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                                       Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária – 2.014.

         Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G,
realizada em 16 de junho de 2.014, às 17:00h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides
Machado  de  Souza.  Instalada  a  Sessão,  o  Presidente,  Vereador  Sr.  Rubens  de  Almeida
cumprimentou os presentes e proferiu às seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e como
representantes do povo brazopolense, iniciamos nossos trabalhos no Legislativo”. O vereador
Sr. João Bosco Martins de Faria leu de Apocalipse, capítulo 22 o versículo 21. O Secretário da
Mesa Diretora, vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira verificou o Quorum, constatando a presença
de  todos  os  Edis.  Foi  feita  a  leitura  da  ata  anterior,  discutida,  corrigida  e  aprovada  por
unanimidade.  Medidas  de  Providências:  Vereador  Sr.  Sílvio  Raimundo  Vieira:  1-  Seja
providenciada a colocação de grades/barras de proteção na galeria de águas pluviais (boca de
lobo), situada na esquina da Rua Tenente Francisco Dias com a Travessa José Luiz Mendonça,
próximo ao Banco do Brasil. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1- Solicitar ao setor de
obras  que  ajude  a  solucionar  o  problema  de  falta  de  água  no  posto  de  saúde  do  bairro
Anhumas do Meio. A comunidade está disposta a fazer parcerias para a solução do problema.
Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1- Reiteração do pedido de manutenção nos parquinhos
das escolas municipais. Aproveitar este período de férias para a realização desta manutenção,
visando  também  à  segurança  dos  alunos.  Todas  as  solicitações  foram aprovadas  e  serão
encaminhadas  para  o  Executivo.  Correspondências  recebidas:  Ofício  da  Confederação
Nacional de Municípios encaminhando os certificados de participação dos vereadores Sr. José
Carlos Dias, Sr. Sílvio Raimundo Vieira e Sr. Neilo Rodrigues Oliveira na XIV Marcha a Brasília
em Defesa dos Municípios e Ofício do Diretor Presidente do Projeto curupira, Sr. Ivan Ribeiro de
Carvalho, convidando o Exmº. Sr. Presidente desta Casa para a cerimônia de reconhecimento
de  Utilidade  Pública  Estadual.  Não  houve  correspondências  expedidas.  Matéria  da  Pauta:
Proposta de Emenda ao Projeto de Lei Nº. 20/2014, dos vereadores proponentes Sr. Sílvio
Raimundo Vieira, Sr. José Carlos Dias e Sr. José Maurício Gonçalves, encaminhado para a
Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  e  Comissão  de  Finanças,  orçamentos  e
Fiscalização. Grande expediente: O vereador Sr. José Carlos Dias informou que os moradores
do  bairro  São  Rafael  estão  fazendo  um  abaixo  assinado  para  o  executivo,  solicitando
providências para que o abastecimento de água pela COPASA chegue até os moradores do
referido local.  Também convidou todos os Srs. Edis e demais presentes, bem como toda a
população para a Festa da Banana, que acontecerá entre os dias 19 a 22 de junho, no parque
de exposições em Brazópolis, festa esta já tradicional no bairro Bom Sucesso e no distrito de
Luminosa,  que agora passa a ser  responsabilidade do município,  como uma identidade da
cultura local. O vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira manifestou a sua indignação pela visita de
um Deputado Estadual que veio em nossa cidade, para uma reunião e apresentou notícias
contrárias sobre o trabalho aqui desenvolvido. Relatou ainda que este Município não recebeu
nenhum tipo de ajuda deste referido Deputado e elencou aqui muitas solicitações atendidas por
outros Deputados como Sr. Odair Cunha, Sr. Gabriel Guimarães, Sr. Durval Ângelo, Sr. Ulisses
Gomes e Sr. Bilac Pinto. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença
de todos e os convocou para a próxima sessão, que se realizará em 24 de junho de 2.014, às
17:00h.  Dando como encerrados os trabalhos desta  Sessão,  eu  Vereador  Sílvio  Raimundo
Vieira, 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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                                                       __________________
                                                         Rubens de Almeida.
                                                                 Presidente.
_______________            _______________
Espedito Martins de Noronha.          Sílvio Raimundo Vieira.
Vice-Presidente.          Secretário.

_______________              ________________
Benedito André Lúcio.                                                                   José Maurício Gonçalves.
Vereador.              Vereador.

_______________               ________________
João Bosco M. de Faria                                                                  João do Carmo Lúcio.
Vereador.               Vereador.

_______________               _______________
José Carlos Dias.                                                                            Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.              Vereador.
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