
Ata da Primeira Sessão Extraordinária

Ata da Primeira Sessão Extraordinária  da Câmara Municipal  de  Brazópolis-
M.G,  no ano Legislativo  de 2013,  realizada aos 07 de janeiro  de 2013,  às
19:00h,  na  sede  da  Câmara  a  Praça  Wenceslau  Braz  s/n,  nesta  cidade.
Instalada,  a  sessão,  o  Senhor Presidente  eleito  em 1º  de  janeiro  de 2013,
Vereador Sr. José Maurício Gonçalves cumprimentou a todos os presentes e
pediu ao Secretário da Mesa, Vereador Sr. José Carlos Dias que executasse a
chamada, que foi constatada a presença dos demais Vereadores. 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”.  Não houve  leitura  da  Ata. Leitura  das  correspondências
recebidas:  Fundo Municipal  de Saúde:  Informando a  liberação do Fundo
Nacional de Saúde: Pagamento de incentivo de qualificação das ACÕES de
dengue,  COMP. 12/2012,  valor  bruto:  R$  8.998,72;  Pagamento  de  ACOES
estruturantes de Vigilância Sanitária, COMP. 09/2012, valor bruto: R$ 2.400,00;
Pagamento de Saúde da Família, COMP. 12/2012, valor bruto: R$ 7.130,00;
Pagamento  de  Saúde  Bucal,  COMP.  12/2012,  valor  bruto:  R$  4.460,00;
Pagamento  de  PAB  fixo,  COMP.  12/2012,  valor  bruto:  R$  30.464,58;
Pagamento de Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde, COMP. 12/2012,
valor bruto: R$ 4.420,60; Pagamento de programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade, COMP. 11/2012, valor bruto: R$ 2.200,00; Pagamento de Agentes
Comunitários  de  Saúde,  COMP.  12/2012,  valor  bruto:  R$  18.291,00;
Pagamento  de  Repasse  para  Estruturação  Tecnológica  da  Vigilância  em
Saúde,  COMP.  12/2012,  valor  bruto:  R$  1.500,00;  Pagamento  de  Piso
estratégico – Gerenciamento de Risco de VS, COMP. 09/2012, valor bruto: R$
1.008,33;  Telegrama  do Deputado Estadual Dilzon Melo e do Vice Líder do
Governo Estadual,  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  cumprimentando o Poder
Legislativo eleito e pela posse dos respectivos vereadores; Ofício do Cartório
de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Brazópolis,
Estado de Minas Gerais,  Representado por seu Oficial  registrador Interino,
informando ao Sr. Presidente desta Câmara Municipal  de Vereadores o Art.
258,  que  reza:  “Parágrafo  Único  –  Obrigam-se  a  declaração  de  bens,
registrada no Cartório de Títulos e Documentos, os ocupantes de cargos
eletivos nos Poderes Legislativo e Executivo, os membros do Poder Judiciário,
os  Secretários  de  Estado  e  os  dirigentes  de  entidades  da  administração
indireta,  no ato  da  posse  e  no término  de  seu exercício,  sob pena de
responsabilidade.”  O Presidente no uso de sua palavra informou aos Edis
presentes  a  Resolução  nº  001/2013,  datada  e  Publicada  no  mural  da
Câmara Municipal, aos 02/01/2013, onde a Mesa Diretora desta Casa nomeia
para  o  cargo  de  Assessor  Jurídico  o  Dr.  Paulo  César  de  Oliveira,  e  a
Resolução nº 002/2013, datada e Publicada no mural da Câmara Municipal
aos 02/01/2013,  onde a Mesa Diretora desta Casa nomeia para o cargo de
Secretário Executivo do Legislativo o Sr. Ângelo Célio de Azevedo, tudo de
acordo  com  o  Art.  17  §  XV, do  Regimento  Interno.  Também  solicitou  aos
Vereadores  para  elegerem  as  lideranças  de  Bancadas  nesta  Legislatura,
ficando da seguinte forma: Sr. João Bosco Martins de Faria, representando o
PDT  (Partido  Democrático  Trabalhista);  Sr.  Neilo  Rodrigues  Oliveira,
representando  o  PTB  (Partido  Trabalhista  Brasileiro);  Sr.  Sílvio  Raimundo
Vieira, representando o PT (Partido dos Trabalhadores) e Sr. Benedito André



