados para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O
Presidente  submeteu,  pela  ordem mencionada,  os  Projetos  em discussão.  Inscreveu  junto  a  Mesa
Diretora o Vereador Sr. José Carlos Dias, para discutir o projeto de Lei do Executivo Nº. 16/2015, de 28
de abril de 2015. Concluída a discussão, o presidente submeteu, pela ordem mencionada, os Projetos
de Leis do executivo, em pauta, em primeira votação, sendo aprovados por unanimidade. Atendendo ao
pedido de Regime de Urgência do Executivo (Projeto de Lei Nº. 10/2015, de 06 de abril de 2015), do
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Vereador Sr. Rubens de Almeida (Projeto de Lei Nº. 12/2015, de 15 de abril de 2015) e do Vereador Sr.
José Carlos Dias (Projeto de Lei Nº. 16/2015, de 28 de abril de 2015), submeteu-os a segunda votação,
também  sendo  aprovados  por  unanimidade.  Irão  a  Sanção  do  Executivo.  Grande  Expediente:  O
Vereador  Presidente  iniciou  o  grande  expediente  informando os  Srs.  Edis  que na próxima Sessão
Ordinária,  de  05  de  maio  de  2015,  às  18:00h,  o  Extensionista  Agropecuário  da  EMATER  de
Brazópolis/M.G, Sr. Augusto César se fará presente, para apresentar o Relatório das Atividades deste
Órgão, durante o ano de 2014. Solicitou aos Srs. Edis que se apresentassem para a composição do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme ofício expedido pela secretaria
Municipal  de  Desenvolvimento  e  Assistência  Social.  Após  as  discussões,  ficou  assim  definido:
Representando o Poder Legislativo: Vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira, como Titular e os Vereadores
Sr. Neilo Rodrigues Oliveira e Sr. Espedito Martins de Noronha como Primeiro e Segundo Suplentes,
respectivamente.  Informou  ao  Vereador  Sr.  Rubens  de  Almeida  que  o  Pavilhão  solicitado  por
requerimento, se encontra a disposição, podendo ser retirado na quinta-feira, dia 30 de abril e devolvido
na segunda-feira, dia 04 de maio. Informou sobre a possibilidade de uma negociação, resultando em um
futuro Projeto de Lei, onde o Município retorna a responsabilidade da iluminação pública para a CEMIG.
Parabenizou os alunos formandos do Curso de Técnico em Agricultura, que foi ministrado em nosso
Município, na Escola Municipal Dona Maria Carneiro – Grupinho, pelo PRONATEC, ocorrido em 24 de
abril de 2015, que contou com a participação do Vereador Sr. José Maurício Gonçalves, representando
esta  Casa  Legislativa.  Parabenizou  também  os  alunos  formandos  do  curso  de  Técnico  em
Administração,  também  ministrado  em  nosso  Município,  em  parceria  com  a  Prefeitura  Municipal,
PRONATEC e o SESC. Aproveitou o assunto que estava em pauta hoje, sobre segurança pública, para
informar que a criação de uma guarda municipal, conforme fora solicitado, não resolve tais questões de
furtos, pois não faz parte de suas atribuições. Afirmou a importância de monitoramento por câmera de
segurança das saídas do Município e se apresentou favorável quanto à manutenção nas câmeras de
segurança já existentes em nosso Município. Na função de Presidente desta Casa Legislativa, também
se apresentou favorável na instalação de uma câmera de segurança, na Praça Wenceslau Braz, Praça
da Câmara Municipal, em parceria com os moradores desta região, para monitoramento desta praça e
arredores. O Vereador Sr. José Carlos Dias informou que está sendo concluído mais uma etapa de
calçamento no bairro São Francisco. Informou sobre o transporte para os munícipes que trabalham na
empresa DELPHI, no Município de Paraisópolis/M.G, dizendo que esteve em uma reunião que contou
coma sua participação, também do Exmº. Sr. Prefeito Municipal João Mauro e do Chefe de Gabinete, Sr.
Edison  Carlos  Manfredini  e  alguns  gestores  da  referida  empresa,  onde  foi  explicado  que  muitos
funcionários desta empresa estão requerendo na justiça, o tempo que levam para efetuar o percurso de
suas residências até o trabalho, por meio do transporte oferecido, o que tem, de certa maneira, causado
algumas dificuldades para a empresa, pois muitos destes profissionais estão ganhando estas ações na
justiça. A empresa se pronunciou que está buscando alternativas para sanar esta situação. Também
informou que segundo a administração da DELPHI, houve uma redução no quadro de funcionários em
todas as unidades da mesma, devido à situação atual  da nossa economia.  Na oportunidade desta
reunião, o Exmº. Sr. Prefeito Municipal ofereceu um terreno em nosso Município, localizado no local
denominado Goiabal, para a possibilidade da instalação desta empresa em nosso Município, ao que os
Gestores  da  DELPHI  se  apresentaram  muito  satisfeitos  e  interessados.  Finalizou  a  sua  fala
parabenizando  todos  os  trabalhadores  pela  comemoração  do  Dia  do  Trabalho,  dia  01  de  maio,
ressaltando que o dia do trabalho foi criado para valorizar o trabalhador e a importância do trabalho no
momento e no local em que cada trabalhador se encontra, cumprindo seu papel com ética e cidadania.
O Vereador Sr. José Maurício Gonçalves solicitou ao Executivo que providencie melhores condições de
acesso pelo portão, para os pacientes que fazem fisioterapia na Casa de Convivência José Caetano
Pereira.  Também  parabenizou  os  alunos  do  curso  em  Técnico  em  Agricultura,  pelo  PRONATEC,
ocorrido em 24 de abril de 2015. O Vereador Sr. Rubens de Almeida convidou os Srs. Edis e toda a
população para o Desfile de Cavaleiros de Nossa Senhora Aparecida, a realizar-se aos 03 de maio de
2015, iniciando no Parque de Exposições. O Presidente encerrou o grande expediente ressaltando que
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todos nós,  enquanto  cidadãos e  trabalhadores,  somos colaboradores para  a  melhoria  de  todos os
ambientes onde estivermos. 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 05 de maio 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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