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Ata nº 2 de 26-12-2018
Ao vigésimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na Câmara Municipal
de Brazópolis, localizada na Praça Wenceslau Braz, nº 17, no Plenário Legislativo Vereador Dr.
Euclides Machado de Souza, com início às 18h:45minutos, realizou-se a 2ª Sessão
Extraordinária sob a Presidência do Vereador Aldo Chaves, que desejou boa noite aos
vereadores, aos munícipes presentes e aos internautas, em seguida proferiu as palavras:” Sob a
proteção de Deus e em nome do povo Brazopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos”,
então solicitou ao Secretário Ver. Carlos Adilson que procedesse a chamada nominal dos
vereadores, foi identificada a ausência do Ver. Edson Eugênio, justificada pela dificuldade de
locomoção devido as chuvas, havendo quórum o Presidente declarou aberto os trabalhos. O
Presidente deu continuidade solicitando ao Secretário Ver. Carlos Adilson a leitura das
Correspondências Enviadas, sendo: Convocação aos Vereadores para a 2ª Sessão
Extraordinária. Deu continuidade colocando em votação a Resolução nº 23 de 2018, que
“Dispõe sobre a organização e responsabilidade da movimentação financeira da Câmara
Municipal de Brazópolis-MG junto ao Banco do Brasil e dá outras providências”, A
Resolução nº 23 de 2018 foi aprovada por unanimidade pelos Vereadores presentes. O
Presidente fez uma breve apresentação das devoluções ocorridas ao Poder Executivo, sendo em
26/06/2018 o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), 24/08/2018 o valor de R$25.000,00
(vinte e cinco mil reais) e 26/12/2018 o valor de R$47.628,19 (quarenta e sete mil, seiscentos e
vinte e oito reais e dezenove centavos), totalizando no ano de 2018 o valor de R$132.628,19
(cento e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezenove centavos), onde agradeceu a
todos. Foi feito a leitura do Projeto de Lei nº 36 de 20/11/2018, que “Altera a Lei nº 381/97
de 09/12/1997 e dá outras providências”, também do Ofício 317/2018 com a Justificativa do
referido Projeto de Lei. Deu continuidade realizando a leitura do Parecer favorável da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Parecer favorável da Comissão de Urbanismo,
Infraestrutura e Regularização Fundiária, Parecer Jurídico também favorável, em seguida
passou a palavra ao relator Ver. José Carlos da Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização, para a leitura do referido Parecer, que se apresentou contrário pelos votos do
Relator Ver. José Carlos e Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino, e favorável pelo voto do
Presidente Ver. Dalírio Dias. O Ver. Adriano Simões conforme o §1º e §3º do Art. 51 do
Regimento Interno solicitou o recurso em plenário do Parecer da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação. O Presidente colocou em votação, sendo 4 votos favoráveis dos vereadores
Adriano Simões, Adilson de Paula, Dalírio Dias e Wagner Pereira, 3 votos contrários dos
vereadores José Carlos, Carlos Adilson e Sérgio Pelegrino e 1 ausência do vereador Edson
Eugênio, onde derrubou o parecer contrário da Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização. Deu continuidade passando a discussão do referido Projeto de Lei. Os
Vereadores José Carlos, Sérgio Pelegrino e Carlos Adilson manifestaram o parecer de
inconstitucionalidade e inadequação financeira do Projeto, os demais vereadores Wagner
Pereira, Dalírio Dias, Adriano Simões, Adilson de Paula e o Presidente fizeram uso da
palavra sendo favoráveis a aprovação do Projeto. O Ver. Wagner Pereira, Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e redação, apresentou uma proposta de Emenda Modificativa
ao referido Projeto de Lei. O Presidente abordou sobre a Emenda proposta e a colocou em
discussão. Não havendo manifestação, colocou a referida Emenda em votação. A Emenda
Modificativa 01 ao Projeto de Lei nº 36 de 20/11/2018 foi aprovada por unanimidade. O
Presidente deu continuidade colocando o Projeto de Lei nº 36 de 20/11/2018, que “Altera a
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Lei nº 381/97 de 09/12/1997 e dá outras providências” em 1ª votação. O referido Projeto de
Lei foi aprovado por 4 votos favoráveis Adriano Simões, Adilson de Paula, Dalírio Dias e
Wagner Pereira, 3 votos contrários José Carlos, Carlos Adilson e Sérgio Pelegrino e 1
ausência Edson Eugênio em 1ª votação. O Ver. Wagner Pereira fez o pedido de regime de
urgência. O Presidente acatou e consultou a casa, onde o pedido de regime de urgência foi
aprovado. Continuou colocando o Projeto de Lei nº 36 de 20/11/2018, em 2ª votação. O
referido Projeto de Lei foi aprovado por 4 votos favoráveis, 3 votos contrários e 1 ausência em
1ª e 2ª votação, irá a sanção do Poder Executivo. O Presidente iniciou o Grande Expediente: O
Ver. José Carlos agradeceu a todos vereadores pelo trabalho durante o ano, também a toda
população que acompanha pessoalmente e pelas redes sociais, também deixou sua
disponibilidade para os trabalhos a serem desempenhados em 2019, finalizou desejando um ano
novo a todos. O Ver. Carlos Adilson reforçou seu pedido de desculpas sobre qualquer
problema ocorrido durante a mesa diretora e desejou a próxima mesa, muito sucesso e que o
respeito seja mantido, também destacou a importância do Executivo e do Legislativo terem uma
boa comunicação, lembrando que o ano de 2019 será difícil. O Ver. Dalírio Dias parabenizou o
trabalho de todos vereadores, também pediu a próxima Mesa Diretora que faça um bom
trabalho, onde destacou a necessidade de atualização do Regimento Interno, Lei Orgânica e do
Código de Ética. Também comentou sobre a importância do Natal e desejou a todos que o amor
de Jesus vos acompanhe. O Ver. Adriano Simões parabenizou os colegas e disse que no
próximo ano, iremos trabalhar seriamente, com respeito a democracia, também que Deus
ilumine a toda população Brazopolense e se colocou a disposição de todos, para que possamos
caminhar juntos pelo bem de Brazópolis, onde disse que será presidente, mas nada irá mudar,
continuará sendo um simples representante do povo, finalizou agradecendo a todos. O
Presidente desejou felicidades ao novo Presidente da Câmara, Ver. Adriano Simões, também
aos demais vereadores, citou também a importância de rever o Regimento Interno, Lei Orgânica
e o Código de Posturas. Continuou abordando a importância da esperança na reconstrução do
nosso país, deixou um abraço fraternal a todos e desejou um 2019 de muita paz e esperança. O
Presidente encerrou agradecendo a presença de todos e pediu que se levantassem para
saudarem os pavilhões. Dando como encerrado os trabalhos. Eu, Carlos Adilson lavrei a
presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada por todos os EDIS presentes.
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