Lúcio,  representando  o  PR  (Partido  da  República)  e  posteriormente  as
nomeações  das  comissões  permanente  desta  Casa,  ficando  distribuído  da
seguinte maneira: Comissão de Legislação de Justiça e Redação: Sr. Sílvio
Raimundo Vieira (Presidente), Sr. Rubens de Almeida (Vice Presidente) e Sr.
Benedito  André  Lúcio  (Relator);  Comissão  de  Finanças,  Orçamento  e
Fiscalização:  Sr. José Carlos Dias (Presidente),  Sr. João Bosco Martins de
Faria (Vice Presidente) e Sr. Neilo Rodrigues de Oliveira (Relator);  Comissão
de  Urbanismo  e  Infraestrutura  Municipal:  Sr.  João  do  Carmo  Lúcio
(Presidente),  Sr.  Sílvio  Raimundo  Vieira  (Vice  Presidente)  e  Sr.  Espedito
Martins de Noronha (Relator);  Comissão de Educação, Cultura,  Desporto
Saúde e Meio Ambiente: Sr. Benedito André Lúcio (Presidente), Sr. Espedito
Martins  de  Noronha  (Vice  Presidente)  e  Sr.  Rubens  de  Almeida  (Relator);
Comissão Permanente e Direitos Humanos: Sr. João Bosco Martins de Faria
(Presidente), Sr. Neilo Rodrigues Oliveira (Vice Presidente) e Sr. José Carlos
Dias (Relator); De acordo com a Resolução nº 003/2013, datada e publicada
em  07  de  janeiro  de  2013,  a  “Mesa  Diretora  da  Câmara  Municipal  de
Brazópolis, no uso de suas Atribuições Legais, resolve: Ficam nomeados os
Vereadores para compor a  Comissão de Controle Interno da Câmara,  os
Vereadores Sr. José Carlos Dias, Sr. Neilo Rodrigues Oliveira e Sr. Benedito
André Lúcio. De acordo com a Resolução nº 004/2013, datada e publicada
em  07  de  janeiro  de  2013,  a  “Mesa  Diretora  da  Câmara  Municipal  de
Brazópolis,  no  uso  de  suas  Atribuições Legais,  resolve:  A  Comissão  de
Licitação da Câmara Municipal  de Brazópolis-M.G  será  composta  de 02
(dois) Servidores e 01 (um) Vereador. Ficam nomeados o Sr. Ângelo Célio de
Azevedo (Presidente), o Dr. Paulo César de Oliveira e o Sr. Sílvio Raimundo
Vieira.  Também  informou  que  ele,  Vereador  Sr.  José  Maurício  Gonçalves,
Presidente,  e o Vereador Sr. José Carlos Dias,  Secretário da Mesa,  ficarão
responsáveis,  em  conjunto,  pela  movimentação  financeira  da  Camara
Municipal. Usando da palavra, o Vereador Sr. José Carlos Dias sugeriu criar
uma comissão sobre Agricultura e Segurança Pública, para ser agregada a
alguma outra comissão, visto que se trata de assuntos de tamanha relevância e
importância  para  o  bem  estar  de  nosso  Município.  Usando  da  palavra,  o
vereador, Sr. Sílvio Raimundo Vieira pronunciou-se em relação a formação de
comissões especiais,  eventualmente surgirão de acordo com as indicações
proferidas pela Mesa Diretora,  em relação aos assuntos oriundos do Poder
Executivo  e/ou  até  mesmo do  Poder  Legislativo.  O  senhor  Presidente  deu
ciência aos demais vereadores e a população  sobre o resto a pagar no valor
de R$ 39.286,40 à empresa Sebastião Ronaldo de Souza companhia Ltda,
empreiteira  que  executou  a  reforma  e  ampliação  no  prédio  da  câmara
municipal de Brazópolis, onde a mesma concluiu as obras em dezembro do
ano passado. Entretanto não havia recursos disponíveis na conta da câmara
para que se quitasse sua divida, sendo assim necessário a aditar o contrato
com a empresa, que tinha término aos 03 de janeiro de 2013, por mais 60 dias,
para que fosse possível quitar tal  divida em três parcelas de R$ 13.078,80.
Desta forma o senhor Presidente pediu compreensão dos demais Vereadores
pela necessidade de ter que adiar algumas ações, que em sua opinião é de
fundamental  importância  para  esta  Casa,  como  por  exemplo,  a  compra
imediata da aparelhagem de som do Plenário, a compra dos mobiliários para
as salas  e  as  divulgações  dos trabalhos  da câmara através  dos meios  de
comunicação. Em seguida o senhor presidente deixou a palavra aberta aos



