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Ata da Quarta Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 03 de
março 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.
Benedito André Lúcio leu do Evangelho de Lucas, do capítulo 21, o versículo 19. 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: Recebida: Ofício da Secretaria
Municipal de Educação solicitando a nomeação de um vereador para compor a comissão de elaboração
do Plano Decenal de Educação. O Presidente nomeou o vereador Sr. José Carlos Dias para compor
esta comissão. Expedida: Ofício coletivo ao Exmº. Sr. Fernando Pimentel, Governador do Estado de
Minas Gerais, solicitando a construção de Trevo/Rotatória, pela Avenida Projetada pavimentada, entre a
Rodovia Estadual MG – 295 e a Avenida Coronel Henrique Braz. Esta Casa Legislativa protocolou em
sua secretaria o ofício expedido pelo Sr. Péricles Pinheiro ao Presidente desta Mesa Diretora,
solicitando que oficie o Executivo para que proceda amparo legal e acompanhamento da Assistente
Social Municipal a uma família do Município (denominada no ofício). Será encaminhado ao Executivo
para providências. Indicações ao Executivo: Presidente: 1- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria
Municipal de Obras para providenciar reforma e pintura no Castelinho localizado a Avenida Doutor
Carlos Pioli Filho. 2- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para providenciar a
colocação de um redutor de velocidade próximo a residência do Sr. Joaquim Firmino, bairro Bela Vista.
3- Solicito ao Executivo que analise a possibilidade de pintura de faixa amarela em um lado da Travessa
Joaquim Vergueiro. Vereador Sr. José Maurício Gonçalves: 1- Solicito ao Executivo que oficie a
Secretaria Municipal de Obras para efetuar a troca de manilhas quebradas uma na ponte do bairro dos
Melos, na estrada principal que liga Brazópolis ao bairro Boa Vista, e outra no bairro Bom Jardim,
próximo a propriedade do Sr. Raul Félix de Azevedo. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para providenciar um redutor de
velocidade próximo ao Mercadinho Alvorada Martins, na Rua Capitão Manoel Gomes, Centro. Vereador
Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1- Reiteração de pedido: Solicito urgente ao Executivo que disponibilize
mais uma linha telefônica para os atendimentos da Delegacia de Polícia Civil do Município de
Brazópolis/M.G. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal
de Obras para realizar operação tapa buracos na Estrada do Observatório e Estrada dos Bragas, com
limpeza das saídas de águas pluviais. 2- Solicito ao Executivo que viabilize a proposta de parceria com
o Sr. Antonio Bento, proprietário de terreno na estrada que se inicia na Igreja São Clemente, bairro Bom
Sucesso, para calçamento de um trecho da estrada, onde os proprietários possam comprar os
bloquetes e meio fios e a prefeitura execute a obra com mão de obra, maquinário e execução dos
bueiros de águas pluviais. 3- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para
executar operação tapa buracos, com limpeza das saídas laterais de águas pluviais no bairro Banhado.
4- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para providenciar a colocação de
pedra do tipo seixo rolado no trecho final da estrada do bairro das Posses. Vereador Sr. Rubens de
Almeida: 1- Solicito ao Executivo que disponibilize um computador para os trabalhos de secretaria e
outros, no Castelinho Doutor Carlos Pioli Filho. Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário e
serão encaminhadas para providências do Executivo. Não houve matéria recebida pelo Executivo e
expedida pelo Legislativo. Grande expediente: O vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira sugeriu que o
Executivo faça um estudo, detectando a real necessidade da construção de redutores de velocidade,
devido às inúmeras solicitações que esta Casa vem recebendo e efetuando, para priorizar a execução
dos mesmos. O vereador Sr. José Carlos Dias agradeceu a Secretaria Municipal de Obras pelo início
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das obras de tapa buracos na avenida principal do bairro Bom Sucesso. Informou que participou de uma
reunião com a comissão que está analisando a possibilidade de instalação de regime próprio de
previdência social para os servidores públicos municipal, cujo projeto virá para estudo desta Casa.
Serão agendadas reuniões com os servidores para maiores esclarecimentos. Informou também que o
Exmº. Sr. Prefeito Municipal estará nestes dias na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte,
apresentando um projeto para a construção de uma ponte no bairro Bom Sucesso, próximo a
propriedade do Sr. Jésus. Para finalizar, entregou aos Srs. Pares um CD com as canções de seus
sobrinhos, os meninos Thiago Henrique e Lucas, com a finalidade de divulgar o trabalho da dupla. O
Presidente encerrou o grande expediente apoiando esta iniciativa do Executivo quanto ao regime de
previdência social. Também se pronunciou que esta Casa fará um estudo orçamentário para analisar a
instalação de wi fi para ser usado nos arredores da Câmara Municipal. Não havendo mais nada a tratar,
o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão, convocando os Edis para
a próxima Sessão Ordinária, que se realizará em 10 de março de 2.015, às 18:00h. Dando como
encerrados os trabalhos desta Sessão, eu Vereador 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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