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Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária – 2.014.
Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G,
realizada em 11 de novembro 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. João Bosco Martins de Faria leu da Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, do
capítulo 08, o versículo 03. 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 Sr. Sílvio Raimundo Vieira: 1- Solicito ao Executivo que oficie a
Secretaria Municipal de Obras, com urgência, para efetuar uma expansão em rede de esgoto,
na Rua Ana Maria Martins, bairro Cruz Vera. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1- Solicito ao
Executivo a execução da ampliação da ponte da Estrada dos Bragas, no bairro Bom Sucesso,
em razão da utilização da estrada pelos veículos escolares. Essa obra encontra-se pendente,
aguardando a sua execução, desde o ano de 2007. 2- Execução de reforma da Praça José
Bento, no Distrito de Luminosa, com melhoria da iluminação, reforma dos canteiros e
instalações de novos bancos. 3- Verificação e vistoria na propriedade da Sra. Fátima, no bairro
Bom Sucesso, para verificar a possibilidade da mudança de um bueiro que está encaminhando
as águas pluviais para a sua casa recém construída. 4- Verificação do escoamento das águas
pluviais no trecho da Avenida Principal do bairro Bom Sucesso, entre a subida para a residência
do Sr. Marcos Paulo até a loja de materiais de construção do Sr. Beto. Existe a necessidade de
redirecionar as águas pluviais neste local, com a execução de 02 bueiros no trecho. 5Execução de manutenção com correção dos buracos, limpeza das saídas de água e colocação
de uma camada de pedra seixo rolado na Estrada da Loba, no trecho que vai do bairro Frei
Orestes até a usina de triagem de materiais recicláveis. 6- Que o Executivo providencie, com
urgência, junto a Copasa, a vinda do caminhão hidrovacuo para a limpeza de alguns pontos da
rede de esgoto do Município, especialmente no bairro Vargem Grande e na rede emissária da
Avenida Projetada, nos fundos do Estádio Municipal Doutor Ataliba de Moraes. Vereador Sr.
Espedito Martins de Noronha: 1- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de
Obras, com urgência, para proceder ao término das obras no córrego do bairro vargem Grande,
com a cobertura da tubulação ali existente, antes do início do período das chuvas. 2- Reforma
na guarita de ponto de ônibus nos bairros Cachoeira e Frei Orestes. Vereador Sr. José Maurício
Gonçalves: 1- (Reiteração de pedido) Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria Municipal de
Obras para providenciar o encabeçamento da ponte existente no bairro dos Melos, próximo a
propriedade do Sr. Cláudio, na Estrada Municipal José Luiz Filho. Vereador Sr. Benedito André
Lúcio: 1- Solicito ao Executivo que oficie ao setor de estradas para proceder ao patrolamento,
manutenção e limpeza em todo o trecho de estrada do Distrito de Luminosa até a divisa com o
Município de Campos do Jordão/S.P. Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira: 1- Solicito ao
Executivo que oficie a Secretaria Municipal de Obras para proceder à manutenção e limpeza,
urgente, na rede de esgoto que passa próximo a Rua Antonio Faria Filho, bairro Vargem
Grande. 2- Que a Secretaria Municipal de Obras providencie uma abraçadeira com a finalidade
de fixar uma tubulação no exterior do Mercado Municipal, próximo ao banheiro masculino. 3Que a Secretaria Municipal de Obras providencie, com urgência, a saída de água pluvial em
toda a extensão do Loteamento existente próximo ao bairro da Estação. Todas as solicitações
foram aprovadas em Plenário e serão encaminhadas para o Executivo. Correspondências
recebidas: Convite do Coral Vozes de Euterpe para o Recital de Piano, dia 21 de novembro, na
sede do coral, às 20:30h. Convite do Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João Mauro Bernardo, para a
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Sessão Cívica em comemoração ao Centenário de Posse do Presidente Wenceslau Braz
Pereira Gomes, dia 15 de novembro, no salão de eventos do CEP (Centro de Educação
Profissional Tancredo Neves), às 19:30h. Correspondências expedidas: Ofício do Presidente da
Mesa Diretora desta Casa Legislativa, vereador Sr. Rubens de Almeida, ao Exmº. Sr. Deputado
Federal Bilac Pinto, solicitando informações sobre o convênio entre o Município de Brazópolis e
o Governo do Estado de Minas Gerais, para a construção de dois poços artesianos para
atender aos moradores dos bairros Campo Belo e Floresta e também solicitando informações
sobre o funcionamento da ETA (Estação de Tratamento de Água) do Distrito de Luminosa e
ofício dos Exmºs. Srs. Edis desta Casa Legislativa ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal, João Mauro
Bernardo, solicitando com urgência a construção de dois redutores de velocidade a saber: Um
na Rua Floriano Peixoto, em frente a Escola Municipal Dona Maria Carneiro e outro em frente
ao Bar Flor de Liz, na Rua Sete de Setembro. Matéria da pauta: Projeto de Lei do Legislativo
Nº. 007/2014, de 04 de novembro de 2014: “Dispõe sobre denominação da Estrada Municipal
do Observatório Pico dos Dias e Rotatória Benedito Dias de Oliveira e dá outras providências”.
