
1 

                                       Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária – 06-09-2017 
 
Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 
06 de setembro de 2.017, às 19:00 h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides  Machado de 
Souza. Instalada a Sessão, o Presidente, Ver. Wagner Pereira proferiu as palavras: ”Sob a proteção 
de Deus e em nome do povo Brazopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos”. Em seguida, 
disse que a Ata foi lida em uma reunião anterior e já foi aprovada, então se algum Vereador tiver um 
Pedido de Providência urgente, poderá fazer a leitura. Pedidos de Providências: 18/2017 do Ver. 
José Carlos, 1 – Que seja feita uma consulta ao IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Pública, 
no qual essa Casa tem convênio, solicitando parecer sobre o Art. 161, da Lei Municipal nº 995/2013 
– Estatuto dos Servidores Públicos, que estabelece regras para direito dos servidores e ajuda de 
custo de transporte. O Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; 19/2017 do Ver. José 
Carlos, 1 – Que seja providenciada sinalização adequada próximo aos novos quebra molas 
executados na cidade, com placa antes do local em uma distância compatível com a velocidade do 
logradouro e placa no local do quebra molas com seta indicativa de acordo com a legislação. O 
Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; O Ver. Adriano Simões pediu para ressaltar 
que possui 6 Pedidos de Providências, mas conforme acordo feito, deixará para semana que vem. O 
Sr. Presidente agradeceu a compreensão dos Vereadores e disse que o que realmente precisa 
entrar hoje é referente a votação dos nomes dos agraciados ao titulo de “Cidadão Brazopolense” em 
uma reunião solene no dia 16/09/2017, as 11:30 da manhã, aqui nesta Casa e os nomes indicados 
que irão receber o título são: Sergio Eduardo Pelegrino Reis, Julio Cesar Galvão Faria, Leila Gil 
Gaze, Mateus de Lucca Albuquerque, Vera Lúcia Gomes, Cleonice Cezar, Marody Maria 
Nascimento, Silvana Bei Forelli, Valter Suman, Dalírio Antônio Dias, Madalena de Lurdes Morais, 
Regina Helena Ferreira, Rosemeire Pereira Morais, Rafael D’avila Barros Pereira, Hely Maurílio 
Pereira, Márcia Olegário da Silva, Arlindo Doná, Robson Aparecido da Silva, Edna Maria Fonseca 
Costa, Padre Elton Ribeiro, Padre Thiago, falou sobre o Projeto que realmente precisa ser aprovado 
que é o Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2017, sobre a medalha de honra ao mérito, que já foi 
votado e aprovado por nós e fez a leitura do referido Decreto Legislativo, ao cidadão Raoni Noronha 
Dias Vizoto, o Sr. Presidente explicou a razão da escolha do Sr. Raoni, no qual ao perceber o ônibus 
escolar sendo tomado pelo fogo, salvou todas as crianças que estavam dentro do mesmo, além 
disso também auxiliou  no controle do incêndio, em seguida informou que o Parecer da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação é favorável e também o Parecer Jurídico. O Ver. José Carlos disse 
que por questão regimental os 2 Decretos não precisam ir em votação, porque já foram votados, 
necessitando somente a Mesa Diretora sua publicação. Grande Expediente: O Sr. Presidente disse 
que como está sendo gravado, todos irão assustar com a rapidez dessa Sessão, disse querer 
justificar, que quebrou seu pulso esquerdo, está com muita dor e já fizemos Sessões aqui de 
começarmos as 19h e terminarmos as 00h, essa Câmara é uma Câmara diferente, que discute, vota 
e por isso que não entrou Projeto nenhum hoje, porque Projeto aqui não entra de “baciada” sem 
discussão, então pediu desculpa a todos e agradeceu do fundo do seu coração a sensibilidade dos 
Senhores por terem aceitado essa reunião relâmpago hoje, porém, poderia até pedir para cancelar, 
mas exigiu que tivesse, mesmo com muita dor que está, para que tivesse essa Sessão sim, porque a 
Câmara Municipal de Brazópolis está acima de sua dor. O Ver. Adriano Simões agradeceu ao 
Prefeito Municipal, toda Secretaria de Obras e ao Sr.José Benedito Vizoto, pelos quebra molas, 
principalmente ao próximo a Venda do Nei Firmino, no qual já havia pedido desde o começo do ano, 
quando chegamos aqui na Casa foi um dos primeiros pedidos que fez e agradeceu também aos 
Secretários dessa Casa Legislativa, que correram atrás do microfone que já está aqui, falou também 
em forma de Indicação ao Sr. Prefeito, sobre uma providência que deve ser tomada em Brazópolis 
para a construção de um Distrito Industrial, essa questão é gritante em nosso Município, haja vista 
que já tivemos a visita de vários empresários e por falta de um terreno próprio para fazer o Distrito 
Industrial, não conseguimos ninguém para se instalar aqui, disse para deixar isso encaminhado ao 
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Executivo, para que tome providências e assuma suas responsabilidades nesse sentido. Sr. 
Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a Vigésima Sexta Sessão 
Ordinária da Casa no dia 13 de setembro às 19:00 h. Dando, como encerrado, os trabalhos daquela 
Sessão. Eu, Dalírio Dias, lavrei a presente Ata, que após lida e, se aprovada, será assinada por 
todos os EDIS presentes.  
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