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Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária – 2.014.
Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G,
realizada em 21 de outubro de 2.014, às 18:00h, 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, do capítulo 08 o versículo 01 . 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 Secretaria de Obras para providenciar
redutores de velocidade, um na Rua Floriano Peixoto, em frente à Escola Municipal Dona Maria
Carneiro e outro na Rua Sete de Setembro, em frente ao bar Flor de Liz. 2- Em conjunto com o
vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: Solicito ao Executivo que providencie uma guarita
de ponto de ônibus no bairro Frei Orestes. Vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira: 1- Solicito ao
Executivo que oficie a Secretaria de Obras para analisar a possibilidade de disponibilizar um
funcionário para proceder à limpeza (varrer) a Rua Euclides Cintra, ao menos duas vezes na
semana. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1- Solicito ao Executivo que oficie ao setor de estradas
para efetuar manutenção nos seguintes locais, no bairro Bom Sucesso: Próximo ao bar da
ponte, dois pontos próximos da Escola Municipal Joaquim Raimundo Braga, um trecho que se
inicia antes da propriedade do Sr. Geraldo Carneiro e vai até a estrada do Observatório e outro
trecho na estrada do Ribeirão Bom Sucesso, em frente à propriedade do Sr. Osvaldo Damião.
Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1- Solicito ao Executivo que oficie a ADPM
(Administração Pública de Municípios), para proceder à atualização de seu cadastro em nosso
Município, que se encontra desatualizado desde o mês de maio de 2014. 2- Reiteração de
solicitação ao Executivo para que providencie, com urgência, o início das atividades da ETA
(Estação de Tratamento de Água) do Distrito de Luminosa. 3- Solicito ao Executivo que
providencie o Edital e toda tramitação necessária para as atividades de TAXI no Distrito de
Luminosa. Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para o
Executivo. Correspondência recebida: Ofício da Coordenadora do Lar da Criança Monsenhor
Noronha, Irmã Maria do Carmo Montegutti, solicitando a colaboração dos Srs. Edis no almoço
beneficente da entidade, dia 09 de novembro. Convite do Círculo de Orquidófilos de Brazópolis
para a XII Exposição de Orquídeas em Brazópolis, dias 07, 08 e 09 de novembro. Matéria da
pauta: Projeto de Lei do Legislativo Nº. 06/2014, de 21 de outubro de 2014: “Altera a Lei
Municipal Nº. 1083/2014, de 26 de junho de 2014, que dispõe sobre nova Lei de autorizações
de serviços de transporte individual de passageiros (TAXI) e dá outras providências”,
encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O vereador Presidente solicitou ao
vereador Sr. Espedito Martins de Noronha que substituísse o vereador Sr. Sílvio Raimundo
Vieira como Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação na análise deste
projeto. Em seguida, o vereador Secretário da Mesa Diretora procedeu à leitura do Parecer
Jurídico do Legislativo e da comissão de Legislação, Justiça e redação, com parecer e voto
favorável ao 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 do
Legislativo Nº. 06/2014 em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Atendendo ao
pedido de regime de urgência do vereador Sr. José Carlos Dias, submeteu-o a segunda
votação, também sendo aprovado por unanimidade. Irá a Sanção do Executivo. Grande
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expediente: O vereador Sr. José Carlos Dias informou que a COPASA está efetuando os
trâmites finais para poder dar início aos trabalhos de abastecimento de água potável para os
moradores do bairro Varginha e estrada do Observatório, tudo conforme acordo entre a
COPASA, o executivo e a comunidade. Informou que a FECIL (Feira do Conhecimento e
Ciências de Luminosa), da Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira do Distrito de Luminosa,
foi adiada devido às condições de escassez de água em que se encontra a comunidade local,
sendo agendada uma nova data, que será comunicada a esta Casa. Parabenizou a equipe da
Escola Municipal Joaquim Raimundo Braga, do bairro Bom Sucesso, formada por sua
coordenadora, professores, alunos e pais de alunos, que estão promovendo eventos e firmaram
uma parceria entre a escola, a comunidade e o executivo para os trabalhos de reforma de seu
prédio escolar. Para finalizar, desejou que os brasileiros compareçam as urnas eletrônicas no
próximo domingo, cientes de sua função de eleitor, exercendo o importante direito de votar. O
vereador Sr. João Bosco Martins de Faria também usou da palavra para desejar uma boa
eleição no próximo domingo, neste período eleitoral de segundo turno para Presidência da
República. O vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira comunicou que as guaritas para pontos de
ônibus nos bairros Frei Orestes e Cachoeira já se encontram inscritas para execução de suas
obras, no orçamento do executivo para o ano de 2015. Também esclareceu que a vigilância
sanitária do município já está tomando as providências, junto com o executivo, para solucionar
o problema do forte odor emitido pela fábrica Helomar, ressaltando que a mesma está também
se enquadrando, junto com tantas outras fábricas, no processo de tratamento de seus resíduos,
para não prejudicar o meio ambiente. Também ressaltou que o córrego que passa próximo ao
bairro Bela Vista também está com forte odor devido à escassez de água, ocasionado pela falta
de chuva. Para finalizar, também colaborou com os pronunciamentos dos vereadores Sr. José
Carlos Dias e Sr. João Bosco Martins de Faria, desejando que os brasileiros possam eleger a
sua Presidência pensando no bem comum e social de toda a Nação. O Presidente da Mesa
Diretora confirmou que o problema do forte odor que está inundando nossa cidade é
consequência da falta de chuva e escassez de água, que no momento, pode ser visto como
uma crise mundial de falta d’água. O vereador Sr. Espedito Martins de Noronha também
colaborou com o pronunciamento do Sr. Presidente, afirmando que no momento, toda a
sociedade está vivenciando, aos poucos, a redução da água potável. O vereador Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira recomendou aos eleitores que não anulem seu voto e nem votem em
branco, pois todos temos nossas responsabilidades sociais, enquanto eleitores. O vereador Sr.
José Maurício Gonçalves sugeriu a Presidência da Mesa que convoque todos os Edis para a
reunião de todas as comissões desta Casa, para analisarem os projetos nºs. 35 e 36/2014, do
executivo, referentes ao orçamento para 2015 e também até o ano de 2017. O Presidente
sugeriu o dia 04 de novembro, terça-feira, às 15:00h e submeteu a votação, o qual foi aprovado
por unanimidade. O vereador Sr. João do Carmo Lúcio enfatizou que a população do Distrito de
Luminosa está no seu direito, enquanto cidadãos, de cobrar uma solução para o abastecimento
de água no Distrito. O vereador Sr. José Carlos Dias ressaltou que a prefeitura está instalando
os registros no local, com objetivo de fazer com que esta água seja distribuída em todo o
Distrito, não deixando que ocorra sua sobra em alguns pontos e falta em outros pontos. Não
havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e os convocou para a
próxima sessão, que se realizará em 28 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.
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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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