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Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária – 2.014.
Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G,
realizada em 04 de novembro 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 do Evangelho de João, do capítulo 06, o versículo 68. 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 dois redutores de velocidade, a saber: Um em frente à Escola Municipal Dona
Maria Carneiro, na Rua Floriano Peixoto e outro na Rua Sete de Setembro, em frente ao bar
Flor de Liz. Ficou acordado que esta Casa enviará um ofício coletivo ao Executivo solicitando a
efetivação desta solicitação. Vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira: 1- Solicito ao Executivo que
oficie o Setor de Fiscalização para notificar o proprietário de um terreno existente na Rua
Capitão José Maria, próximo a residência da Sra. Aparecida Matias, que desabou e corre o
risco de sofrer novo desabamento, comprometendo a via pública. 2- Solicito ao Executivo que
oficie o Setor de Fiscalização para notificar o (s) proprietário (s) de dois terrenos existentes na
Travessa Aniceto Gomes, pois a vegetação no local encontra-se alta, com risco de animais
peçonhentos que estão aparecendo no local e supostamente, os terrenos estão se tornando
locais para uso de drogas e prostituição. 3- Solicito ao Executivo que oficie o Setor de
Fiscalização para notificar o proprietário de um terreno existente na Rua Tenente Francisco
Dias, em frente a emissora de rádio Alterosa FM, pois os moradores do local estão reclamando
que a vegetação neste terreno encontra-se alta e atraindo animais peçonhentos. Vereador Sr.
Espedito Martins de Noronha: 1- Solicito ao Executivo que providencie aparelho de radar ou a
colocação de um redutor de velocidade na Rodovia Estadual MG-295, em frente à entrada de
acesso a Capela Nossa Senhora da Piedade, do bairro Farias. 2- (Em conjunto com o vereador
Sr. José Maurício Gonçalves): Solicito ao Executivo que oficie o setor de estradas para
providenciar manutenção, limpeza e patrolamento nas estradas dos bairros Japão, Bom Jardim
e Araújos. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1- Solicito ao Executivo que providencie junto
ao setor de epidemiologia e demais órgãos responsáveis, a dedetização no município, devido à
grande quantidade de pernilongos que está aparecendo. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1Solicito a Mesa Diretora desta Casa que expeça um ofício ao gabinete do Exmº. Sr. Deputado
Federal Bilac Pinto, solicitando sua intermediação junto a Secretaria Estadual responsável pela
construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Distrito de Luminosa, pra que a
mesma seja colocada em funcionamento, em caráter de urgência e que o abastecimento de
água no Distrito seja feito com água tratada e na quantidade necessária para atender aos
moradores. Vereador Sr. José Maurício Gonçalves: 1- Solicito a Mesa Diretora desta Casa para
que expeça um ofício ao gabinete do Exmº. Sr. Deputado Federal Bilac Pinto, solicitando
informações sobre o convênio firmado entre o Município de Brazópolis e o Governo do Estado
de Minas Gerais, para a construção de poços artesianos para atender a população dos bairros
Campo Belo e Floresta. Todas as solicitações foram aprovadas em Plenário e serão
encaminhadas para o Executivo. Correspondências recebidas: Ofício do Exmº. Sr. Prefeito
Municipal, João Mauro Bernardo, convidando os Srs. Edis desta Casa Legislativa para a
inauguração da Agência Conveniada do Correio, no Distrito de Luminosa, dia 05/11/2014, às
10:00h, ao lado da sede do CRAS de Luminosa. Convite da Arquidiocese de Pouso Alegre para
o Segundo Fórum Social Arquidiocesano, dia 09/11/2014, das 08:00h às 16:30h, no Salão
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Nobre da Faculdade de Direito do Sul de Minas, em Pouso Alegre. O vereador Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira apresentou um pedido de solicitação de uso da Tribuna, de sua proponência,
para o Reverendo Efraim dos Santos, da Igreja Presbiteriana de Brazópolis, com a finalidade de
prestar uma homenagem a Bíblia Sagrada, na sessão de 09/12/2014. Não houve
correspondências expedidas. Matéria recebida: Projeto de Lei do Legislativo Nº. 007/2014, de
04 de novembro de 2014, de proponência do vereador Sr. José Carlos Dias: “Dispõe sobre
denominação da Estrada Municipal do Observatório Pico dos Dias e Rotatória Benedito Dias de
Oliveira e dá outras providências”, encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
e Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal. Grande expediente: O vereador Sr. Sílvio
Raimundo Vieira solicitou aos Srs. Edis que contribuam, na medida do possível, com a
campanha Natal dos Correios, promovido também pela agência dos correios de nosso
Município. O vereador Sr. José Maurício Gonçalves informou que esteve visitando a garagem
municipal e ficou satisfeito com o trabalho de monitoramento da frota que lá está em vigor,
atualmente, mostrando a responsabilidade e o comprometimento de toda a equipe que trabalha
neste setor. O Presidente também se congratulou com as palavras do vereador Sr. José
Maurício Gonçalves, parabenizando o Executivo por este trabalho e ressaltando o
comprometimento do Exmº. Sr. Prefeito Municipal em conservar e resguardar aquilo que é
patrimônio público. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente, com a palavra agradeceu a
presença de todos e os convocou para a próxima sessão, que se realizará em 11 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.

__________________
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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