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                                        Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária – 2.015.

         Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal  de Brazópolis-M.G,
realizada em 17 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. Benedito André Lúcio para
fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, o qual leu do Salmo 119, o versículo 02.  Foi feita
a  leitura  da  Ata  anterior,  discutida,  corrigida  e  aprovada  por  unanimidade.  Correspondências:
Recebidas: Convite de formatura dos alunos do segundo período da Creche Professora Jurecê
Guimarães, do bairro Frei Orestes, dia 11 de dezembro, às 10:30h, na escola local. Convite do
Coral Vozes de Euterpe para o 32º Festival de Natal, a realizar-se no dia 06 de dezembro, às
16:00h, na Igreja Matriz de São Caetano. Requerimento do Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira,
solicitando o uso da Tribuna para o Reverendo Dewel Lomanaco, da Igreja Presbiteriana, para uma
homenagem a Bíblia  Sagrada,  no dia  1º  de dezembro.  Após consultar  o  Plenário,  o  Vereador
Presidente concedeu a autorização. Convite do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente para a diplomação do Conselho Tutelar, mandato 2016/2019, dia 19 de novembro, às
19:00h, na Casa da Cultura. Ofício da Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, Sra.
Maria  Helenice  Faria  Serpa,  ao  Vereador  Sr. Neilo  Rodrigues Oliveira,  respondendo aos seus
questionamentos, quanto a efetuar melhorias no cardápio escolar. Ofício da Secretária Municipal
de Educação, Sra. Luiza Márcia Serpa Mendonça, informando às providências que foram tomadas
com relação aos problemas que envolviam a linha escolar do Distrito de Luminosa ao bairro dos
Bentos. Ofícios do Executivo respondendo ao Vereador Sr. José Carlos Dias sobre a substituição
das manilhas por  maior  bitola,  no Loteamento São Benedito;  ao Vereador  Sr. Neilo  Rodrigues
Oliveira respondendo sobre a colocação de corrimão na escadaria existente ao final da Avenida Dr.
Carlos Pioli  Filho,  convênios com as instituições,  construção de redutor  de velocidade na Rua
Sebastião Tobias Rosa, manutenção de câmeras de segurança e implantação das mesmas nas
proximidades do Ginásio Poli Esportivo, instalação de mais uma linha telefônica na Delegacia de
Policia Civil e contratação de professores para a disciplina de Informática, na rede municipal de
educação; ao Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha, informando sobre o funcionamento dos
sanitários públicos na Praça Sagrados Corações e ao Vereador Presidente, também respondendo
sobre a construção de um redutor de velocidade na Rua Sebastião Tobias da Rosa. Ofício da
Secretaria de Estado de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, informando que no momento,
não é possível aumentar o número de policiais efetivos na cidade de Brazópolis/M.G e informando
que está previsto um processo seletivo para a contratação de mais 3000 novos profissionais para
esta área, para o Estado de Minas Gerais. Expedidas: Ofício dos Exmºs. Srs. Vereadores ao Exmº.
Sr.  Prefeito  Municipal,  João  Mauro  Bernardo,  solicitando  adequações  no  Estatuto  do  Servidor
Público, para que os serviços de notificações a ambulantes, ocorram também aos finais de semana
e  ofício  do  Exmº.  Sr.  Vereador  Presidente  ao  Exmº.  Sr.  Prefeito  Municipal,  encaminhando  as
solicitações efetuadas pelo Exmº. Vereador Sr. Benedito André Lúcio, que solicita a instalação de
um  padrão  de  energia  elétrica  no  vestiário  do  campo  de  futebol  do  Distrito  de  Luminosa  e
calçamento em um trecho de viela, que permite acesso ao mesmo campo de futebol. Medidas de
Providências: Vereador Presidente: 1) Solicito ao Executivo que intermedeie junto ao DER uma
parceria para que sejam feitas melhorias nas guaritas de ponto de ônibus que margeiam a Rodovia
Estadual MG – 295, principalmente as existentes dentro de nosso Município, que necessitam de
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reparos. Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1) Solicito ao Executivo que providencie a instalação de
um bebedouro de água, elétrico, para atender aos usuários do Poli Esportivo do bairro Horizonte
Azul. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1) Solicito ao Executivo que analise a possibilidade de efetuar
parcerias  com os  moradores  do  bairro  das  Posses,  em Bom Sucesso,  para  patrolamento  da
estrada local e a colocação de pedras nos trechos que apresentam mais necessidades. 2) Sugiro
ao Executivo formar uma equipe, com os servidores do Setor de Obras e do Setor de Estradas,
incluindo os cuidadores de estradas, existentes em alguns bairros do Município, para que possam,
em equipe, efetuar manutenção nas estradas rurais do Município,  executando serviços do tipo
roçadas,  limpezas  de  bueiros,  aberturas  para  escoamentos  de  água  pluvial,  etc,  para  melhor
