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Ata da Trigésima Sessão Ordinária – 2.014.
Ata da Trigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada
em 28 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. Benedito André
Lúcio leu do Salmo 23/22, 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 Municipal de
Obras para providenciar o calçamento no final da Avenida Coronel Henrique Braz, saída para
Teodoros, até a fábrica de blocos ali existente. Os moradores do local estão dispostos a formar
parceria para a execução deste calçamento. Vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira: 1- Solicito ao
Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Assistência Social para tomar providências com
relação a uma residência no bairro São Francisco, situada na Rua Jaime Peti, de propriedade
da Sra. Adriana, pois o local está se tornando, supostamente, ponto de uso de drogas e
causando transtornos aos vizinhos. 2- Solicito ao Executivo que providencie a reforma de uma
ambulância wolks wagem saveiro, que se encontra na garagem municipal, para ser doada a
Casa de Convivência José Caetano Pereira, devido aos trabalhos prestados pela instituição aos
idosos que ali se encontram. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1- Solicito ao Executivo
que providencie uma lixeira na estrada do bairro Anhumas, sentido Pitangueiras, próximo ao
restaurante ali existente. Vereador Sr. José Maurício Gonçalves: 1- Solicito ao executivo que
oficie ao setor de estradas para providenciar manutenção, limpeza e patrolamento em toda a
extensão da estrada do bairro Banhado. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1- Solicito ao Executivo
que inclua em seu cronograma de trabalho para o ano de 2015, o calçamento da Rua Professor
Sílvio Benedito Noronha e Rua Mário Lisboa, localizadas no bairro Vargem Grande. Vereador
Sr. Benedito André Lúcio: 1- Solicito ao Executivo, a pedido dos taxistas da Praça do Mercado,
que seja efetuada a troca de uma das árvores do local. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira:
1- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Saúde para analisar a possibilidade
de comunicados a população sobre marcação de consulta médica e atendimento médico,
principalmente aos moradores da zona rural, evitando que não aconteçam as eventualidades do
paciente comparecer no dia e horário agendado e não haver a consulta médica. Todas as
solicitações foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para o Executivo.
Correspondência recebida: Convite da Presidência do Clube Grêmio Operário, para o Baile de
1º de novembro. O vereador secretário apresentou o folder demonstrativo da placa que está
para ser providenciada e colocada nas entradas da cidade, com os dizeres: “Proibido vendedor
ambulante”, conforme apresentação da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de
Brazópolis. Não houve correspondências expedidas. Não houve matéria recebida. Grande
expediente: O vereador Sr. José Carlos Dias esclareceu sobre a reportagem que foi transmitida
pela Rede Globo, no Jornal EPTV, de Minas Gerais, sobre o funcionário público deste município
que, segundo a reportagem, desperdiça água nos jardins da Praça Sagrados Corações. De
acordo com a nota de esclarecimento da administração municipal, o funcionário é orientado a
molhar as plantas três vezes na semana, evitando o desperdício de água e até o momento, a
COPASA não solicitou deste município que seja efetuado racionamento de água. Informou que
assumiu o compromisso dos trabalhos pertinentes a colocação da placa solicitada pela
Associação Comercial, encaminhando a documentação necessária para o DER, com o pedido
de autorização. Com relação ao portal da transparência, da Prefeitura Municipal, abordado pelo
Exmº. Sr. Vereador Neilo Rodrigues, na sessão da semana anterior, fica esclarecido que o site é
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atualizado diariamente, conforme norma do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e
para acessar, basta entrar na página eletrônica da prefeitura de Brazópolis e clicar no ícone
TRANSPARÊNCIA. Parabenizou a Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira, do distrito de
Luminosa, pela realização da FECIL, que têm proporcionado grande destaque aos alunos desta
escola. Também informou que está elaborando um projeto para denominar a estrada do
observatório e o trevo do bairro Bom Sucesso. Justificou que receberá o nome de Estrada do
Observatório do Pico dos Dias a mesma que possibilita o acesso ao local e o trevo será
denominado com o nome do Sr. Benedito Dias de Oliveira, pelo relevante trabalho do mesmo
em relação à comunidade e aos trabalhos de observação e medição do tempo para a instalação
do observatório em nosso município. O vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira parabenizou a
Presidente Dilma pela sua reeleição, desejando que seu governo seja bem próspero e efetivo
na continuidade dos trabalhos e programas sociais e também na realização da reforma política,
tão necessária e urgente. Relembrou sobre o decreto Legislativo aprovado nesta Casa
referente a contribuições para eventos, ressaltando que é responsabilidade de cada interessado
abordar os vereadores e não da secretaria desta Casa, conforme ainda continua acontecendo.
O Presidente também parabenizou a Presidente do Brasil reeleita no segundo turno e solicitou
que esta Casa expeça um ofício a mesma em nome desta Casa, se congratulando com a sua
reeleição. O vereador Sr. João Bosco Martins de Faria também parabenizou a Presidente
reeleita e desejou êxito em seu governo, ressaltando que agora possuímos uma linha de
trabalho com o mesmo partido: Os governos federal, estadual e municipal atualmente são do
partido dos trabalhadores. Que esta força seja então remetida para o desenvolvimento de
nosso município, que possui agora todas as oportunidades de que necessita. Também
expressou que se a Presidente perdeu em nosso município para o candidato Aécio Neves, esta
deve ser a resposta da população referente à administração municipal. Novamente com a
palavra, o vereador Sr. José Carlos Dias também parabenizou a Presidente Dilma por sua
reeleição e ressaltou que a função da Presidente é executar aquilo que a Câmara dos
Deputados, formada também por opositores, aprova. Enfatizou que independente de quem seja
eleito para Presidente, existe um Congresso formado, Bancadas e Partidos que devem agora
se unir buscando o bem comum da população brasileira. O vereador Sr. Espedito Martins de
Noronha ressaltou que acredita que o próximo mandato da Presidente reeleita será bom, pois
ela dará continuidade aos programas sociais que muito têm contribuído para a qualidade de
vida dos brasileiros. O vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira, novamente com a palavra, sugeriu
que os vereadores desta Casa possam oficiar os Deputados eleitos de seus partidos, Federais
e Estaduais, para que incluam emendas parlamentares que contemplem benefícios para o
nosso município. O vereador Sr. José Maurício Gonçalves parabenizou os eleitores
brazopolenses pelo seu exercício de cidadania e reafirmou a palavra do vereador Sr. Sílvio
Raimundo Vieira por sua colocação, ressaltando que esta Casa Legislativa deve mesmo oficiar
os Deputados eleitos de cada bancada dos partidos aqui representados, para que buscando o
bem comum para nosso município, possam ajudar na promoção e desenvolvimento de nosso
Município. O Presidente convocou os Srs. Edis para a reunião das comissões desta Casa
Legislativa referente aos Projetos de Lei do Executivo Nºs. 35 e 36/2014, que se realizará nesta
Casa, na sala das comissões, no dia 04 de novembro, próxima terça-feira, às 15:00h. Não
havendo mais nada a tratar, agradeceu a presença de todos e também os convocou para a
próxima sessão, que se realizará em 04 de novembro 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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