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                                       Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária – 2.014.

         Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G,
realizada em 09 de setembro 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. Espedito Martins de Noronha leu do Evangelho de Marcos, do capítulo 09 o versículo 23. 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:  Solicitar  a
Secretaria de Obras que providencie placa informativa denominada ‘Rua sem Saída’ na Praça
do Rosário. Vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira: 1- Solicitar a Secretaria de Obras que execute
pintura de “vaga para idoso” e “vaga para deficiente” em frente à Clínica de Fisioterapia da Srta.
Priscila  Torres  Vieira,  Avenida  Tenente  Francisco  Dias.  Vereador  Sr.  Espedito  Martins  de
Noronha: 1- Que a Secretaria de Obras providencie caminhão pipa para molhar as estradas
rurais do município,  por causa da poeira,  pois existem muitas pessoas ficando doentes por
causa desta poeira,  devido à escassez da chuva. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1- Que a
Prefeitura Municipal faça um estudo e posterior projeto de lei para a execução de uma rede
emissora de esgoto, iniciando no bairro Frei Orestes, indo até ao final do Córrego Can Can.
Esse projeto tem por objetivo limpar o trecho do referido córrego, do esgoto gerado no bairro
Frei Orestes e também que será gerado no novo loteamento a ser construído, denominado
“Bela Vista”. Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para o
Executivo.  Correspondências  recebidas:  Ofício  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social
encaminhando a esta Casa Ofício resposta referente aos atendimentos ministrados pela Polícia
Militar em nosso Município, ressaltando que as Câmeras de Segurança Pública instaladas na
sede do Município e no Distrito de Luminosa são monitoradas 24 horas por dia pelo Pelotão da
Polícia  Militar  de  Brazópolis.  Também informou no mesmo ofício  sobre  a frota  de  veículos
existentes  neste  Município  para  atendimentos  das  ocorrências.  Ofício  do  Executivo
encaminhando o projeto  de Lei  Nº.  34/2014,  para  distribuição.  Não houve correspondência
expedida. Matéria recebida: Projeto de Lei Nº. 34/2014, de 03 de setembro de 2014: “Autoriza o
Município a desafetar área institucional do empreendimento Chácara Primavera e substituí-la
por outra área contígua e dá outras providências”, encaminhado a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação e Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal. Grande expediente: O
vereador Sr. José Maurício Gonçalves manifestou o seu descontentamento pelo ofício expedido
pela  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  quando  se  sabe  que  a  segurança  de  nosso
Município  corre  o  risco  de  comprometer-se  cada  vez  mais,  devido  a  esta  atuação  que  o
Governo do Estado de Minas Gerais  vem implantando nos Pelotões e Destacamentos dos
Policiais  Militares.  O  vereador  Sr.  Sílvio  Raimundo  Vieira  também  manifestou  seu
descontentamento  sobre  o  mesmo  assunto  abordado  pelo  vereador  Sr.  José  Maurício
Gonçalves.  Ainda  ressaltou  que  sobre  as  câmeras  de  segurança  pública  e  as  viaturas  do
pelotão deste Município,  tudo provém boa parte da colaboração do CONSEP (Conselho de
Segurança Pública) deste Município, que procura trabalhar fazendo algo pela segurança de
Brazópolis. O vereador Sr. José Carlos Dias ressaltou que existe uma omissão no Estado em
prestar serviços de segurança pública e tais questões como viaturas, policiais efetivos para este
Destacamento da Polícia Militar, melhorias na estrutura de atendimento da Delegacia de Polícia
Civil,  etc,  todos  estes  assuntos  e  outros  já  foram  abordados  nesta  Casa.  Lembrou  que
recentemente também, o Presidente desta Mesa Diretora efetuou as suas reclamações sobre o
atendimento de médico legista, fato este que muito tem influenciado negativamente no cidadão,
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no  momento  de  luto  familiar.  Ressaltou  que  o  Delegado  de  Polícia  Civil  não  reside  neste
Município, dificultando também os atendimentos de final de semana, quando se faz necessário.
Finalizou destacando que estamos assistindo a depreciação da segurança pública. Nas cidades
menores,  percebemos  a  falta  de  confiança  da  população  na  segurança  pública,  pois
aparentemente, estamos desprovidos de um serviço de qualidade, que assegure ao cidadão a
tranqüilidade que ele necessita. O vereador Sr. Espedito Martins de Noronha ressaltou que a
violência, casos de furtos e outras ocorrências estão aumentando cada vez mais em nosso
Município, devido a esta política administrativa do Governo do Estado com relação à segurança
pública. O vereador Sr. João Bosco Martins de Faria ressaltou que o Delegado de Polícia Civil e
o  MM.  Juiz  da  Comarca  não  residem  em  nossa  cidade.  Reside  aqui  o  Digníssimo
Representante do Ministério Público, Doutor Attílio Ferdinando Pellicci,  que exerce brilhante
trabalho em benefício da segurança deste Município. A ele nosso respeito e gratidão, ressaltou
o vereador.  O Presidente concluiu o grande expediente informando que encaminhará um Ofício
desta Casa ao Exmº. Sr. Tenente Michel da Silva Galeno, Comandante do 3º Pelotão da Polícia
Militar de Brazópolis/M.G, convidando-o para usar a Tribuna desta Casa Legislativa na sessão
de 23 de setembro de 2014, com a finalidade de explicar todas estas dificuldades que estão
sendo retratadas pela Polícia Militar no atendimento de ocorrências e no serviço de segurança
de nosso Município, para que também esta Casa possa, dentro de suas atribuições, dar a sua
colaboração para a solução deste problema. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente
agradeceu a presença de todos e os convocou para a próxima sessão, que se realizará em 23
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.          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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