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                                        Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária – 2.015.

         Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G,
realizada em 10 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, justificando a ausência do Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha, por motivos de
saúde,  conforme atestado  médico  apresentado.  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 do Carmo Lúcio 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: Ofício do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e
do Adolescente, encaminhando relatório de atividades para esta Câmara Municipal, com um total
de 291 atendimentos, no período de 01 de outubro a 03 de novembro de 2015. Ofício do Vereador
Sr.  Benedito  André  Lúcio  ao  Vereador  Presidente,  solicitando  a  sua  intermediação  junto  ao
Executivo, para uma obra de trezentos metros quadrados de calçamento, em uma viela de acesso
ao Campo de Futebol do Distrito de Luminosa, pela Rua Gustavo Ferreira e um padrão de energia
elétrica para iluminar o vestiário deste mesmo campo de futebol. Ofício da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento  e  Assistência  Social,  aos  Vereadores  Sr.  Rubens  de  Almeida  e  Sr.  Silvio
Raimundo  Vieira,  para  a  reunião  do  CMAS,  dia  12  de  novembro,  às  15:00h,  na  sede  desta
Secretaria. Ofício resposta do Fiscal Tributário da Prefeitura Municipal a esta Câmara Municipal,
informando que os vendedores ambulantes do Distrito de Luminosa já foram notificados, e com
relação aos finais de semana, este setor trabalha conforme o Estatuto do Servidor Público, não
havendo plantões. O Vereador Presidente e todo o Plenário concordaram em enviar novo ofício,
assinado por todos os Vereadores, solicitando que seja regulamentado este setor, para que haja
atendimentos,  quando  necessário,  aos  finais  de  semana.  Convite  do  Centro  de  Educação
Profissional Tancredo Neves – CEP, para a XXVI FECEP, dias 11 e 12 de novembro, das 19:00h às
22:30h,  contemplando  as  áreas  de  Informática  e  Eletrônica,  na  apresentação  dos  trabalhos.
Não houve correspondências expedidas. Medidas de Providências: Vereador Presidente: 1) Solicito
ao Executivo que oficie o Setor de Estradas para proceder à manutenção em toda a extensão de
trecho de estrada, do bairro Lagos da Serra, com limpeza de abertura para água pluvial e correção
de buracos. Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1) Solicito ao Executivo que providencie a instalação
de um bebedouro elétrico para atender aos usuários do Poli Esportivo do bairro Horizonte Azul.
Vereador Sr. José Carlos Dias: 1) Solicito ao Executivo que retome os esforços, com urgência, para
a construção das Estações de Tratamento de Esgoto autônomos, nos bairros Can Can e no bairro
da Linha, em Cruz Vera, de acordo com o modelo pesquisado e verificado no Município de São
Gonçalo do Sapucaí, para atender uma população estimada em até dois mil habitantes. Vereador
Sr. José Mauricio  Gonçalves:  1)  Solicito  ao  Executivo  que intermedeie junto ao Sr. Raimundo
Siqueira, morador do bairro Teodoros, uma possível abertura de um trecho de estrada em sua
propriedade, nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, do referido bairro, que vem
colocando em riscos de acidentes os veículos que por ali transitam. Vereador Sr. Benedito André
Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que providencie a reforma no chafariz de água da Praça principal do
Distrito  de  Luminosa,  que  por  estar  desativado,  tem  acumulado  água,  causando  riscos  a
população, bem como solicito que sejam plantadas mais árvores para arborização desta mesma
Praça. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Executivo as informações sobre os
motivos de cortes dos convênios, sobretudo com a APAE e que seja repassado novamente o valor
financeiro destinado a esta entidade, para que a mesma possa cumprir com seus compromissos,
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com os funcionários. Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas
para  providências  do  Executivo.  O  Vereador  Secretário  procedeu  à  leitura  da  Resolução  Nº.