Vereadores para fazerem seu pronunciamento,  de acordo com a ordem de
solicitação: com a palavra o Vereador Benedito André Lúcio: “ajudará a todas
as autoridades competentes e instituídas no que for necessário para se ter um
bom  desempenho  nos  trabalhos  que  serão  prestados  por  esta  Câmara
Municipal”;  no  uso  da  palavra  o  Vereador  João Bosco Martins  de  Faria:
“somos uma Câmara de Vereadores unidos, com disposição ao trabalho, ao
bem comum da sociedade, serei apoio aos meus companheiros de trabalho, ao
Sr. Prefeito Municipal João Mauro Bernardo, estou aqui para somar com todos
vocês,  e  desejo  uma  administração  com  transparência  em  todas  as  suas
ações”;   com a palavra o  Vereador João do Carmo Lúcio:  “batalhar  pelo
nosso povo, pelos projetos que trarão beneficiamento para o nosso município”;
Vereador José Carlos Dias: “gostaria de registrar aqui o meu contentamento a
esta Câmara, bem composta pela nossa comunidade, com representação de
diferentes  localidades  de nosso município  e  também de diferentes  partidos
políticos, cada um trazendo aqui as suas qualidades, os seus conhecimentos,
as suas idéias e ideais para crescer nosso município.  Incentivo cada nobre
vereador  aqui  presente a buscarmos juntos projetos que beneficiem o bem
comum e não nossos próprios interesses ou de apenas uma minoria, já que
possuímos uma Câmara mais bem representada popularmente e politicamente.
Lembro  que  estamos  a  serviço  do  povo!  Vamos  juntos  cobrar  do  Poder
Executivo aquilo que será necessário ser cobrado, vamos também estender a
mão  naquilo  que  poderemos  ajudar,  vamos  atender  com  carinho  a  nossa
comunidade naquilo que nos é solicitado, embora não poderemos atender a
todas as demandas, mas pelo menos uma resposta, uma atenção pode ser
dada ao cidadão. Ao andarmos pelas ruas e entrarmos em contato com o povo
que cobrará uma postura de nós, vamos procurar dar uma resposta naquilo
que nos esta sendo solicitado. Também desejo que o Poder Executivo esteja
aberto,  para  que  o  melhor  aconteça  à  população  de  nosso  Município”;
Vereador  Neilo  Rodrigues  Oliveira recitou  o  versículo  de  um  Salmo  da
Sagrada  Escritura;  Vereador  Sílvio  Raimundo  Vieira:“Agradeço
primeiramente a Deus, que me concedeu a oportunidade de regressar a esta
Câmara,  também  a  comunidade  que  me  elegeu  e  aos  demais  nobre
companheiros  de  trabalho.  A  Câmara  é  local  para  o  verdadeiro  espaço
democrático, existem divergências, visões diferentes, ideologias, mas acredito
eu que na pessoalidade de cada nobre Vereador, todos desejam em comum o
bem de nosso Município.  Tudo que passaremos aqui  servirá para nortear o
nosso trabalho, enquanto representantes de nosso povo. Eu coloco a minha
experiência  a  disposição  e  desejo  espírito  de  verdadeira  harmonia  no
desenvolvimento de nossos trabalhos”; com a palavra o  Vereador Espedito
Martins  de  Noronha: “Meu  pronunciamento  é  manifestar  o  grande
compromisso  que  tenho  agora  com  a  população  da  zona  rural  de  nosso
Município, ainda mais por eu ser um pertencente a esta zona rural, bem como
também com a zona urbana. Desejo que tudo aquilo que for bom para o povo,
que  seja  executado”;  com  a  palavra  o  Vereador  Rubens  de  Almeida:
“agradeço  a  Deus  e  aos  presentes  pela  oportunidade  de  ajudar  nosso
município e também me coloco a disposição a toda equipe de governo, ao Sr.
Presidente desta Câmara para ser mais um que vem para somar na execução
dos  trabalhos”;  para  encerrar  os  pronunciamentos  no  grande  plenário,  o
Presidente Sr. José Maurício Gonçalves “Fico feliz e satisfeito pela presença
dos  Srs.  Vereadores  na  reunião  que  tivemos  hoje  com  os  Engenheiros  e



