
1

                                       Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária.

         Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G,
realizada em 19 de dezembro de 2013, às 16:30h, 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.
José Carlos Dias leu do Evangelho de Lucas, capítulo 02, os versículos 10, 11 e 12. Foi feita a
leitura da Ata da Trigésima Oitava Sessão Ordinária, realizada em 17 de dezembro de 2.013,
discutida, corrigida e aprovada por unanimidade. Correspondências recebidas: Ofícios do Exmº.
Sr. Prefeito Municipal encaminhando as Leis Municipais Nºs. 1.052 e 1.053/2.013, para arquivo
nesta Casa Legislativa e solicitação de permissão para que possa se realizar o leilão de carros
e  sucatas  da  Prefeitura  Municipal  no  dia  06/01/2.014,  às  13:00h.  no  Auditório  da  Câmara
Municipal. Convite para formatura da Escola Estadual “Alfredo Albano de Oliveira”, do distrito de
Luminosa, do 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, no dia 19 de dezembro,
às  19:00h.  Não  houve  correspondência  enviada,  encaminhamentos  dos  Srs.  Edis  para
providências  e  nem  projetos  para  serem  votados.  Nos  Termos  do  Regimento  desta  Casa
Legislativa, o  Presidente  abriu  inscrição  para  as  chapas  que  pleiteiam a  direção  da  Mesa
Diretora, para o ano legislativo de 2.014. Inscreveram-se o vereador Sr. Rubens de Almeida
para Presidente, o vereador Sr. Espedito Martins de Noronha para Vice-Presidente e o vereador
Sr.  Sílvio  Raimundo  Vieira  para  Secretário.  Não  havendo  mais  inscrições,  o  Presidente
convidou o Secretário  Legislativo,  Sr. Ângelo Célio de Azevedo para preparar e conferir  as
cédulas  e  a  urna  de  votação.  Preparadas  as  cédulas  e  terminadas  as  conferências,  o
Presidente  solicitou  aos  Edis  que  procedessem  à  votação,  de  forma  secreta,  em  ordem
alfabética, sendo chamados a votar pelo Secretário da Mesa Diretora, conforme o Regimento
determina.  Encerrada a votação,  o  Presidente convidou os vereadores Sr. Sílvio  Raimundo
Vieira e Sr. Neilo Rodrigues Oliveira para, juntamente com o secretário executivo, proceder à
contagem dos votos e apuração do resultado. Após a conferencia das cédulas e verificação do
voto da chapa, o Presidente anunciou o resultado: Unanimidade nos votos, ficando eleita a
nova Mesa Diretora o Sr. Rubens de Almeida, Presidente, Sr. Espedito Martins de Noronha
Vice-Presidente e Sr. Sílvio Raimundo Vieira Secretário,  DECLARANDO empossada a nova
Mesa  Diretora  para  o  mandato  de  01  ano,  à  partir  de  01  de  janeiro  de  2.014  até  31  de
dezembro de 2.014. A Sessão passou para o grande expediente, onde o vereador Sr. Sílvio
Raimundo Vieira agradeceu a todos os Edis pelos votos dispensados a chapa eleita, do qual faz
parte.  Também  agradeceu  e  parabenizou  o  Presidente  em  exercício  pela  sua  gestão  e
agradeceu a Deus pela oportunidade de retornar  a  esta Casa como vereador. Também se
desculpou por algumas falhas de sua parte, nesta Legislatura de 2013 e desejou a todos um
feliz natal e próspero ano novo. O vereador Sr. Neilo Rodrigues Oliveira se desculpou também
de suas falhas e parabenizou a todos os componentes da atual Mesa Diretora pelo trabalho
desenvolvido e parabenizou a nova equipe gestora da Mesa Diretora. Também agradeceu a
presença  do  Sr.  Alessandro  Cavich  pela  participação  nas  sessões.  Ainda  agradeceu  aos
servidores desta Casa pelo trabalho efetuado neste ano de 2013. Fez votos também de um feliz
natal e próspero ano novo e ressaltou que está sendo uma experiência ímpar em sua vida o
fato de ser um vereador. O vereador Sr. Espedito Martins de Noronha também parabenizou o
trabalho da Mesa Diretora e o companheirismo dispensado a ele por parte de todos os Edis.
Agradeceu o trabalho de todos os servidores que compõem o quadro de funcionários desta
Casa. Também agradeceu a presença do Sr. Alessandro Cavich pela participação nas sessões
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e  desejou  a  todos  um  feliz  natal  e  próspero  ano  novo.  O  vereador  Sr.  José  Carlos  Dias
parabenizou os eleitos e agradeceu a todos pela confiança depositada na gestão atual,  se
colocando  a  disposição  para  possíveis  eventualidades  que  venham  a  aparecer.  Também
agradeceu o trabalho dos servidores desta Casa realizado neste ano de 2.013 e agradeceu a
Deus por tudo que foi dispensado para o bom êxito de nosso Município. O vereador Sr. Rubens
de Almeida agradeceu a todos pela confiança depositada em sua chapa eleita e parabenizou a
gestão do atual Presidente, que foi um excelente administrador, resolvendo todas as situações
administrativas que envolviam a Casa, e ainda devolvendo recursos ao Executivo. Também
agradeceu aos servidores pelo trabalho realizado e ressaltou tudo quanto foi feito por esta Casa
pelo coletivo de nosso Município. O Presidente agradeceu a todos pelo companheirismo, pelo
apoio recebido em sua gestão e parabenizou a nova Mesa Diretora pela sua eleição. Agradeceu
aos servidores pelo trabalho efetuado e elencou várias realizações que esta Casa promoveu ao
longo de sua gestão visando o bem comum da comunidade, tais como as audiências públicas,
reuniões, visitas escolares, informativo, mobiliários e aparelhos telefônicos adquiridos, tribuna,
etc.  O Presidente  também comunicou  que  na  primeira  Sessão  Ordinária  de  2.014,  será  a
inauguração de sua foto, na galeria dos ex-presidentes da Câmara Municipal e que esta Casa
permanece no aguardo da convocação do novo Presidente, para a Sessão Ordinária de 2014. A
presente Ata foi lida e submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Não havendo
mais nada a tratar e 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.

                                                                                                       

               

                                                                     

                                                       __________________
                                                    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 Oliveira                                                               Sílvio Raimundo Vieira.
Vereador.                     Vereador.
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