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Ata da Vigésima Sessão Ordinária – 2.015.
Ata da Vigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 11
de agosto de 2.015, às 18:00h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de Souza.
Instalada a Sessão, o Presidente da Mesa Diretora, Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira
cumprimentou os presentes e solicitou ao Vereador Secretário da Mesa Diretora, Sr. José Carlos
Dias, que verificasse o Quórum, o qual constatou a presença de todos os Vereadores. 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. Espedito Martins de Noronha para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, o
qual leu do Evangelho de Lucas, do capítulo 04, o versículo 34. Foi feita a leitura da Ata anterior,
discutida, corrigida e aprovada por unanimidade. Em seguida, o Vereador Presidente passou a
palavra ao Vereador Secretário, para a leitura das correspondências: Expedidas: Ofícios do
Presidente da Mesa Diretora desta Casa Legislativa ao Exmº. Sr. Engenheiro Sebastião Elias de
Oliveira, Coordenador Regional do DER, Agência de Itajubá/M.G, reiterando a possibilidade de
instalação de aparelhos radares na Rodovia Estadual MG – 295, um próximo ao Distrito de Dias e
outro próximo ao bairro Farias; Indicações do Vereador Sr. José Carlos Dias: Ao Exmº. Sr.
Engenheiro Sebastião Elias de Oliveira, solicitando acostamento em toda a extensão da Rodovia
Estadual MG – 295 e a construção de passarela para pedestres sobre a ponte do Rio Vargem
Grande, que também passa por esta Rodovia Estadual e ao Exmº. Sr. Secretário de Estado de
Transporte e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, Dr. Murilo Valadares, solicitando a
deliberação para a realização de operação tapa buracos e manutenção no Trevo de acesso a
Estrada do Observatório, no bairro Bom Sucesso. Ao Exmº. Superintendente Regional de Ensino,
Professor Adilson Francisco dos Santos, solicitando informações sobre as reformas das Escolas
Estaduais, a saber: Alfredo Albano de Oliveira (Distrito de Luminosa), Inácio João de Faria (bairro
Cruz Vera), Dino Ambrósio Pereira (bairro Bom Sucesso) e Presidente Wenceslau (Brazópolis).
Ofício da Mesa Diretora ao Exmº. Prefeito Municipal, João Mauro Bernardo, solicitando: O quadro
de secretários, suas respectivas secretarias, bem como setores e coordenadorias ligadas em
algumas secretarias desta administração municipal e solicitando as seguintes informações: Qual o
coordenador responsável pela manutenção das estradas, pontes, limpeza de bueiros, roçadas e
aterros; como é organizado o atendimento das estradas e como são priorizados, no cronograma,
os trechos a serem executados, já que as máquinas e caminhões não são suficientes para atender
toda a demanda ao mesmo tempo e, ainda, no mesmo ofício, qual o funcionamento atual de
serviços realizados em propriedades particulares. Não houve correspondências recebidas.
Medidas de Providências: Vereador Presidente: 1) Solicito ao Executivo que oficie o setor
responsável a elaborar um cronograma para atendimento do caminhão pipa, para aguar as
estradas dos bairros rurais, onde se tem maior aglomeração de residências, devido à poeira
causada pela escassez das chuvas. Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1) Solicito ao Executivo que
oficie o setor de estradas para efetuar manutenção, patrolamento, correção de buracos e
escoamento de água pluvial nas estradas municipais dos seguintes bairros: Retiro de Anhumas,
Anhumas do Meio, Japão, Campo Belo, Pitangueiras e do Distrito de Luminosa até a divisa com o
Município de Campos do Jordão/S.P. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1) Solicito ao Executivo que
providencie a extensão de rede elétrica no bairro dos Bragas, em Bom Sucesso, para atender seis
famílias residentes e em pequenos terrenos advindos de convivência familiar, já que a Cemig não
atende casos com essas características, mesmo quando os moradores propõem o pagamento dos
serviços. 2) Solicito ao Executivo, com urgência, que encaminhe para esta Câmara Municipal uma
resolução para a construção do Posto de Atendimento do PSF no bairro Japão, pois a tempos a
comunidade local não está sendo atendida no prédio da Escola Municipal Frutuoso Manoel de
Azevedo, que se encontra ocupada por um morador do bairro Bom Jardim. 3) Em conjunto com os
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Vereadores Sr. José Maurício Gonçalves e Sr. Espedito Martins de Noronha: Solicitamos ao
Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para efetuar avaliação na rede de esgoto que
passa pela Rua Segesfredo Martins Tosta, visando a troca da tubulação de 100 mm por uma com
capacidade de 150 mm. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1) Solicito ao Executivo que oficie a
Secretaria Municipal de Obras para efetuar a construção de redutor de velocidade na Praça
principal do Distrito de Luminosa, pois alguns dos veículos que por ali transitam estão passando
em alta velocidade, principalmente aos finais de semana. Vereador Sr. Espedito Martins de
Noronha: 1) Solicito ao Executivo que analise a possibilidade da implantação de rede de água
potável da COPASA para os moradores do bairro Farias, pois segundo alguns moradores do local,
cerca de 34 famílias do bairro se encontram com falta de água potável em suas residências.
Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: Solicito ao Executivo que oficie o setor de estradas a efetuar
patrolamento e aterro na estrada municipal Adolfo Rodrigues Simões, no bairro Paiolzinho, Distrito
de Luminosa, iniciando nas proximidades da propriedade do Sr. Gino Machado, até os limites que
possibilite o trabalho da máquina patrol avançar. Todas as solicitações foram aprovadas em
Plenário e serão encaminhadas para providências do Executivo. Não houve matéria recebida.
Grande expediente: O vereador Presidente iniciou informando o início das obras de canalização do
Córrego Tijuco Preto, que passa aos fundos da Rua Floriano Peixoto, para a próxima semana.
Informou que a quadra esportiva da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida se encontra
fechada temporariamente para reforma, manutenção e cobertura de sua área de lazer. Informou
também que já está incluída no cronograma de obras da secretaria municipal de obras, a reforma
da guarita para ponto de ônibus, no bairro Cachoeira. O vereador Sr. José Carlos Dias informou a
execução de obra em um trecho de rede de esgoto, no Distrito de Dias, com recursos próprios do
Executivo. Também com recursos próprios do Executivo, informou as obras na iluminação nos
postes do Estádio Municipal Dr. Ataliba de Moraes, com troca de lâmpadas queimadas e
manutenção, parabenizando também os servidores que estão trabalhando nesta obra. Esclareceu
sobre um fato ocorrido hoje no laboratório municipal, que foi um pequeno atraso no atendimento
dos pacientes, pois ocorreu falta de funcionário ao trabalho, por motivos particulares e a secretaria
municipal de saúde tomou as providências para dar continuidade ao atendimento. Agradeceu ao
Executivo e a comunidade do bairro Bom Sucesso pela parceria efetuada para a execução da
reforma do posto de Saúde do referido bairro. Atendendo ao pedido efetuado pelo vereador Sr.
Espedito Martins de Noronha, solicitou a secretaria desta Casa para que expeça um ofício ao
Executivo, solicitando um Parecer sobre as medidas que podem ser tomadas com relação ao ferro
velho exposto às margens da Rodovia Estadual MG – 295, próximo ao prédio da Assume. Para
finalizar, informou que a Prefeitura Municipal terceirizou os trabalhos referentes à iluminação
pública em nosso Município, para melhor atender a nossa população. O vereador Sr. Espedito
Martins de Noronha agradeceu ao Executivo pela finalização das obras do Córrego Tijuco Preto,
próximo ao Posto Barracão. Agradeceu também a finalização e reforma do Posto de Saúde do
bairro Anhumas do Meio. Finalizou agradecendo ao Vereador Sr. José Carlos Dias por solicitar o
encaminhamento de sua medida ao Executivo, sobre as providências que podem ser tomadas com
relação ao ferro velho exposto às margens da Rodovia Estadual MG – 295, próximo ao prédio da
Assume. 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 18 de agosto 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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_______________
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Vereador.
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Vereador.
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Vereador.
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