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Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária.
Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G,
realizada em 03 de dezembro de 2013, às 18:00h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides
Machado de Souza. Instalada a Sessão, o Presidente, Vereador Sr. José Maurício Gonçalves
cumprimentou os presentes e solicitou ao Vereador Secretário, Sr. José Carlos Dias, que
verificasse o Quórum, o qual constatou a presença de todos os Edis. Logo após, o Senhor
Presidente proferiu às seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e como representantes do
povo brazopolense, iniciamos nossos trabalhos no Legislativo”. Em seguida, o Vereador Sr.
João do Carmo Lúcio leu do Evangelho de Lucas, capítulo 01, o versículo 28. Foi feita a leitura
da Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária, realizada em 26 de novembro de 2.013,
discutida, corrigida e aprovada por unanimidade. Correspondências recebidas: Ofício do
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, informando um total de 440
atendimentos no período de 04 de novembro a 02 de dezembro de 2.013. Ofício do Exmº. Sr.
Prefeito Municipal a Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização esclarecendo sobre o
repasse de 3% à esta Casa Legislativa e anexo demonstrativo. Ofício do Secretário de Governo
encaminhando o Projeto de Lei Nº. 44/2.013 para análise e votação, bem como as Leis
Municipais para o arquivo desta Casa Legislativa. Ofício do Secretário de Turismo e Cultura ao
Presidente e ao vereador Sr. Rubens de Almeida informando sobre o Projeto “Praça Viva”,
motivo pelo qual se faz a interdição da rua com cordas e placas denominando “trânsito
impedido” e Liberação de Recursos do Fundo Nacional de Educação no valor de R$ 21.789,47.
Correspondência enviada: Moção de Pesar a Ilustríssima família de Luiz Fortunato Rampazzo
pelo seu passamento. Medida de Providência: Mesa Diretora: 1- Solicitar ao setor de obras da
Prefeitura Municipal que execute as podas de árvores que possuem riscos de quedas, nas
margens das estradas rurais do Município. Vereador Sr. José Carlos Dias: 1- Providenciar
manutenção nos trechos críticos das estradas rurais do Município, principalmente nos trechos
próximos as escolas municipais em funcionamento e colocação da pedra do tipo seixo rolado
para a volta as aulas. Vereador Sr. Rubens de Almeida: 1- Conserto urgente na ponte que
permite acesso a residência da Sra. Otília (sentido Distrito de Luminosa). Vereador Sr. Espedito
Martins de Noronha: 1- Limpeza no pátio e arredores da Escola Estadual Inácio João de Faria,
bairro Cruz Vera. 2- Colocar as pedras do tipo seixo rolado nas estradas rurais do Município,
principalmente nos morros. Vereador Sr. Benedito André Lúcio: 1- Solicitar ao setor de obras
que faça manutenção nas estradas rurais do Município, sobretudo nos trechos críticos e em
especial, nas estradas rurais do Distrito de Luminosa e bairros adjacentes. Vereador Sr. Neilo
Rodrigues Oliveira: 1- Solicito o envio do itinerário feito para a coleta de lixo em nosso
Município, para apreciação e correções necessárias. 2- Colocação das manilhas no córrego
Tijuco Preto, na proximidade do Auto Posto La Paloma. 3- Verificar o andamento da ampliação
e fornecimento de água da COPASA para os moradores do bairro Lagos da Serra. 4- Averiguar,
para melhor atendimento do Posto de Saúde Municipal, o aparelho de medir pressão arterial. O
vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira procedeu à leitura da solicitação de uso da tribuna para o
Pr. Lailton Batista Gomes. O Presidente colocou em votação no Plenário, sendo deferido.
Matéria recebida: Projeto de Lei do Executivo Nº. 44/2.013, de 28 de novembro de 2.013:
“Acrescenta Parágrafo Único ao Artigo 1º da Lei Nº. 960/2.011, que autoriza a concessão de
vale alimentação em pecúnia, na forma que especifica”, encaminhado a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e Projeto
de Lei do Legislativo Nº. 11/2.013, de 03 de dezembro de 2.013: “Acrescenta Parágrafo Único
