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                                       Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária – 2.016.

         Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-MG, realizada
em 23 de agosto de 2.016, às 18:00h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides  Machado de
Souza.  Instalada  a  Sessão,  o  Presidente  da  Mesa  Diretora,  Vereador  Sr.  José  Carlos  Dias
cumprimentou  os  presentes  e,  em seguida,  solicitou  ao  Vereador  Secretário,  Sr.  José  Mauricio
Gonçalves,  que  verificasse  o  Quórum,  o  qual  constatou  a  presença  de  todos  os  Senhores
Vereadores. Logo após, o Senhor Presidente deu as boas vindas a todos, e proferiu às seguintes
palavras: “Sob a proteção de Deus e como representantes do povo brazopolense, iniciamos nossos
trabalhos no Legislativo”.  Franqueou a palavra ao Vereador Sr. João do Carmo Lúcio,  para que
fizesse a leitura da Bíblia Sagrada, o qual leu da Primeira Carta de São Pedro, do Capítulo 03, o
versículo 11. Em seguida, convidou o Secretário Executivo para proceder à leitura da Ata da Sessão
anterior, que após lida e discutida, foi aprovada pelos Senhores Vereadores e será Publicada no
Mural da Casa. Não houve  Correspondências recebidas. Correspondências  Expedidas:  Ofício
do  Exmº.  Presidente  da  Mesa  Diretora,  Vereador  Sr.  José  Carlos  Dias  ao  Exmº.  Sr.  Prefeito
Municipal, João Mauro Bernardo, encaminhando cópia de Contrato de Sessão de Uso do imóvel
cedido pelo Município ao CONSEP, para ser juntado ao contrato. Ofício encaminhando Moção de
Pesar aos familiares do finado Marco Antonio Gomes Visotto. Medidas de Providências: Vereador
Presidente: 1) Solicito ao Executivo que expeça um ofício a equipe da Copasa, solicitando que a
empresa indique o local onde deverá ser construída a casa de bombas, que servirá para bombear a
água  que  vai  atender  os  moradores  da  comunidade  dos  Clementes,  no  bairro  Bom  Sucesso.
Vereador Sr. Espedito Martins de Noronha: 1) Solicito ao Executivo que providencie fiscais para as
linhas  escolares,  pois  alguns  bancos  dos  ônibus  novos  adquiridos  pela  Prefeitura  Municipal  se
encontram rasgados, necessitando de uma fiscalização, para a conservação dos mesmos. Vereador
Sr. Rubens de Almeida: 1) Solicito ao Executivo oficiar o Setor de Estradas, para efetuar manutenção
e patrolamento em toda a extensão de estrada do bairro da Loba. Vereador Sr. Neilo Rodrigues
Oliveira:  1)  Solicito  ao  Executivo  que  encaminhe,  por  meio  de  ofício  a  esta  Casa  Legislativa,
informações referentes aos dois Poços Artesianos que deverão ser construídos nos bairros Floresta
e  Campo  Belo,  para  atender  os  moradores  destas  comunidades.  Todas  as  solicitações  foram
aprovadas em Plenário pelos Senhores Vereadores, e serão encaminhadas para providências do
Executivo.  Matéria Recebida:  De autoria da Mesa Diretora: Projeto de Resolução Nº. 07/2016, de
22 de agosto de 2016: “Fixa o subsídio dos Vereadores de Brazópolis/M.G, para a Legislatura a
iniciar-se em 01º de janeiro de 2017, e dá outras providências.”  (Valor:  R$ 2.492,32 – dois mil,
quatrocentos e noventa e dois reais e trinta centavos). Projeto de Lei do Legislativo Nº. 08/2016, de
22 de agosto de 2016: “Dispõe sobre a fixação de remuneração do Prefeito e Vice Prefeito para
Legislatura 2017/2020, e dá outras providências.” (Valores: Prefeito: R$ 10.134,14 – dez mil, cento e
trinta  e  quatro  reais  e  quatorze  centavos;  Vice  Prefeito:  R$  3.755,26  –  três  mil,  setecentos  e
cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos); e Projeto de Lei do Legislativo Nº. 09/2016, de 22 de
agosto  de  2016:  “Dispõe  sobre  a  fixação  de  remuneração  dos  secretários  municipais  para  a
Legislatura  2017/2020,  e  dá  outras  providências”,  todos  encaminhados  para  a  Comissão  de
Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O Vereador Sr.
Neilo Rodrigues Oliveira apresentou a seguinte Proponência, de sua autoria, a Mesa Diretora: Que
