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Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária – 2.014.
Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G,
realizada em 14 de outubro 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 Maurício Gonçalves leu do Evangelho de João, do capítulo 02 o versículo 05. Em
seguida, o vereador Secretário da Mesa Diretora, Sr. Sílvio Raimundo Vieira verificou o
Quorum, constatando a presença de todos os Srs. Edis. Foi feita a leitura da Ata anterior,
discutida, corrigida e aprovada por unanimidade. Medidas de Providências: Vereador
Presidente: 1- Solicito ao Executivo que oficie a COPASA para estender a sua rede de água
potável para todos os moradores do bairro Can Can, inclusive aos moradores do bairro Can
Can de Cima e também aos bairros Varginha e Serra dos Mendonça. Vereador Sr. José
Maurício Gonçalves: 1- Solicito ao Executivo que oficie a secretaria de obras para realizar
manutenção nas vias com buraco, próximas ao posto Paloma. 2- Em conjunto com o vereador
Sr. Sílvio Raimundo Vieira: Solicitamos ao Executivo a criação de pontos de acesso a internet
para disponibilizar acesso livre aos cidadãos nos seguintes locais: Terminal Rodoviário,
Mercado Municipal e Hospital São Caetano. 3- Em conjunto com o vereador Sr. José Carlos
Dias: Solicitamos ao Executivo para proceder à manutenção e correção no esgoto da Travessa
Mário Silva, arredores do Santuário Nossa Senhora Aparecida e bairro Alto da Glória, devido ao
mau cheiro ali existente, do qual tem reclamado os moradores que lá residem. Vereador Sr.
Espedito Martins de Noronha: 1- Solicito ao Executivo que oficie a secretaria de obras para
tapar o buraco aberto próximo ao posto Paloma e a colocação de terra sobre o encanamento
exposto no mesmo local. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1- Reiteração de solicitação ao
Executivo para que tome medidas urgentes para o funcionamento da Estação de Tratamento de
Água do Distrito de Luminosa, pois a população do local está enfrentando dificuldades com a
escassez de água. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1- Solicito ao Executivo que oficie a
secretaria de obras para proceder ao desentupimento de bueiros existentes na estrada rural
que liga o Distrito de Luminosa até a divisa com o município de Campos do Jordão. 2Reiteração de solicitação ao Executivo para a colocação de uma placa de trânsito: “Contra
Mão” na Praça principal do Distrito de Luminosa. Todas as solicitações foram aprovadas em
Plenário e serão encaminhadas para o Executivo. Correspondência recebida: Ofício do Exmº.
Sr. Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei do Executivo Nº. 37/2014, de 14 de
outubro de 2014. Ofício do Rotary Club Brazópolis, agradecendo esta Casa Legislativa pela
colaboração no XI º Campeonato de Duplas Sertanejas de Brazópolis, realizado em 27 de
setembro próximo passado. Ofício da Sra. Zélia Carvalho, Presidente da Academia de Letras e
História de Brazópolis, encaminhando o Currículo de Wenceslau Braz, ilustre filho desta Terra.
Correspondências expedidas: Ofício do vereador Sr. José Carlos Dias ao Exmº. Sr. Deputado
Estadual, Durval Ângelo, solicitando a inclusão de emenda no orçamento do Estado para 2015,
para pavimentação de rua no bairro Bom Sucesso. Ofício do Presidente da Mesa Diretora,
vereador Sr. Rubens de Almeida, atendendo ao pedido do vereador Sr. José Carlos Dias, ao
Gerente do Distrito Alto Mantiqueira, Sr. Tales Augusto Noronha Mota, solicitando a COPASA
que seja executada, com urgência, as obras de extensão de rede de água potável para atender
os moradores do bairro Varginha e os moradores do início da Estrada do Observatório. Matéria
recebida: Projeto de Lei Nº. 37/2014, de 14 de outubro de 2014: “Altera a Redação da Ementa e
do Artigo 1º da Lei Nº. 1088/2014, de 22 de agosto de 2014, que dispõe sobre autorização ao
Executivo de execução de serviços de perfuração de poço semi-artesiano e dá outras
providências”, encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de
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Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O vereador Secretário da Mesa Diretora procedeu à
leitura do Parecer Jurídico do Legislativo e das comissões mencionadas para analisarem o
projeto. Em seguida, o Presidente da Mesa Diretora colocou o projeto em discussão.
Inscreveram-se a Mesa Diretora para a discussão os vereadores Sr. Sílvio Raimundo Vieira, Sr.
José Carlos Dias, Sr. Neilo Rodrigues Oliveira e Sr. Espedito Martins de Noronha. Terminada as
discussões, o Presidente da Mesa submeteu o projeto de Lei Nº. 37/2014 em primeira votação,
sendo aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de urgência do vereador Sr.