04/2015, de 10 de novembro de 2015: “Nomeia Comissão Especial para exame da Proposta de
Emenda à Lei Orgânica Municipal, nos moldes do Artigo Nº. 183, § 2º do Regimento Interno –
Ficam nomeados os Vereadores: Presidente: Sr. João Bosco Martins de Faria, Vice Presidente: Sr.
Benedito André Lúcio e Relator: Sr. José Carlos Dias”, Publicada no Mural da Câmara Municipal de
Brazópolis  em 10 de novembro de 2015.   Matéria  da  pauta:  Projeto  de  Lei  do  Executivo  Nº.
31/2015,  de  03  de  novembro  de  2015:  “Institui  a  Contribuição  para  Custeio  do  Serviço  de
Iluminação Pública – CIP, prevista no Artigo Nº. 149-A da Constituição Federal, para o custeio dos
serviços de iluminação pública prestados aos contribuintes nas vias e logradouros públicos do
Município de Brazópolis/M.G e dá outras providências”, encaminhado a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O Vereador Secretário
procedeu à leitura do parecer  favorável  expedido pelo Assessor  Jurídico do Legislativo e pela
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização.
Concluída  as  leituras,  o  Vereador  Presidente  colocou  a  matéria  em  pauta  em  discussão.
Inscreveram-se a Mesa Diretora para discuti-lo, os Vereadores Sr. João Bosco Martins de Faria, Sr.
José Carlos Dias, Sr. José Maurício Gonçalves e Sr. Rubens de Almeida. Concluída as discussões,
o Vereador  Presidente  colocou a matéria  em pauta em primeira votação,  sendo aprovado 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.  Grande expediente: O Vereador Presidente informou que foi procurado
por  um cidadão,  que  efetuou  a  reclamação  de  um terreno  sujo,  situado  na  Travessa  Aniceto
Gomes, pertencente à Fábrica de Doces Helomar, o qual informou que irá procurar a Prefeitura
Municipal pessoalmente, para fazer um requerimento, solicitando a limpeza dos mesmos. Informou
que esta Câmara Municipal irá receber, neste sábado, dia 14 de novembro, a pedido do Exmº. Sr.
Promotor de Justiça desta Comarca, Dr. Attilio Ferdinando Pellicci, a visita das crianças do Projeto
Social Japão, para que possam conhecer sobre os trabalhos desta Casa. O Vereador Sr. José
Carlos Dias informou que em contato estabelecido pelo servidor municipal,  Sr. Júnior Donizete
Dias, junto a Amiprem Mineira, foi possível obter a informação de que existem, no Estado de Minas
Gerais, aproximadamente 280 Municípios com regime de Previdência Próprio, em manutenção.
Informou que foi feito um abaixo assinado entre os servidores municipais, que não participaram das
audiências públicas, onde 170 servidores se mostraram favoráveis a aprovação do Projeto de Lei
que institui  o Regime de Previdência Próprio, contra os 25 servidores que apresentaram votos
contrários, conforme sugestão do Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria, recolhendo mais 56
assinaturas dos servidores que se manifestaram favoráveis a aprovação deste Projeto de Lei, em
trâmite nesta Câmara Municipal,  totalizando agora 226 servidores favoráveis a sua aprovação.
Informou que temos no momento, no quadro efetivo dos servidores municipais, um total de 383
servidores, totalizando, desta forma, 70% de aprovação deste Projeto de Lei. Lamentou sobre as
informações contrárias que vem saindo sobre este Projeto, solicitando a todos que procurem esta
Câmara Municipal para sanar as dúvidas que ainda surgirem. Finalizou informando que estará de
quarta  a  sexta-feira,  desta  semana,  na  cidade  de  Três  Pontas/M.G,  para  um encontro  sobre
Regime de Previdência Própria, organizado pelo IPREV – Instituto de Previdência de Três Pontas,
onde representantes da Previdência Social, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e de
empresas especializadas, proferirão palestras sobre diversos temas da área. O Vereador Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira desejou melhoras ao Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha, pela cirurgia a
que se submeteu. 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 17 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.
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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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