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Ata da Quinta Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 10 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.
Espedito Martins de Noronha 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: Recebida: Convite da Prefeitura
Municipal de Brazópolis para a reunião do Circuito Turístico Caminhos do Sul de Minas, a realizar-se em
24 de março de 2015, às 09:00h na Casa da Cultura de Brazópolis/M.G. Não há correspondências
expedidas. Indicações ao Executivo: Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1- Solicito ao Executivo, em
regime de urgência, que oficie a Secretaria Municipal de obras e o setor de estradas, para providenciar
a colocação de pedra do tipo seixo rolado no morro do bairro dos Bentos, denominado como Morro do
Figueirão, que devido às fortes chuvas, está impossibilitando o tráfego de transporte escolar e outros
veículos, afetando diretamente a participação dos alunos nas atividades escolares. Vereador Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira: 1- Solicito ao Executivo que providencie a reforma das quadras de esportes do
bairro Cruz Vera e do Distrito de Dias. Vereador Sr. José Maurício Gonçalves: 1- Solicito ao Executivo
que oficie a Secretaria Municipal de Obras para providenciar, com urgência, a roçada e limpeza de beira
de estrada, na estrada que liga Brazópolis ao bairro Boa Vista, próximo a residência do Sr. Miguel
Cardoso. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1- Solicito ao Executivo que oficie ao setor de
estradas para providenciar patrolamento, manutenção e limpeza na estrada denominada Monjolinho,
com início no Distrito de Dias. Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1- Solicito ao Executivo que refaça a
laje de bueiro que está quebrada, no bairro Can Can, próximo a Cooperativa do bairro. Vereador Sr.
José Carlos Dias: 1- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para verificar o
prolongamento de um bueiro na propriedade da Sra. Fátima, no bairro Bom Sucesso, estrada de acesso
ao bairro dos Machados, sendo que esta medida poderá corrigir a passagem das águas pluviais que
estão inundando as residências de duas famílias no local. 2- Solicito ao Executivo que oficie a
Secretaria Municipal de Obras para analisar a possibilidade de se fazer a substituição dos tubos de aço
na rede pluvial existente no bairro Horizonte Azul, tendo em vista que a tubulação se encontra
deteriorada, com as águas passando por fora desta tubulação e causando erosão nos lotes ali
existentes. Esta tubulação é recente, possuindo 08 anos de existência, mas já se encontra deteriorada.
3- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para refazer o passeio, meio fio de
calçada e correção da Rua Floriano Peixoto, na esquina com a Rua José Pereira da Rosa, próximo à
Escola Municipal Dona Maria Carneiro. 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. José Carlos Dias informou que no dia 09 de março,
esteve em Poços de Caldas, na Agência da Caixa Econômica Federal, a serviço do Município, para
sanar algumas dúvidas finais para liberação de recursos que serão destinados a calçamento. E nesta
terça – feira, dia 10 de março, esteve em companhia do vereador Sr. José Maurício Gonçalves, do
Presidente desta Câmara, vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira e do Prefeito Municipal, Sr. João Mauro
Bernardo, na cidade de São Paulo, visitando uma empresa têxtil que deseja se instalar em nosso
Município, gerando inicialmente mais ou menos 30 empregos, expandindo em seguida este número.
Também informou que, em breve, terão início os trabalhos na galeria do Córrego Tijuco Preto, nos
pontos que foram afetados com a chuva de 06 de fevereiro de 2013, sendo o trecho dentro do campo de
futebol e o trecho entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Floriano Peixoto. O processo de licitação já
está concluído e será a Empresa Araújo Falcão Ltda que executará a obra. Também expôs sobre as
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questões de iluminação pública, que ficará por conta do Município, sendo que o vereador propôs uma
parceria entre a Câmara, à população e o Executivo, para que seja feito um diagnóstico dos pontos de
iluminação pública que não estão sendo necessários, e estes sejam retirados, para que novos pontos
sejam instalados em locais que realmente sejam importantes. O vereador Sr. José Mauricio Gonçalves
também manifestou o seu contentamento com relação a esta empresa têxtil que deseja se estabelecer
em nosso Município, considerando que os empresários responsáveis têm manifestado grande interesse
de aqui se instalarem. Sugeriu ainda que o Executivo aproveite o Pronatec para oferecer a população
cursos para costura, preparando assim uma mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. O
vereador Sr. Espedito Martins de Noronha parabenizou o Executivo e o Legislativo por esta iniciativa de
atrair meios que gerem emprego para a população de nosso Município. Em seguida, agradeceu ao setor
de estradas pela manutenção e patrolamento efetuado na estrada do bairro Prainha e no morro que dá
acesso ao bairro Ribeirão, pelo bairro Anhumas. O Presidente apresentou aos Senhores Edis e aos
presentes o folder de apresentação desta empresa têxtil e na sequência informou esta Casa e a
população que na próxima semana, nos dias 17 e 18 de março, estará em Campos do Jordão/SP,
participando de uma reunião coletiva para o setor de turismo, junto com esta Secretaria de nosso
Município e o Sr. Prefeito Municipal, para estabelecimento de algumas metas para o circuito de turismo
de nossa região. Em seguida, deixou em aberto o convite para os vereadores que queiram participar
deste encontro. Manifestou o vereador Sr. José Maurício Gonçalves, que então fará parte deste grupo.
Os mesmos irão e retornarão no mesmo dia. O vereador Sr. Benedito André Lúcio solicitou ao
presidente que a Sessão desta Câmara possa ser realizada no horário das 17:00h. O Presidente
colocará a proposta em votação na próxima sessão. 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 17 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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