Sílvio Raimundo Vieira, submeteu-o a segunda votação, também sendo aprovado por
unanimidade. Irá a Sanção do Executivo. O vereador Secretário da Mesa Diretora procedeu à
leitura do Projeto de Lei do Executivo Nº. 35/2014, de 30 de setembro de 2014: “Estima a
receita e fixa a despesa do Município de Brazópolis para o exercício de 2015 e dá outras
providências” e do Projeto de Lei Nº. 36/2014, de 30 de setembro de 2014: “Dispõe sobre a
alteração do Plano Plurianual de ações para o quadriênio 2014/2017 e dá outras providências”.
Estes projetos foram encaminhados para todas as comissões desta Casa Legislativa. O
vereador Secretário também informou que as cópias com os demonstrativos das receitas e
despesas encontram-se a disposição na secretaria desta Casa Legislativa. Grande expediente:
Esta sessão contou com a presença de um morador do Distrito de Luminosa que veio solicitar
apoio desta Casa Legislativa referente à escassez de água no Distrito. Todos os vereadores
fizeram uso da palavra referente ao assunto e ficou esclarecido que o Executivo tem
empenhado junto a COPASA para que a mesma efetue a ligação da ETA do Distrito de
Luminosa, possibilitando assim solucionar o abastecimento de água potável as famílias que lá
residem. O vereador Sr. José Carlos Dias informou que no dia 10 de outubro, conversou com a
secretária, Sra. Márcia Andrea, do gabinete do Deputado Federal Sr. Bilac Pinto, solicitando
com urgência, a sua intermediação junto a COPASA para o início do funcionamento da Estação
de Tratamento de Água do Distrito de Luminosa, em virtude da decorrência de problemas que
vem ocorrendo no Distrito, devido à escassez de água. Informou ainda que hoje os técnicos da
Empreiteira responsável pelas obras da ETA estiveram em Luminosa, verificando as pendências
para o seu funcionamento. Sugeriu que todos os Srs. Edis que compõem as Comissões desta
Casa Legislativa possam se reunir para análise dos projetos Nºs. 35 e 36/2014, de 30 de
setembro de 2014 e sugeriu a Mesa Diretora que os mesmos possam ir à votação no mês de
novembro. Parabenizou todos os professores pelo seu dia, comemorado em 15 de outubro,
ressaltando a grandeza desta profissão para o desenvolvimento de todo cidadão do nosso país.
Convidou os Srs. Edis para a 4º Feira de Ciências e do Conhecimento de Luminosa, nesta
sexta-feira, 17 de outubro, na Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira, que está tendo a
colaboração dos vereadores. Terminou lembrando o dia de Nossa Senhora Aparecida,
Padroeira do Brasil, celebrada no domingo último passado, pedindo a sua intercessão para que
chova e também as suas bençãos para todos os brasileiros. O vereador Sr. Sílvio Raimundo
Vieira agradeceu a colaboração dos vereadores que contribuíram com a premiação para 4º
FECIL do Distrito de Luminosa. Informou que esta acompanhando todas as exigências
necessárias para o início do funcionamento da ALLTEC em Brazópolis e acredita que no
próximo ano, seja possível o início de suas atividades. Explicou que a Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária de Brazópolis esteve reunida com o Executivo para formalização de
todas as solicitações que efetuou o seu Presidente, Sr. Valdir Serpa dos Santos, quando o
mesmo usou a Tribuna desta Casa Legislativa, na Sessão Ordinária de 07 de outubro de 2014.
Terminou informando que o secretário legislativo já concluiu seu período de férias, retornando
as suas atividades normais. O vereador Sr. José Maurício Gonçalves agradeceu ao setor de
estradas pela manutenção e patrolamento nas estradas dos bairros Portão e Campo Belo. O
vereador Sr. Espedito Martins de Noronha também parabenizou todos os professores, em
especial os de nosso Município, pelo seu dia, ressaltando a nobreza desta profissão. O
vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira lembrou a todos que estamos em processo de segundo
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turno eleitoral para a Presidência da República, convidando os eleitores para assistirem aos
debates proporcionados pelas emissoras de televisão. Não havendo mais nada a tratar, o
Presidente agradeceu a presença de todos e os convocou para a próxima sessão, que se
realizará em 21 de outubro de 2.014, às 18:00h. 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.

__________________
Rubens de Almeida.
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_______________
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Secretário.
________________
José Maurício Gonçalves.
Vereador.

_______________
João Bosco M. de Faria
Vereador.
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Vereador.

_______________
José Carlos Dias.
Vereador.
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Vereador.
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