
Ata da Trigésima Oitava Sessão Ordinária

Ata da Trigésima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis
no ano legislativo de 2012, realizada dia 21 de Dezembro de 2012, às 17;00h.
Instalada, a sessão, o Senhor Presidente cumprimentou a todos os presentes e
pediu ao secretário da Mesa que fizesse a chamada. Eu Danilo Pereira Rosa,
Primeiro  Secretário,  fiz  a  chamada  e  constatei  a  presença  dos  demais
vereadores.  Logo  após  o  Senhor  Presidente  proferiu  as  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  Trigésima  Sétima  Sessão  Ordinária  de  2012,  discutida,
corrigida  e  aprovada  por  unanimidade. Leitura  das  correspondências
recebidas  e  expedidas:  Ofício  Nº  97/2012  da  Presidência  desta  Câmara,
solicitando da presidência do Clube Wenceslau Braz,  o  empréstimo de seu
Salão Nobre, para a realização da cerimônia de Posse dos eleitos para o novo
mandato. Convite: Os Vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos para a gestão
2013  à  2016  convidam   Vsª  e  ilustríssima  família,  para  participarem  da
cerimônia de posse a realizar-se no dia 01 de janeiro de 2013, as 20:00h no
Clube Wenceslau Braz, na praça Sagrados Corações em Brazópolis-MG. Não
houve encaminhamentos dos vereadores para providência e nem projetos
a serem votados.  A sessão passou para o Grande Expediente, sendo a
palavra aberta por ordem de solicitação; Com a palavra o vereador Lucimilton
Faria Carneiro fez um agradecimento a todos os nobres edis que estiveram ao
seu lado nestes 4 anos de vereança desejando sucesso a todos reeleito  e
novos  eleitos  para  a  próxima gestão.  Com a  palavra o  vereador  Maurício
Gonçalves,  parabenizou  o  Sr.  presidente  pela  sua  atuação  nesta  casa  e
agradeceu os vereadores pelo apoio recebido neste mandato, e também em
especial  agradeceu a participação da população nas sessões desejando um
feliz  natal  e  um ano de muita  paz harmonia  e  realização a  todos.  Com a
palavra a vereadora Adriana Lucia Mendonça disse “Quero dizer que considero
esses quatro anos que trabalhamos juntos, mais uma faculdade concluída, é
como se hoje estivéssemos apresentando o TCC. Aprendi muito, acredito ter
contribuído  nas  atividades  que  realizamos,  quero  agradecer  aos  colegas  e
acima de todo a Deus por ter me propiciado esses momentos de crescimento.
Aproveito a oportunidade para desejar a todos um bom natal e um feliz ano
novo.” Com a palavra o vereador Danilo Pereira Rosa, agradeceu a todos os
companheiros desta caminhada,  que ele finda nestes 8 anos de legislativo,
funcionários e vereadores e que todos tenham um santo natal  e  feliz ano novo
com muitas realizações.  Com a palavra o vereador José Carlos Dias disse
“Nessa  última  sessão  de  trabalho  do  ano,  eu  gostaria  de  agradecer
primeiramente a Deus, que nos dá saúde e alegria para sermos firmes na luta
por uma cidade melhor e por um mundo mais justo e fraterno. Agradeço, de
forma especial, a todos os cidadãos que acompanharam e foram parceiros nas
matérias  aqui  analisadas e  votadas.  Agradeço também a todos  os  colegas
vereadores em exercício e ao Vereador Péricles, que se encontra licenciado
por  motivo  de saúde,  pelo apoio  e  também pelas  críticas  construtivas,  que
contribuíram com meu trabalho nessa legislatura que se encerra agora, no dia
31 de dezembro. Queria ainda agradecer aos servidores da Casa Dr. Mauro,



Secretário Edison Manfredini, e as servidoras D. Eulália e Sra. Nívia sempre
dispostas a ajudar a Casa. Não poderia deixar de registrar nesse momento
nossa gratidão pela dedicação que todos tiveram nesse servir, com presteza e
humildade,  aos  nossos  cidadãos  brasopolenses.  Certamente  as  vitórias
alcançadas somente foram possíveis porque cada um deu sua contribuição na
hora certa. Termino desejando a todos um feliz natal,  repleto das graças do
Menino Deus e um Ano Novo com muita Saúde, Paz e Realizações.” Concluiu.
Com a palavra o Sr. presidente agradeceu primeiramente a Deus e a todos os
vereadores e funcionários pelo intenso trabalho desempenhado neste mandato,
onde foram muitas a realizações e conquista com o empenho de todos. O Sr.
presidente também agradeceu o bom convívio nesta Casa durante este longo
período e também aos cidadão que compareceram as sessões desta egrégia
Casa. O Sr. presidente a pedido, cedeu a palavra ao assessor Jurídico desta
Casa, onde o mesmo em agradecimento  leu um poesia de sua autoria, que
resume o período em que aqui trabalhou. Com a palavra o vereador João do
Carmo Lúcio, agradeceu pelos 20 anos que está como vereador e desejou um
feliz  natal  a  todos  os  cidadãos  brazopolense  e  que  no  próximo ano  todos
tenham muita saúde e paz.  Não havendo mais nada a tratar, o presidente
declarou encerrada a sessão e convidou a todos para permanecer nesta Casa
e participarem da Sessão Solene em homenagem a Srª Isa Guimarães e seus
colaboradores e na sequência inauguração da reforma desta Casa Legislativa.
Dando como encerrados os trabalhos daquela sessão, eu Danilo Pereira Rosa
Secretário da Mesa, lavrei a presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será
assinada por mim e por todos os Edis presentes.
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