Vigésima Segunda Sessão Ordinária 2011
Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis,
realizada dia 9 de Agosto de 2011, às 18h30. Instalada, a sessão, o Senhor
Presidente cumprimentou a todos os presentes e pediu ao secretário da Mesa que
fizesse a chamada. Eu José Maurício Gonçalves, Primeiro Secretário, fiz a
chamada e constatei a presença dos demais vereadores, com ressalva a ausência
da Vereadora Adriana Lúcia Mendonça, que está de licença médica. Logo após o
Senhor Presidente proferiu as seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e
como representantes do povo brazopolense, iniciamos nossos trabalhos no
legislativo”. Foi feita a leitura da Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária de
2011, discutida e aprovada por unanimidade. Ofício Nº 109/2011 da Secretaria de
Saúde em resposta ao ofício 096/2011 da Câmara Municipal, informando que
secretária de saúde Sra. Valdeti Martins da Silva está impossibilitada de
comparecer a Sessão da Câmara do dia 09 de agosto de 2011, devido a um
compromisso já assumido. Ofício Nº 141/2011 do Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais, 51ª Zona Eleitoral de Brazópolis-MG, informando a mudança de seu
endereço. Ofício Nº 175/2011 do Gabinete do Prefeito em resposta a medida de
providência nº 001/2011 de 28 de fevereiro, do vereador Péricles Pinheiro,
informando que já está programada a licitação para a compra dos bloquetes e o
calçamento da via no cronograma do setor de obras da prefeitura com previsão
para iniciar este ano. Ofício Nº 098/2011 da Presidência da Câmara, solicitando
do executivo alteração no numero do Projeto de Lei 16 passando para o numero
18, pois já encontra-se nesta casa um Projeto de Lei de numero 16 em que o
mesmo já fora votado e aprovado. Palavra aberta para os vereadores colocarem
seus pedidos para encaminhamentos. Pedido de Providência Nº 33/2011 dos
Vereadores José Carlos Dias e José Maurício Gonçalves, solicitando: Execução
de manutenção na Rua Mário Lisboa, no bairro Vargem Grande. O bueiro feito
para escoamento das águas de chuva está inacabado, sem a caixa de captação
necessária para segurança da obra. O leito carroçável da rua precisa ser nivelado
também. Pedimos também providências para o calçamento do trecho, se possível,
ainda antes do início das chuvas, visto que o local e baixo e está sujeito a
acumulação de água. Pedido de Providência Nº 18 e 19/2011 do Vereador José
Maurício Gonçalves, 1- Reiterando o pedido de execução de serviço de
patrolamento na estrada municipal, partindo do morro do sabão passando pelo
Bairro Arrozal até o Bairro Teodoros. 2- Reitera o pedido de providencia 04/2011
de 15 de março, para que execute reparo em ponte existente na estrada
Brazópolis/Boa Vista, próximo ao antigo retiro leiteiro do Sr. Cláudio. Sendo que a
mesma coloca em risco de acidentes aos veículos que por lá transitam, devida
parte da ponte ter desbarrancado. Medida de Providência Nº 14/2011 do
Vereador Presidente Sérgio Fernandes dos Reis, Solicitando: 1- reparos em uma
pequena área 2,5 m² de calçamento em bloquete na Rua Silvestre Ferraz,122,
próximo ao portão da residência do Sr. José Edir, visto que o local encontra-se
mais baixo que o calçamento normal, armazenando água; 2- Reitero solicitação de
medida já aprovada pelo legislativo, quanto ao prolongamento de rede de esgoto
em trecho de aproximadamente 60 metros, compreendido da Escola Municipal

Félix da Silva, até ligar a rede da parte inferior do terreno, no bairro Can- Can. Foi
feito a leitura das matérias enviadas pelo executivo, Projeto de Lei nº 17 de 09 de
Agosto de 2011 que “Autoriza o Executivo a efetuar cessão de uso de computador
a Policia Militar do Meio Ambiente”. Projeto de Lei nº 16 “Autoriza o Executivo a
efetuar cessão de uma estufa esterilizadora ao LADMA – Lar Dona Maria
Adelaide”. Com a palavra o Sr. Presidente disse que sobre os projeto...

A sessão passou para o grande expediente. A palavra ficou aberta por ordem de
solicitação. Com a palavra o vereador

Não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e convocou
a todos para a próxima sessão ordinária do dia 9 de Agosto às 18h:30. Desejou ainda
uma boa noite, uma boa semana e que Deus os acompanhe. Dando como encerrados
os trabalhos daquela sessão, eu José Maurício Gonçalves, Secretário da Mesa
Diretora, lavrei a presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada por todos
os Edis presentes.
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