seja feita uma alteração de valor no Projeto de Lei do Legislativo Nº. 08/2016, de 22 de agosto de
2016, de autoria da Mesa Diretora, com redução de 50% (cinquenta por cento), no valor apresentado
para votação do subsídio do Prefeito, a iniciar-se em 01 de janeiro de 2017, fixado em R$ 10.134,14
(dez mil, cento e trinta e quatro reais e quatorze centavos), conforme consta no Artigo 2º do presente
Projeto, para R$ 5.067, 07 (cinco mil, sessenta e sete reais e sete centavos). O Vereador Presidente
recebeu a Proponência do Vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira para providências, encaminhando a
mesma para a Assessoria Jurídica do Legislativo, a fim de elaborar a Emenda, que posteriormente
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será  encaminhada  as  Comissões  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  e  Comissão  de  Finanças,
Orçamentos e Fiscalização para expedição de Parecer. O Vereador Presidente procedeu à leitura do
Estudo de Elaboração do Orçamento da Câmara Municipal, para o ano de 2017, com uma previsão
da receita orçamentária e fixação das despesas de 2017 em R$ 723.102,75 (setecentos e vinte e
três mil, cento e dois reais e setenta e cinco centavos). Concluída a sua leitura, a documentação da
Previsão  Orçamentária  foi  encaminhada  para  análise  da  Comissão  de  Finanças,  Orçamentos  e
Fiscalização. A Sessão passou para o Grande expediente: No Grande Expediente, os Vereadores
Sr. Silvio Raimundo Vieira,  Sr. João Bosco Martins de Faria e Sr. Espedito Martins de Noronha
apresentaram as suas opiniões,  com referência a Proponência do Vereador Sr. Neilo Rodrigues
Oliveira, citada acima, chegando ao comum acordo de que se houver muita dificuldade no estudo
desta matéria, o Tribunal de Contas deve ser consultado sobre este assunto. O Vereador Sr. Silvio
Raimundo Vieira informou a instalação da academia ao ar livre, para os moradores da comunidade
do bairro Alto da Glória. O Vereador Presidente, com relação aos Projetos apresentados, esclareceu
que esta Casa não está dando reajuste ao salário de nenhum dos cargos que serão ocupados na
próxima Legislatura, e sim, sendo mantidos os subsídios, tudo conforme exige a legalidade que
envolve estes Projetos. Novamente com a palavra, o Vereador Sr. João Bosco Martins de Faria
manifestou  o  seu  descontentamento  com  a  Proposição  apresentada  pelo  Vereador  Sr.  Neilo
Rodrigues  Oliveira,  alegando  que  ao  seu  ver,  trata-se  de  oportunismo  político,  e  questionou  o
proponente  por  não  haver  apresentando  tal  proponência  antes,  vindo  a  apresentá-la  agora,  no
período eleitoral.  Encerrando o grande expediente, o Vereador Presidente agradeceu a participação
de todos, convocando os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará
em 06 de setembro de 2.016, terça-feira, às 18:00h. Dando como encerrados os trabalhos desta
Sessão, eu Vereador Sr. José Mauricio Gonçalves, 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.

                                                       __________________
                                                            José Carlos Dias.
                                                                   Presidente.
_______________            _______________
Benedito André Lúcio.          José Mauricio Gonçalves.
Vice-Presidente.           Secretário.

_______________             ________________
Espedito Martins de Noronha.                                                      Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.             Vereador.

_______________             ________________
João Bosco Martins de Faria.                                                       Rubens de Almeida.
Vereador.             Vereador.

_______________            _________________.
João do Carmo Lúcio.                                                                   Silvio Raimundo Vieira. 
Vereador.            Vereador.
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