O Vereador Secretário procedeu à leitura dos Pareceres Favoráveis a votação do Projeto,
expedido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Urbanismo e
Infraestrutura Municipal e a leitura do Parecer Favorável ao projeto, expedido pelo Assessor
Jurídico do Legislativo. Após a leitura dos Pareceres, o Presidente colocou o projeto em
discussão. Inscreveram-se a Mesa Diretora para discutirem o Projeto os vereadores Sr. José
Carlos Dias, Sr. José Maurício Gonçalves, Sr. Sílvio Raimundo Vieira e Sr. Espedito Martins de
Noronha. Terminada a discussão, o Presidente submeteu o Projeto em pauta em primeira
votação, sendo aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de urgência do
vereador Sr. José Maurício Gonçalves, submeteu o projeto em pauta em segunda votação,
também sendo aprovado por unanimidade. Irá a Sanção do Executivo. Grande expediente: O
vereador Sr. José Maurício Gonçalves parabenizou o vereador Sr. José Carlos Dias pelo seu
projeto de nº. 007/2014, aprovado nesta sessão e manifestou a sua indignação pelo vandalismo
com duas placas que foram fixadas próximas ao bairro Teodoros, informando também que foi
feito um Registro de Ocorrência para apuração deste ato de desrespeito a população e ao
patrimônio público. O vereador Sr. José Carlos Dias iniciou a sua fala expondo as conquistas do
Executivo para a Secretaria Municipal de Educação na aquisição de ônibus escolares que já
chegaram e também aos que estão para chegar, ressaltando que a proposta de trabalho do
Executivo é ir reestruturando cada setor para uma melhor prestação de serviços a população.
Também foi realizada uma reestruturação no setor de estradas, com a aquisição de caminhões
e maquinários para manutenção nas estradas rurais do município. Mas ressaltou que o gargalo
é a Secretaria Municipal de Obras, que em muitas circunstâncias, fica em defasagem tanto de
elemento humano quanto de materiais e outros para a execução do trabalho, comprometendo,
em muitas ocasiões, o andamento das obras no município. Informou que esteve em contato
com a equipe de contabilidade da prefeitura municipal, para reorganizar as dotações para o
orçamento de 2015, para que o projeto referente a este assunto possa ser votado nesta Casa.
Ressaltou sobre a reportagem que está nas redes sociais sobre o prêmio Nobel da Paz, que
apontou o Governo da Presidente Dilma como modelo em seus programas sociais. Ressaltou a
atitude do Governador eleito para o estado de São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, que esteve junto
com a Presidente da República para juntos buscarem soluções para o problema de escassez
de água no estado, mostrando a importância da união, mesmo sendo de partidos diferentes,
exemplificando com isso que aquilo que em muitas circunstâncias é tratado como oposição,
também pode contribuir para a busca de soluções. Informou que o Sr. Prefeito João Mauro
encontra-se em Belo Horizonte, buscando junto ao Sr. José Élcio, diretor do DER, soluções
para o trevo da Avenida Coronel Henrique Braz, de acesso a Rodovia MG-295. Para finalizar,
pediu a Mesa Diretora que marque uma reunião com todos os vereadores para a indicação de
nomes para receberem o título de Cidadão Brazopolense. O vereador Sr. Sílvio Raimundo
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Vieira ressaltou mais uma vez que a escassez de água já é um assunto nacional, pois em todas
as partes do país, percebe-se a gravidade desta situação. Também é hora de uma reeducação
de toda a população brasileira no uso da água. Informou que existe um grupo interessado em
formar uma empresa em nosso Município sobre imagens aéreas. Informou que o secretário
desta Casa irá agendar junto a Mesa Diretora os seus dias de atestado referente ao seu
trabalho de mesário nas eleições de 2014. Informou também sobre a reforma efetuada pelo
grupo do artesanato, no Box que os mesmos ocupam no mercado municipal. Ressaltou a
importância destas parcerias, sugerindo que cada ocupante do mercado municipal cuide de
suas instalações. Contribuindo com a palavra do vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira, o
vereador Sr. José Carlos Dias sugeriu que os próprios locadores do mercado municipal
organizem uma associação para gerenciar o mercado municipal, como já acontece em outros
municípios. O vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira se congratulou com as palavras do
vereador Sr. José Maurício Gonçalves sobre estes atos de vandalismos e desrespeito a
população e ao patrimônio público e ressaltou sua tristeza pela danificação de suas placas,
durante a sua campanha para Deputado estadual, nas eleições de 2014. O Presidente solicitou
as Comissões que expeçam seus pareceres referentes aos Projetos Nº. 35 e 36/2014, que trata
sobre o orçamento para o ano de 2015, pois a votação destes projetos ficará agendada para o
dia 25 de novembro. Solicitou também que na próxima sessão, os Srs. Edis tragam as
sugestões dos nomes de pessoas para receberem o título de cidadão brazopolense. Não
havendo mais nada a tratar, agradeceu a presença de todos e os convocou para a próxima
sessão, que se realizará em 18 de novembro de 2014, 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 aprovada, será assinada por mim e por todos os demais
Edis presentes.

__________________
Rubens de Almeida.
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_______________
Espedito Martins de Noronha.
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_______________
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_______________
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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