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                                       Ata da Vigésima Sessão Ordinária – 2.014.

         Ata da Vigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada
em 05 de agosto 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. Neilo Rodrigues
Oliveira leu do Evangelho de Mateus, capítulo 22 o versículo 34. 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 da quarta sessão extraordinária, discutida, corrigida e aprovada
por unanimidade. Medidas de Providências: Vereador Presidente: 1-Patrolamento urgente na
estrada dos bairros Gomeiras e Paiol Velho. 2- Providências na lixeira próximo a propriedade do
Sr. Zequinha,  bairro  Lagos da Serra.  Vereador  Sr. Sílvio  Raimundo Vieira:  Providências na
lixeira próxima a Ponte de Zinco. Espedito Martins de Noronha: 1- Colocação de faixa amarela
no meio fio de calçada, na Praça Doutor Raul Gama. 2- Colocação de duas lixeiras no bairro
Anhumas, sendo uma próxima ao bar do Sr. Roberto Teixeira e outra na estrada de acesso ao
bairro Pitangueiras. Para todos os pedidos referentes às lixeiras, sugere-se que estas sejam
mais altas e cercadas, evitando que animais venham danificar o lixo ali depositado. Vereador
Sr. José  Carlos  Dias:  1-  Solicito  ao  Exmº.  Sr.  Prefeito  providências  no sentido  de pedir  a
COPASA que efetue estudo de viabilidade no atendimento de abastecimento de água potável
aos moradores do bairro São Rafael. Tal medida se faz necessária devido à escassez de água
ocorrida nestes últimos anos,  bem como o aumento da população local.  Estes fatores têm
influenciado e dificultado o atendimento nas residências com água de mina. Vereador Sr. José
Maurício Gonçalves: 1- Que o setor de estradas proporcione manutenção na estrada que liga o
bairro Banhado ao bairro Campo Belo, passando pelo bairro do Portão, bem como manutenção
na estrada que parte do centro do bairro do Portão até a residência do Sr. Sebastião Garcia.
Vereador  Sr.  Benedito  André  Lúcio:  1-  Providenciar  a  manutenção  e  desentupimento  nos
bueiros existentes na estrada do Distrito de Luminosa até a divisa com o Município de Campos
do Jordão/S.P. Vereador  Sr. Neilo  Rodrigues Oliveira:  1-  Combater  a  epidemia  de pombos
existente nos prédios das escolas municipais. 2- Manutenção nos parquinhos existentes nas
escolas municipais. 3- Manutenção na guarita de ponto de ônibus no bairro Cachoeira, próximo
a  propriedade  dos  familiares  de  D.  Zica.  Todas  as  solicitações  foram  aprovadas  e  serão
encaminhadas  para  o  Executivo.  Correspondências  recebidas:  Balancete  do  almoço
beneficente da APAE,  realizado em 04/05/2014.  Convite  do Vetebraz para a solenidade de
inauguração do palco Dimas Sinhá, na própria sede, dia 08/08/2014, às 19:00h. Ofício resposta
do  Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social,  Dr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  referente  ao
atendimento de médico legista. Ofício da coordenadora do Lar da Criança, Ir. Cleci Cherubin
solicitando ajuda desta Casa referente à perfuração e manutenção de nova mina d’água, cujo
uso será indispensável para redução de gastos com a água fornecida pela COPASA e ofício do
Rotary Club Brazópolis solicitando a importância de R$ 1.500,00 para pagamento do 2º prêmio
do XIº Campeonato de Duplas Sertanejas de Brazópolis, dia 27 de setembro. Correspondência
expedida:  Ofício  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais  encaminhando  a
documentação referente à prestação de contas do ex-prefeito, Sr. Josias Gomes, referente ao
exercício de 2012. Não houve matéria recebida. Grande expediente: O vereador Presidente
agradeceu  ao  Exmº.  Sr.  Prefeito  Municipal  pelo  atendimento  de  seu  pedido  referente  ao
Córrego Tijuco Preto e comunicou que irá procurar o mesmo para solicitar providências quanto
ao córrego que passa próximo ao bairro Bela Vista.  O vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira
esclareceu todas as  dúvidas referente  ao projeto  de  lei  Nº.  25/2014,  aprovado em sessão
ordinária de 16 de julho de 2014, com relação ao uso de transporte escolar intermunicipal.
