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                                              Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária – 2.015.

         Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em
16 de junho de 2.015, às 18:00h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides  Machado de Souza.
Instalada a Sessão, o Presidente da Mesa Diretora, Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira cumprimentou
os presentes e solicitou ao 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. Neilo Rodrigues Oliveira para fazer
a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, o qual leu do Evangelho de João, do capítulo 10, o versículo
06. Foi feita a leitura da Ata anterior, discutida, corrigida e aprovada por unanimidade. Em seguida, o
Vereador Presidente passou a palavra ao Vereador Secretário, para a leitura das correspondências, a
saber: Recebidas: Convite do Coral Vozes de Euterpe para a apresentação da Orquestra de Violões, dia
22  de  junho,  às  20:00h,  na  Igreja  Matriz.  Convite  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  para  a  VII
Conferência Municipal de Saúde, dia 09 de julho, às 13:00h, no Centro Cultural, Carta de agradecimento
aos colaboradores do Projeto Social Japão, do qual esta Casa Legislativa também é apoiadora e Ofício
resposta da Secretária  Municipal  de Saúde referente ao ofício  expedido por  esta Casa,  solicitando
informações sobre  fatos  envolvendo uma servidora pública  municipal.  Não houve correspondências
expedidas. Medidas de Providências: Vereador Sr. José Carlos Dias: 1) Solicito ao Executivo que oficie
o Setor de Serviços de Estradas, para que efetue manutenção, patrolamento e colocação de pedra do
tipo seixo rolado, em toda a extensão da estrada do bairro das Posses, em Bom Sucesso. Vereador Sr.
Neilo  Rodrigues  Oliveira:  1)  Solicito  ao  Executivo  que  providencie  melhorias  nos  serviços  de
atendimento a saúde municipal (agendamento de consultas, atendimento médico, atendimento no posto
de saúde municipal, pronto atendimento, Hospital São Caetano, entrega de medicamentos, atendimento
do PSF, etc). A população tem reclamado sobre a atual estrutura em que se encontra a saúde de nosso
Município,  por  isso,  faz-se  necessário,  com  urgência,  que  haja  melhorias  neste  setor.  Todas  as
solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo. O
Vereador Secretário procedeu à continuação da leitura do Projeto de Lei Complementar do Executivo
Nº. 01/2015, que trata sobre a previdência municipal, do Artigo Nº. 79 ao Artigo Nº. 108, concluindo a
sua leitura. Em seguida, iniciou a leitura do Projeto de Lei do Executivo Nº11/2015, de 14 de abril de
2015:  “Dispõe  sobre  as  diretrizes  para  a  elaboração  da  Lei  Orçamentária  de  2016  e  dá  outras
providências”, do Artigo 1º ao Artigo Nº. 23. Grande expediente: O Vereador Presidente iniciou o grande
expediente informando que o Chefe do Executivo expedirá um Edital  para que os interessados em
empreender projetos na Cascata Municipal se manifestem e posteriormente será enviado a esta Casa
Legislativa um projeto de lei autorizando a terceirização e os regulamentos para essa parceria. Informou
que esteve junto com o Vice Presidente desta Casa, Vereador Sr. Rubens de Almeida, no bairro Lagos
da Serra, onde foi possível conseguir a doação de dois pedaços de terrenos, pelo Sr. Alfredo Lemes e
Sr. Antonio Mendonça, para a colocação do reservatório de água para abastecimento dos moradores
daquela região, pela COPASA. O Vereador Sr. Rubens de Almeida parabenizou todos os colaboradores,
que em parceria, estão possibilitando a implantação deste reservatório, para abastecimento de água
nesta comunidade. Informou que esteve presente na Conferência Municipal de Saúde que aconteceu no
bairro  Bom  Sucesso,  no  dia  11 de  junho  e  estará  presente  também  nas  conferências  que  serão
realizadas em outros bairros, ressaltando que é momento propício para a população expor seus anseios
sobre a saúde municipal. Informou que esteve reunido com o Chefe do Executivo conversando sobre o
ofício  expedido  por  esta  Casa  referente  ao comércio  ambulante  em nosso Município,  o  qual  ficou
esclarecido  que o  Executivo  irá  regulamentar  esta  prática  de comércio.  Informou que junto  com o
Vereador Sr. José Carlos Dias tomará as medidas necessárias para a implantação do atendimento do
PROCON  em  nosso  Município,  aqui  na  sede  da  Câmara  Municipal.   Finalizou  parabenizando  a
Subseção  da  OAB da  Comarca  de  Brazópolis  pela  inauguração  da  Casa  do  Advogado  em nosso
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Município, ocorrido em Sessão Solene dia 11 de junho. O Vereador Sr. José Carlos Dias informou que a
implantação do PROCON será um ganho para esta Casa Legislativa e para todo o nosso Município.
Agradeceu a COPASA e ao Executivo pela realização dos serviços de implantação da rede de água
potável,  para abastecimentos  das residências  dos moradores do bairro  Bom Sucesso e bairro  dos
Clementes, com extensão de três quilômetros de rede de abastecimento, uma bomba elevatória e um
reservatório.  Informou  que  a  Comissão  destinada  a  analisar  o  projeto  de  Lei  Complementar  do
Executivo Nº. 01/2015, que trata sobre a previdência dos servidores municipais, após a análise deste
projeto, está encaminhando algumas dúvidas levantadas pelos próprios servidores para a empresa que
está assessorando a implantação deste regime em nosso Município. Agradeceu a Secretaria Municipal
de Obras pela  colocação de duas placas denominativas  na Estrada do Observatório.  Agradeceu a
mesma Secretaria pela colocação de uma manilha para escoamento de água pluvial, em um trecho de
estrada no bairro São Rafael. Agradeceu ainda o Sr. Dino Gomes, funcionário aposentado da Prefeitura
Municipal,  que fez o bueiro de forma voluntária.  Informou a visita de um técnico da Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB, que aprovou a localização dos loteamentos Bela Vista
e Goiabal, com suas documentações já encaminhadas para análise do projeto. Solicitou ao Vereador
Presidente  que  expeça  uma  Moção  de  Congratulação  desta  Casa  Legislativa,  parabenizando  o
Reverendíssimo Monsenhor Edson José Oriolo dos Santos por sua Sagração Episcopal, que ocorrerá
em 11 de julho próximo. Informou que todos os veículos sucateados leiloados pela Prefeitura Municipal
em 11 de junho resultaram em R$ 50.100,00 (cinqüenta mil e cem reais). Parabenizou a equipe de
saúde  de  nosso  Município  pelo  trabalho  que  prestaram  a  nossa  população  na  prevenção  e
conscientização no combate a dengue. Parabenizou a APAE de Brazópolis pela realização de sua festa
beneficente. Informou que na conferência de saúde realizada no bairro Bom Sucesso, a população
solicitou  a  reforma  de  seu  posto  de  saúde,  o  que  será  realizado,  por  meio  de  parceria  entre  a
comunidade local e a Prefeitura. O Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha informou que esteve no
Departamento de Estradas e Rodagem de Itajubá conversando com o Engenheiro Sr. Sebastião Elias
sobre os pedidos de radar e acostamento na Rodovia Estadual MG – 295. O Vereador Sr. José Carlos
Dias solicitou que seja reeditado os ofícios que já foram expedidos por esta Casa Legislativa, referentes
a estes assuntos abordados pelo Vereador Sr. Espedito. 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  23  de  junho  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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