ao Artigo 1º da Lei Nº. 1.034 de 02/09/2.013, concede auxílio alimentação, em pecúnia, aos
servidores da Câmara Municipal, na forma que especifica e dá outras providências”,
encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças,
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Orçamentos e Fiscalização. O Secretário procedeu à leitura do Parecer Jurídico Legislativo e os
pareceres favoráveis das comissões deliberadas pelo Presidente, referente às matérias em
questão. O Presidente colocou os Projetos em discussão. Inscreveram-se à Mesa Diretora os
vereadores Sr. Neilo Rodrigues Oliveira, Sr. José Carlos Dias e Sr. Rubens de Almeida
(referente ao Projeto Nº. 44/2.013 do Executivo) e os vereadores Sr. José Carlos Dias e Sr.
Neilo Rodrigues Oliveira (referente ao Projeto Nº. 11/2.013 do Legislativo). Após os
comentários, o Presidente submeteu o Projeto Nº. 44/2.013, do Executivo em primeira votação,
sendo aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de Regime de Urgência do Executivo,
colocou o projeto em segunda votação, também sendo aprovado por unanimidade. O
Presidente também submeteu o Projeto Nº. 11/2.013 do Legislativo em primeira votação, sendo
aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de Regime de Urgência do vereador Sr. José
Carlos Dias, colocou o projeto em segunda votação, também sendo aprovado por unanimidade.
Ainda com a palavra, o Presidente comunicou aos Srs. Edis que a última sessão desta Casa
Legislativa será antecipada para o dia 19 de dezembro, às 18:00h. com a eleição da nova
composição da Mesa Diretora. A Sessão passou para o Grande Expediente onde o vereador Sr.
Sílvio Raimundo Vieira ressaltou a necessidade de melhor análise referente aos projetos que
estão em trâmite de estudo nas comissões desta Casa, referente à dotação orçamentária do
Município. Parabenizou a Secretaria Municipal de Obras pelo trabalho de manutenção nas ruas
do bairro Horizonte Azul, acreditando que tudo fique pronto até o natal. Solicitou ao Presidente
informações se haverá o jantar de confraternização da Casa, como já aconteceu em outras
gestões e finalizou agradecendo a Deus pela reunião interna que houve nesta Casa para a
composição da chapa para a nova Mesa Diretora, agradecendo a todos que o apoiaram em sua
candidatura e esclarecendo que no momento, não se lançará candidato para Presidente da
Mesa Diretora. O vereador Sr. José Carlos Dias esclareceu ao vereador Sr. Neilo Rodrigues
Oliveira que existe nesta Casa um ofício expedido pela COPASA referente ao tratamento e
distribuição de água nos bairros Lagos da Serra, Bom Sucesso e outros, esclarecendo as
medidas que serão tomadas para a efetivação desta obra. Anunciou a primeira parcela de
empenho para construção de uma creche no bairro Alto da Glória, no terreno adquirido pela
Prefeitura Municipal, próximo a Casa de Convivência José Caetano Pereira. Para finalizar,
comunicou que o Exmº. Sr. Prefeito Municipal irá assinar, nesta sexta-feira, dia 06 de dezembro,
um convênio do programa Pró-Município, que possibilitará a aquisição de um caminhão para os
trabalhos da secretaria de obras. O vereador Sr. Espedito Martins de Noronha manifestou o seu
contentamento na participação de um congresso político com o Prefeito, com assuntos que
direcionam uma administração pública. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão, convocando os Edis para a
próxima Sessão Ordinária, que se realizará em 10 de dezembro de 2.013, às 18:00h. Dando
como encerrados os trabalhos desta Sessão, eu Vereador José Carlos Dias, 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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__________________
José Maurício Gonçalves.
Presidente.
_______________
Rubens de Almeida.
Vice-Presidente.

_______________
José Carlos Dias.
Secretário.

_______________
Benedito André Lúcio.
Vereador.

________________
Espedito M. de Noronha.
Vereador.

_______________
João Bosco M. de Faria
Vereador.

________________
João do Carmo Lúcio.
Vereador..

_______________
Neilo Rodrigues Oliveira
Vereador.

_______________
Sílvio Raimundo Vieira.
Vereador.
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