Técnicos  da  EMATER,  que  vieram  para  tratarmos  de  assunto  de  grande
relevância e interesse de nossa população, que são as nossas estradas rurais,
a  melhoria  delas.  Também  acredito  estar  vivendo  novos  tempos,  aonde  a
esperança de mudanças e melhorias com certeza virão! Os bairros de nosso
Município  estão  muito  bem  representados  pelo  Poder  Legislativo  e  terão
grandes avanços. Com o esforço e a colaboração de todos, teremos melhorias
para a população nas diferentes áreas e setores, e acredito que cada um que
aqui  esta veio trazer a sua contribuição para que o nosso município possa
entrar em uma linha de desenvolvimento, que é o que precisamos agora”. O Sr.
Presidente ainda informou que as Sessões de caráter Ordinária acontecerão
nesta Câmara Municipal, a partir do mês de fevereiro, sempre as primeiras 4
(quatro) terça-feira do mês, seguindo o seguinte cronograma: de fevereiro a
junho, de agosto a dezembro, ficando os meses de janeiro e julho em período
de  recesso.  As  Sessões  de  caráter  Extraordinária  (quando  for  protocolado
nesta  secretaria,  recebimento  de  matéria  pelo  Poder  Executivo)  serão
comunicadas pelo Secretário do Legislativo com até 48 (quarenta e oito ) horas
de antecedência. Com relação as reuniões particulares de cada comissão, os
membros se reunirão duas vezes ao mês, na terça-feira,  as 17 (dezessete)
horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal. As reuniões permanecerão
com o horário agendado para as 19 (dezenove) horas. Não havendo mais
nada a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a Sessão Extraordinária e
convocou a todos para a Primeira Sessão Ordinária desta Câmara Municipal, a
realizar-se  aos  05  (cinco)  de  fevereiro  de  2013  (dois  mil  e  treze),  as  19
(dezenove) horas. Dando como encerrados os trabalhos desta sessão, eu José
Carlos Dias, Secretário da Mesa, lavrei a presente Ata, que após lida, e, se
aprovada, será assinada por mim e por todos os demais  Edis presentes.

_____________________
                                           José Maurício Gonçalves.

Presidente.
_______________ _______________
Rubens de Almeida. José Carlos Dias.
Vice-Presidente. Secretário.

_______________ ________________
Benedito André Lúcio.                                                    Espedito M. de Noronha.
Vereador. Vereador.

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

_______________ _______________
Neilo Rodrigues de Oliveira                                               Sílvio R. de Almeida
Vereador. Vereador.



