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Ata da Terceira Sessão Ordinária – 2.014.
Ata da Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em
18 de fevereiro 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 do Evangelho de Mateus, capítulo 05, o versículo 08. O Secretário,
vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira verificou o Quorum, justificando a ausência dos vereadores
Sr. José Maurício Gonçalves e Sr. Espedito Martins de Noronha, que se encontram em Brasília,
junto ao Sr. Prefeito Municipal, para apresentarem projetos deste município ao Governo
Federal. O Presidente, no uso de suas atribuições, nomeou o vereador Sr. José Carlos Dias
como Segundo Vice Presidente da Mesa Diretora e o convidou para compor a Mesa. Matéria
recebida: Projeto Legislativo Nº. 002/2.014, de 18 de fevereiro de 2.014, do vereador
proponente Sr. José Carlos Dias: “Dispõe sobre denominação da Rua Gonçalo de Oliveira, no
bairro Cruz Vera e dá outras providências”, encaminhado a comissão de Legislação, Justiça e
Redação. Medidas de Providências: Vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira: 1- Seja feita uma
parceria entre a Prefeitura Municipal e moradores do bairro Bela Vista, mais precisamente
próximo à residência do Sr. Joaquim Firmino, pois foi formado um ‘conjunto habitacional
familiar’, o qual não é totalmente servido por rede de esgotos. 2- Encaminhar ao Exmº. Sr.
Prefeito Municipal cópia protocolada por moradores da Travessa Aniceto Gomes na secretaria
desta Casa, contendo fotos em CD e outras informações, relatando problemas na referida
travessa. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1- Execução, com urgência, de melhorias na estrada
dos Bragas, bairro Bom Sucesso, principalmente entre o trecho de propriedade do Sr. Dirceu
Braga até o ponto de ônibus, próximo a Escola Municipal Joaquim Raimundo Braga. 2Encaminhar a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), ofício solicitando mais uma
viatura para a Polícia Civil de nosso Município, bem como melhorias na infraestrutura de
atendimentos e a colocação de mais uma linha telefônica para atendimentos. Vereador Sr.
Benedito André Lúcio: 1- Providenciar 02 redutores de velocidade na Rua Euclides Cintra, no
distrito de Luminosa, sendo um próximo a esquina com a Rua Milton Campos. Vereador Sr.
Neilo Rodrigues Oliveira: 1- Retornar o ensino Supletivo para os alunos do Distrito de
Luminosa. 2- Providenciar a recuperação da guarita de ponto de ônibus no bairro Cachoeira e
providenciar redutor de velocidade próximo a residência dos Balbinos, no mesmo bairro. 3Patrolar as estradas municipais dos bairros Quilombo e Paiolzinho, que segundo informações,
desde o ano de 2.011 não recebem manutenção. 4- Recuperar o asfalto com buracos, no bairro
Bom Sucesso. Todas as solicitações foram aprovadas pelo plenário e serão encaminhadas ao
executivo. Correspondências expedidas: Ofício da Mesa Diretora ao Exmº. Sr. Prefeito
Municipal solicitando, dentro das possibilidades, o reajuste no cartão pecúnia dos servidores
municipais para R$ 100,00. Ofício para o Exmº. Sr. Dr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário
de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, com cópia para o Deputado Federal Sr. Olavo
Bilac Pinto Neto, Deputado Estadual Sr. Durval Ângelo e DD. Representante do Ministério
Público local Dr. Attílio Ferdinando Pellicci, encaminhando as solicitações efetuadas pelo
CONSEP e a situação crítica por que passa a segurança pública em nosso município.
Correspondências recebidas: Ofício resposta do Exmº. Sr. Prefeito Municipal relatando a
impossibilidade, no momento, de um reajuste no cartão pecúnia dos servidores municipais.
Grande Expediente: O vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira solicitou que esta Casa expeça
Ofício para a CEMIG, pedindo instalação de Trifásico de rede elétrica para comportar a
pequena empresa de pentes de ferro, instalada recentemente próxima a Rodovia Estadual MG295, do Sr. Marcos Carvalho. Também comunicou a chegada de mais um ônibus escolar,
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adquirido com recursos próprios do município. Para finalizar, agradeceu ao Sr. Prefeito
Municipal pela parceria com o curso do PRONATEC que têm beneficiado muitos de nossos
munícipes com os cursos que estão sendo oferecidos em nosso município como o de cuidador
de idosos, já encerrado, técnico em agricultura em andamento e o auxiliar administrativo, que
esta para iniciar. O Presidente informou aos Srs. Edis sobre a possibilidade de mais uma
pequena empresa em nosso município, para trabalhar com reciclagem de plásticos e papelão.
Segundo informações, necessita-se apenas de um galpão que seja cedido pelo executivo e a
previsão é gerar mais ou menos 30 empregos. O vereador Sr. José Carlos Dias parabenizou,
em nome desta Casa, a Sra. Efigênia dos Santos, eleita para conselheira Tutelar de nosso
Município. Também informou que estará indo a cidade de Caldas no dia 19 de fevereiro, para
uma reunião com o Governador do Estado e a Associação Mineira de Municípios (AMM), para
apresentar outros projetos para o município que contemple recursos para calçamentos e outros.
Para finalizar, agradeceu ao Presidente pela sua nomeação para o cargo de Segundo VicePresidente. O Presidente agradeceu a presença de todos e também parabenizou a Sra.
Efigênia dos Santos pela sua eleição para conselheira tutelar municipal. Em seguida, declarou
encerrada a Sessão, convocando os Edis para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará
em 25 de fevereiro 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.
Primeiro Vice Presidente.
_______________
Benedito André Lúcio.
Vereador.

_______________
Sílvio Raimundo Vieira.
Secretário.
________________
José Maurício Gonçalves.
Vreador.

_______________
João Bosco M. de Faria
Vereador.

________________
João do Carmo Lúcio.
Vereador.

_______________
José Carlos Dias.
Segundo Vice-Presidente.

_______________
Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.
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