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Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária – 2.014.
Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G,
realizada em 26 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. José Carlos Dias leu de Romanos, capítulo 14 o versículo 19. 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 Presidente: 1- Patrolamento em toda a
extensão da estrada do bairro Prainha. 2- Colocação de faixa de pedestre entre a Rua 24 de
Maio e a Rua Floriano Peixoto e colocação de redutor de velocidade em frente à Escola
Municipal Dona Maria Carneiro, em frente à Rua Floriano Peixoto. Vereador Sr. Sílvio Raimundo
Vieira: 1- Colocação de redutor de velocidade na Rua Sete de Setembro, em frente ao bar Flor
de Liz, próximo a Rodoviária. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1- Providências no sentido de
fazer pintura em amarelo (proibido estacionar), no trecho da Travessa Cândido Mendonça,
situada no entroncamento da Rua Gustavo Pereira e Travessa Eugênio Noronha, no bairro
Aparecida. O pedido é justificável, pois com a parada de muitos ônibus escolares neste local,
fica difícil o trânsito de veículos no horário que se tem aulas nas escolas desta região. Vereador
Sr. Espedito Martins de Noronha: 1- Que o Executivo solicite às empresas que efetuam os
transportes públicos nos bairros rurais do município, que incluam em sua rota o Hospital São
Caetano e Avenida Nossa Senhora Aparecida, com término na Rodoviária. Vereador Sr.
Benedito André Lúcio: 1- Patrolamento em toda a estrada do bairro Sertãozinho, no Distrito de
Luminosa. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1- Reiteração do pedido de mais uma linha
telefônica para melhorias no atendimento da Delegacia de Polícia Civil de nosso Município. O
vereador Sr. José Carlos Dias sugeriu que a Mesa Diretora encaminhe um ofício a Secretaria
de Estado de Segurança Pública, solicitando o atendimento desta medida efetuada pelo
vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira, já que a Polícia Civil é de responsabilidade do Estado.
Correspondências expedidas: Ofícios ao Executivo: Solicitar regulamentação para usuários do
parque de exposições, em todos os eventos que lá acontecerem. Solicitar parceria entre o
Executivo e a comunidade para a colocação de água da COPASA em toda a extensão do bairro
Can Can. Correspondências recebidas: Ofício do DD. Representante do MP, Dr. Atílio
Ferdinando Pellicci, encaminhando para esta Casa abaixo assinado dos residentes e
domiciliados a Avenida Dona Emília Torres Gonzaga, bairro Frei Orestes, solicitando
fiscalização e realização das obras necessárias, por motivos do esgoto correr pelo córrego,
causando mau cheiro em toda aquela região. A Mesa Diretora irá encaminhar este ofício para o
Executivo. Convite da Câmara Municipal de Itajubá para reunião sobre os ativos de iluminação
pública, dia 27 de agosto, às 09:00h. Ofício da Comissão Permanente e de Direitos Humanos
encaminhando à Mesa Diretora todos os documentos referente a situações que vem ocorrendo
no Sítio Boa Vista, no bairro Cruz Vera. A Mesa Diretora irá encaminhar toda a documentação
recebida para a Delegacia de Polícia Civil desta Comarca, para providências. Não houve
matérias recebidas. Grande expediente: O vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira agradeceu ao
setor de estradas pelo trabalho de manutenção efetuado em uma das estradas do bairro Boa
Vitória, próximo a propriedade do Sr. Sílvio Lemes e região. O vereador Presidente estendeu
também seus agradecimentos ao mesmo setor, pelo trabalho efetuado na estrada do bairro
Serra dos Torres. Ainda com a palavra, o vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira ressaltou os
avanços que o PAC (Programa de Aceleração e Crescimento) tem produzido nos municípios
menores, inclusive em nosso município. O vereador Sr. Espedito Martins de Noronha ressaltou

2
que a população também tem se demonstrada agradecida pela manutenção que está sendo
feita nas estradas rurais do município. O vereador Sr. José Carlos Dias também fez seus
agradecimentos ao setor de estradas, ressaltando que terá início esta semana aos trabalhos de
aterro e manutenção nas estradas internas do bairro Bom Sucesso. Informou que o município
está fazendo mais uma parceria com a COPASA para extensão de rede, para atender a
população do bairro Farias e região. Também informou sobre a reunião que acontecerá na sede
da prefeitura Municipal, no dia 27 de agosto, com a empresa que está fazendo um estudo para
implantar o regime próprio de previdência social. Foi publicado o processo de licitação para a
manutenção nas galerias do Córrego Tijuco Preto e também o paredão de contenção do lago
próximo aos bairros Frei Orestes e Bela Vista, com abertura de propostas no dia 18 de
setembro. Informou que o município irá se inscrever junto ao Governo Federal para tentar
adquirir mais uma retro escavadeira, com a finalidade de melhorar ainda mais os serviços,
principalmente as demandas na zona rural. Em breve o município será contemplado com mais
um caminhão e uma pá carregadeira. O vereador Sr. José Maurício Gonçalves agradeceu a
secretaria de obras pela reforma efetuada em uma guarita de ponto de ônibus no bairro Alto da
Glória. Também parabenizou o Conselho Comunitário do bairro Teodoros pela realização da
Fest’Agri e encontro dos carreiros de boi, ocorrido nos dias 23 e 24 de agosto. O vereador Sr.
Sílvio Raimundo Vieira retomou o convite da Câmara Municipal de Itajubá sobre a reunião
referente aos serviços de iluminação pública nos municípios, citado acima. Haverá
representação do Executivo e o vereador Sr. José Maurício Gonçalves se propôs a participar,
representando o Legislativo. Para finalizar, o Secretário solicitou sobre a colaboração dos Srs.
Edis para a APAE e solicitou também a presença de todos para a reunião com os comerciantes
das galerias do Mercado Municipal, que acontecerá ao término desta Sessão. Não havendo
mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e os convocou para a próxima
sessão, que se realizará em 02 de setembro 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.
Vice-Presidente.
_______________
Benedito André Lúcio.
Vereador.

_______________
Sílvio Raimundo Vieira.
Secretário.
________________
José Maurício Gonçalves.
Vereador.

_______________
João Bosco M. de Faria
Vereador.

________________
João do Carmo Lúcio.
Vereador.

_______________
José Carlos Dias.
Vereador.

_______________
Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.
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