Ata da Segunda Sessão Extraordinária

Ata da Segunda Sessão Extraordinária da Câmara Municipal  de Brazópolis-
M.G,  no ano Legislativo  de 2013,  realizada aos 23 de janeiro  de 2013,  às
18:00h,  na  sede  da  Câmara  a  Praça  Wenceslau  Braz  s/n,  nesta  cidade.
Instalada,  a  sessão,  o  Senhor  Presidente,  Vereador  Sr.  José  Maurício
Gonçalves cumprimentou a todos os presentes e pediu ao Secretário da Mesa,
Vereador Sr. José Carlos Dias que executasse a chamada, que foi constatada
a presença dos demais Vereadores. 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”.  Foi feita a
leitura da Ata da Primeira Sessão Extraordinária, realizada aos 07 de janeiro de
2013,  discutida,  corrigida  e  aprovada  por  unanimidade. Leitura  das
correspondências recebidas: Ofício nº: 01/2013 datado em 09 de janeiro de
2013,  do  Conselho  Tutelar  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,
informando sobre Relatório Mensal efetuado por este Conselho no período de
30 de novembro de 2012 a 04 de janeiro de 2013, totalizando 233 registros de
atendimento; Ofício nº: 08/2013 datado em 10 de janeiro de 2013, do Conselho
Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente informando a sua nova sede
para atendimentos, a Rua Alferes Antonio Dias, S/Nº, Centro; Ofício nº: 02/2013
datado em 10 de janeiro de 2013, do Setor de Controle Interno da Prefeitura
Municipal, informando a esta Egrégia Casa situação ocorrida no final da gestão
do Ex-Prefeito Municipal, Sr. Josias Gomes referente a pagamento de férias,
acrescidos de 1/3, referente ao ano de 2012 mais os retroativos aos anos de
2009,2010 e 2011 e décimo terceiro salário referente a 2009 e 2010, solicitando
regime de providências; Ofício nº: 03/2013, datado em 11 de janeiro de 2013,
do Setor de Controle Interno da Prefeitura, solicitando a Esta Egrégia Casa,
cópia  integral  do  processo  que  a  Câmara  Municipal   abriu  para  investigar
possíveis  irregularidades  cometidas  pelo  Ex-Prefeito  Municipal,  Sr.  Josias
Gomes no decorrer de sua gestão, referente a diárias de viagem; Ofício nº:
12/2013 datado em 15 de janeiro de 2013, expedido pelo Gabinete do Prefeito,
solicitando em regime de urgência, Sessão Extraordinária para apreciação e
possível  votação  dos  Projetos  de  Lei  nº:  01,  02  e  03/2013,  de  autoria  do
Executivo, onde os mesmos tratam de assuntos de interesses dos Servidores
Públicos; Ofício nº: 15/2013 datado em 18 de janeiro de 2013, expedido pelo
Gabinete do Prefeito, atendendo a solicitação desta Egrégia Casa, conforme
Ofício nº: 02/2013, datado em 11 de janeiro de 2013, informando a publicação
das  três  Leis  que  terão  as  seguintes  numerações:  Lei  996:  “Dispõe  sobre
declaração de reconhecimento de utilidade pública  que se refere a Unipa”; Lei
997: “Estabelece critérios para lotação de servidores e professores da Rede
Municipal de Educação nas unidades escolares municipais”; Lei 998: Autoriza o
Executivo municipal a fazer parceria para a canalização do córrego Tijuco Preto
e obras de urbanização em área determinada”; Ofício nº: 16/2013, datado em
18 de janeiro de 2013, expedido pelo Secretário de Administração, informando
esta Egrégia Casa que o vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT),
Sr. José Carlos Dias, será o Líder do Governo na Câmara Municipal; Circular
nº: 01/2013, datado em 16 de janeiro de 2013, expedido pelo Quartel Militar de
Itajubá informando a competência atribuída ao Corpo de Bombeiros Militar de
Minas  Gerias  e  solicitando  comunicado  de  eventos  municipais  a  serem



realizados; Telegrama nº: 63/2013, datado em 08 de janeiro de 2013, expedido
pelo Gabinete do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, informando a liberação de
recurso destinado a realização de obras de cobertura e reforma dos pisos de
quadras  poliesportivas   para  as  escolas:  Estadual  Presidente  Wenceslau  e
Dino  Ambrósio  Pereira.  Logo  após,  o  Senhor  Presidente,  no  uso  de  suas
atribuições, solicitou aos vereadores a apreciação do Projeto de Lei nº: 01, 02 e
03/2013,  de  autoria  do  Executivo,  deixando  meia  hora  para  se  reunir  as
comissões de estudo e discutir tal projeto.  