conservação das mesmas. Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria: 1) Solicito a Mesa Diretora
que  envie  um  ofício  a  Secretaria  Estadual  de  Defesa  Social,  solicitando  a  possibilidade  da
colocação de mais uma linha telefônica para os atendimentos da Delegacia de Polícia Civil  de
Brazópolis/M.G. 2) Solicito ao Executivo que tome as devidas providências com os animais soltos
(cachorros, principalmente), nas ruas de Brazópolis e nas estradas dos bairros rurais do Município.
3) Solicito ao Executivo que tome as devidas providências para o funcionamento dos sanitários
públicos da Praça Sagrados Corações, principalmente aos finais de semana e feriados. Vereador
Sr. José Maurício Gonçalves: 1) Solicito ao Executivo que oficie os Setores de Obras e Estradas,
para verificarem as árvores que margeiam os barrancos das estradas rurais do Município,  que
correm riscos de desabamento, para que tomem as providências cabíveis, evitando que, com o
inicio do período chuvoso, as mesmas não sofram quedas, colocando em risco os que trafegam
por estas estradas, bem como efetuar também as podas das mesmas, melhorando os acessos e
visibilidades das estradas rurais. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que
providencie a colocação de pedra do tipo seixo rolado nos morros situados nas estradas de terra
do bairro Japão, que devido às chuvas, dificulta o acesso do transporte escolar. Vereador Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira: 1) Solicito ao Executivo que envie um ofício a esta Câmara Municipal, contendo
informações referentes à conclusão da obra do trevo, situado próximo ao Posto BR, sobretudo
informando as previsões para a conclusão dessa obra. Todas as solicitações foram aprovadas em
Plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo. Matéria da pauta: Projeto de Lei
do Legislativo Nº. 10/2015, de 17 de novembro de 2015: “Dispõe sobre Declaração de Utilidade
Pública  da Entidade Casa de Convivência  José Caetano Pereira,  de  conformidade com a Lei
Municipal Nº. 502/2000”, encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O Vereador
Secretário procedeu à leitura do Parecer Favorável expedido pelo Assessor Jurídico do Legislativo
e o Parecer Favorável, expedido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Concluída as
leituras, o Vereador Presidente colocou a matéria em pauta, em discussão. Inscreveram-se junto a
Mesa  Diretora  para  discuti-lo,  todos  os  Vereadores.  Concluída  as  discussões,  o  Vereador
Presidente  colocou  o  Projeto  de  Lei  do  Legislativo  Nº.  10/2015  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.  Concluindo  este  período  da  votação  da  matéria,  o  Vereador
Presidente concedeu a palavra ao Vice Presidente da Entidade Casa de Convivência José Caetano
Pereira,  Sr.  Romualdo  Cintra,  o  qual  agradeceu  esta  Câmara  Municipal,  em nome de  toda  a
entidade,  pela  aprovação  deste  Projeto  de  Lei.  Grande  expediente:  O  Vereador  Presidente
informou que esta Câmara intermediará, dentro dos trâmites necessários, para que a entidade
Casa de Convivência José Caetano Pereira tenha também o seu reconhecimento de Utilidade
Pública Estadual e Federal. Agradeceu ao Projeto Social Japão e aos parceiros envolvidos, pela
visita efetuada a esta Câmara Municipal, em 14 de novembro, sábado último. Enfatizou que se o
Vereador  Sr. Espedito  Martins  de  Noronha estivesse nesta  Sessão,  também seria  favorável  a
aprovação  da  matéria  colocada  em  pauta  hoje.  O  Vereador  Sr.  Neilo  Rodrigues  Oliveira
parabenizou o Vereador Presidente, por ocasião de seu aniversário natalício, no dia de hoje. Os
demais Vereadores também saudaram o Vereador Presidente por seu aniversário. O Vereador Sr.
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José  Carlos  Dias  informou  que  esteve  na  cidade  de  Três  Pontas/M.G,  junto  com  o  servidor
municipal efetivo e candidato a presidente da BRAZPREV, Sr. Júnior Donizete Dias, participando
ambos  de  uma  capacitação  sobre  Regime  de  Previdência  Próprio  dos  Municípios.  Houve  a
participação de mais ou menos 50 municípios, onde todos expuseram que nestes Municípios, o
regime próprio  de  previdência tem caminhado regularmente  e fez  uma explanação do que foi
apresentado neste curso, ressaltando, inclusive, que o Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais realiza uma auditoria anual,  em todos os Municípios que possuem este tipo de regime
previdenciário. 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 24 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.

                                    
                                                                    

                                                       __________________
                                                       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.



4

 

                                             