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Também agradeceu ao trabalho ministrado pela secretária municipal de promoção social, Sra.
Cristina  e  a  assistente  social  municipal,  Sra.  Noêmia,  pela  reunião  efetuada  com  várias
representações,  que  possibilitou  o  levantamento  de  famílias  que  futuramente,  poderão  ser
incluídas no loteamento Bela Vista. Manifestou o seu contentamento pelo bom êxito que está
tendo o programa do governo federal denominado “Mais Médico”. Para finalizar, solicitou aos
senhores vereadores que entreguem para a secretaria desta Casa o calendário de eventos para
levantamento de informações, encaminhado pela secretaria municipal de turismo e cultura e
comunicou que o secretário legislativo estará no período de férias, a partir de 14 de agosto, as
quintas e sextas-feiras. O vereador Sr. José Carlos Dias saudou com votos de boas vindas a
todos os Edis pelo retorno das sessões, neste segundo semestre legislativo. Esclareceu que o
projeto de lei aprovado por esta Casa referente ao transporte escolar intermunicipal tem por
objetivo primeiramente fixar o número de vagas oferecidas para atendimento dos alunos que
desejam cursar em Itajubá os cursos que aqui não são ministrados e o limite de renda mínima
per capta (por pessoa da família), assegurando, dentro deste limite o transporte. Quanto aos
cursos que são ministrados aqui, mas que ao estudante prefere cursá-lo em outro município, o
transporte não poderá atender. Expôs ainda que esta Casa sempre está à disposição para
esclarecimentos  referente  a  este  ou  qualquer  outro  assunto  que  o  cidadão  necessite  de
informações. Anunciou que a previsão do calçamento do bairro Bela Vista é pavimentar até a
entrada  de  acesso ao campo de  aviação.  Mas  para  que este  projeto  seja  concluído,  será
necessário  passar  o  período  eleitoral,  com  o  objetivo  de  se  fazer  um  Termo  Aditivo,
possibilitando a conclusão desta obra. O calçamento no bairro Frei Orestes foi concluído e, se
for  assinado o  Termo Aditivo,  será  possível  a  conclusão de outro  trecho que necessita  de
calçamento. A Avenida Projetada, próxima ao estádio continua suas obras, com o objetivo da
conclusão  de  todo  o  trecho.  Também  informou  que  a  garagem  ampliou  seu  espaço  de
estacionamento,  com  a  finalidade  de  melhor  acomodar  a  frota  de  veículos  do  município.
Também informou que já foi feito o processo de licitação para uma Unidade de Saúde, que será
construída próxima a Casa de Convivência José Caetano Pereira, no valor de R$ 1.270.000,00.
Para finalizar, ressaltou o dia do padroeiro São Caetano, celebrado em 07 de agosto, pedindo a
sua intercessão pelo nosso Município, para que todos possam amar e trabalhar pelo bem estar
do nosso povo brazopolense. O vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira, novamente com a palavra,
ressaltou que o calçamento efetuado no bairro São Francisco adentrou até a Rua Monsenhor
José Roberto, para facilitar  o acesso de uma criança portadora de deficiência física que ali
reside. O vereador Sr. José Maurício Gonçalves agradeceu a secretaria de obras pela placa de
proibição para entrada de veículos, próximo ao Posto Paloma. Também agradeceu ao setor de
estradas pelo trabalho de manutenção que está sendo efetuado nas estradas do município. Não
havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e os convocou para a
próxima  sessão,  que  se  realizará  em  12  de  agosto  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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