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                                       Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária – 2.014.

         Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G,
realizada em 23 de setembro 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
Secretário da Mesa Diretora, Sr. Sílvio Raimundo Vieira leu do Evangelho de Lucas, do capítulo
01 o versículo 49. Em seguida, verificou o Quorum, justificando a ausência do vereador Sr. José
Carlos Dias, por motivos de saúde e constatando a presença dos demais Edis. Foi feita a leitura
da Ata  anterior, discutida,  corrigida e aprovada por  unanimidade.  Medidas de Providências:
Vereador  Presidente:  1- Solicito  ao Executivo que faça uma parceria  com a COPASA e os
moradores do bairro Can Can, para que a água potável também seja levada aos moradores do
bairro Can Can de Cima. 2- Solicito urgente ao Executivo à limpeza do Córrego que passa
próximo aos bairros Frei Orestes e Bela Vista, devido ao mau cheiro de esgoto existente no
local,  consequência  da  falta  de  chuva  e  da  vegetação  que  cresceu  dentro  do  córrego,
impedindo o fluxo da água. Vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira: 1- Solicito ao Executivo para
oficiar a Secretaria de Obras, para que efetue a colocação de redutor de velocidade na Avenida
Pedro Antonio dos Reis e providenciar a pintura (sinalizador) de dois redutores de velocidades
que foram colocados próximos a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. Vereador Sr. João
do Carmo Lúcio: 1- Solicito ao Executivo providências no ponto de recolhimento de lixo próximo
ao lugar  denominado “Curva Grande”,  sentido da estrada Brazópolis/Luminosa.  A lixeira  ali
disponibilizada não está suportando o lixo ali  depositado e não está havendo recolhimento
deste lixo. 2- Solicito ao Executivo o funcionamento urgente da Estação de Tratamento de Água
do  Distrito  de  Luminosa.  Solicito  também  ao  Executivo  a  colocação  de  hidrômetro  nas
residências dos moradores do Distrito de Luminosa, para que sejam solucionados os problemas
de falta de água no aos moradores do local. Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1-
Solicito ao Executivo que intermedeie com a CEMIG, para que o funcionamento do escritório de
atendimento da agência de Brazópolis funcione também no período vespertino. Vereador Sr.
João Bosco Martins de Faria: 1- Solicito ao Executivo a reabertura da antiga estrada férrea do
bairro da Loba, próximo a propriedade do Sr. Joaquim Peixoto. Vereador Sr. Neilo Rodrigues
Oliveira: 1- Solicito ao Executivo que oficie a Secretaria de Obras para providenciar saídas de
água pluvial na Rua Candelária, saída de Brazópolis para o Distrito de Luminosa e também na
Rua  Irmã  Maristela  Alves,  bairro  Frei  Orestes.  Todas  as  solicitações  foram  aprovadas  em
Plenário  e  serão  encaminhadas  para  o  Executivo.  Correspondências  recebidas:  Ofício  da
Diretoria da Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira,  solicitando contribuição desta Casa
Legislativa para a premiação dos alunos em 1º, 2º, 3º e 4º lugar da 4º Feira de Ciências e do
Conhecimento de Luminosa,  dia  17 de outubro de 2014,  com início  às 13:00h. Convite  do
SENAC de Itajubá/M.G, para o Curso: A Arte de falar em público, com início no dia 29 de
setembro.  Ofício  do  Presidente  da  Associação  Comercial,  Industrial  e  Agropecuária  de
Brazópolis, Sr. Valdir Serpa dos Santos, solicitando o uso da Tribuna desta Casa Legislativa
para uma explanação sobre a Lei que regulamenta os ambulantes em nossa cidade e a criação
de  uma  identidade  comercial  local.  A  Mesa  Diretora  submeteu  a  votação  o  pedido  da
Associação Comercial,  Industrial  e  Agropecuária  de  Brazópolis,  sendo  concedido o  uso da
Tribuna desta Casa Legislativa para a sessão de 07 de outubro de 2014, às 17:00h. Ofício do
DD.  Representante  do  MP  deste  Município  e  Comarca,  Dr.  Attilio  Ferdinando  Pellicci,
encaminhando para esta Casa Legislativa abaixo-assinado dos moradores da Avenida Coronel
Henrique Braz, bairro Vargem Grande, solicitando a reabertura da entrada e saída da avenida,
no trevo da Rodovia Estadual MG-295, na qual esta já se encontra calçada. A Mesa Diretora
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fará o encaminhamento para o Executivo, para que dentro das possibilidades, sejam tomadas
as providências que julgarem necessárias.  Não houve correspondências expedidas. Não houve
matérias recebidas do Executivo e do Legislativo. Grande expediente: O vereador Sr. Sílvio
Raimundo Vieira solicitou aos Srs. Edis que efetuem as suas contribuições para a premiação da
FECIL do Distrito de Luminosa na Secretaria desta Casa. Informou que esteve presente na
reunião do Conselho Municipal  de  Assistência  Social,  onde os  conselheiros  acordaram em
liberar os recursos do convênio denominado Piso Mineiro para a Casa de Convivência José
Caetano Pereira, repassando o valor de R$ 25.000,00 até dezembro e o restante, no valor de
R$ 15.000,00 assim que for repassado pelo Governo do Estado ao Município. Ressaltou sobre
os  projetos  que o  Grupo Dispersores  vem desenvolvendo em nosso  Município  referente  à
preservação ambiental, sobretudo na preservação das nascentes de água, por meio do projeto
Olho D’água. Para finalizar, agradeceu aos organizadores de todos os eventos comemorativos
pelos 113 anos de Emancipação Político Administrativo de nosso Município.  O vereador Sr.
José  Maurício  Gonçalves  parabenizou  todos  os  professores  e  demais  envolvidos,  pelos
criativos desfiles cívicos de 07 e 16 de setembro. Também parabenizou toda a equipe que
trabalhou  na  organização  das  festividades  do  aniversário  de  Emancipação  Político
Administrativo  do  Município  de  Brazópolis  e  a  toda  a  população  que  compareceu  nas
festividades. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e
os convocou para a próxima sessão, que se realizará em 05 de outubro de 2.014, às 17:00h.
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.          Sílvio Raimundo Vieira.
Vice-Presidente.          Secretário.

_______________              ________________
Benedito André Lúcio.                                                                   José Maurício Gonçalves.
Vereador.              Vereador.

_______________               ________________
João Bosco M. de Faria                                                                  João do Carmo Lúcio.
Vereador.               Vereador.

_______________               _______________
José Carlos Dias.                                                                            Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.              Vereador.
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