
1 

                                       Ata da Sétima Sessão Ordinária – 28-03-2017 

 
 

Ata da Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 28 de 
Março de 2.017, às 19:00, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides  Machado de Souza. 
Instalada a Sessão, o Presidente, Vereador Wagner Pereira primeiramente, pediu desculpas pelo 

atraso para o inicio da Sessão, informou que o atraso foi devido a uma reunião urgente e, proferiu as 
palavras: ”Sob a proteção de Deus e em nome do povo Brazopolense, iniciamos nossos trabalhos 

legislativos”. Em seguida solicitou os meus trabalhos como secretário onde ao verificar o quórum 
constatei a presença de todos. Em seguida, procedi à leitura da Ata: após lida e discutida, onde 
foram feitas algumas correções, a mesma foi aprovada por unanimidade pelos Vereadores e será 

publicada no Mural da Câmara Municipal. O Sr. Presidente explicou a razão da Sétima Sessão 
ocorrer neste dia 28, devido a viagem de 4 (quatro) Vereadores para Belo Horizonte, em companhia 
do Sr. Prefeito ocorrida no dia 22 de março. Correspondências recebidas: Convite do Coral Vozes 

de Euterpe, Concerto Sacro dia 08/04/2017 às 20:30h e, Recital de Piano dia 27/04/2017 às 20h; 
Ofício 116/2017/GAB.PMB, assunto: Envia o Projeto de Lei nº 09 de 14 de março de 2017; Ofício 
143/2017/GAB.PMB, assunto: Encaminhamento de Projeto de Lei nº 10. Projetos de Lei: O Sr. 

Presidente fez a leitura do Projeto de Lei nº 09 de 14 de março de 2017, que cria Dotação 

Orçamentária Específica para o Consórcio CISMAS, alteram-se as Leis LOA 1165/2016, PPA 
1052/2013 e 1166/2016 e dá outras providências, onde foi lido todo o Projeto, o Ofício 13/2017 
enviado pelo Consorcio CISMAS e, os Pareceres da Comissão de Finanças, Orçamentos e 

Fiscalização, Comissão de Legislação, Justiça e Redação e o Parecer Jurídico, sendo todos 
favoráveis. O Sr. Presidente colocou o Projeto em discussão. O Ver. Aldo Chaves fez uma 

explicação do Projeto. O Ver. José Carlos falou sobre a importância da rápida aprovação do Projeto. 
O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei 009 de 14 de março de 2017 em votação. O referido 
Projeto foi aprovado em 1ª votação por unanimidade. Eu Dalírio Dias fiz o pedido de Regime de 

Urgência. O Sr. Presidente acatou o pedido e consultou os demais vereadores, onde foi aceito e, 
colocou o Projeto de Lei nº 009 de 14 de março de 2017 em 2ª votação. O referido Projeto foi 

aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação e irá para a Sanção do Sr. Prefeito. O Sr. Presidente 
fez a leitura do Projeto de Lei nº 010 de 27 de março de 2017, que dispõe sobre a alteração do 
Artigo 7º da Lei nº 1030 de 22 de agosto de 2013 que altera a redação do parágrafo único do Art. 11 

da Lei nº 916/2010, onde foi lido também os Pareceres da Comissão de Educação, Cultura, 
Desportos, Saúde e Meio Ambiente, Comissão de Legislação, Justiça e Redação e o Parecer 

Jurídico, sendo todos favoráveis. O Sr. Presidente colocou o projeto em discussão. O Ver. Aldo 
Chaves explicou a necessidade do Projeto de Lei, onde foi identificada uma inconformidade no 
Regimento Interno da Secretária de Esportes do Estado e, o referido Projeto irá adequar a Lei. O 

Ver. José Carlos sugeriu uma modificação técnica na redação do Projeto de Lei, para não existir a 
chance de interpretação errada. O Sr. Presidente sugeriu que fosse feita uma Emenda Aditiva ao 

referido Projeto. O Sr. Presidente sugeriu que fosse já votada a Proposta de Emenda Aditiva e 
colocou a referida Proposta de Emenda Aditiva em votação. A referida Proposta de Emenda Aditiva 
foi aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei nº 010 de 27 de março de 

2017 em votação. O referido Projeto foi aprovado em 1ª votação por unanimidade. O Ver. Adriano 
Simões fez o pedido de Regime de Urgência. O Sr. Presidente acatou o pedido e consultou os 

demais vereadores, onde foi aceito e, colocou o Projeto de Lei nº 010 de 27 de março de 2017 em 2ª 
votação. O referido Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação e irá para a Sanção do 
Sr. Prefeito. O Sr. Presidente explicou que como haverá outra Sessão amanhã dia 29 de março, os 

Pedidos de Providências serão lidos na mesma. O Ver. José Carlos disse que o Ver. Adilson de 
Paula havia pedido a Lei Municipal das Estradas, Lei nº 882-A de junho de 2009, que apresenta as 

regras sobre as estradas. O Ver. Aldo Chaves fez um relato sobre a viagem realizada no dia 22 de 
março de 2017 para Belo Horizonte, na companhia do Sr. Prefeito e dos Vereadores Wagner 
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Pereira, Carlos Adilson e Edson Eugênio, onde participaram de uma palestra intitulada “Soluções 

Jurídicas para o Setor Público”, também foi realizada visitas aos Gabinetes de vários Deputados. O 
Ver. José Carlos falou sobre a visita do Deputado Durval Ângelo em Piranguinho, neste sábado, 

onde informou sobre um programa que será lançado pelo Governador, referente ao asfalto nos 
Municípios, disse também que irá fazer uma Indicação ao Sr. Prefeito para que aplicar o asfalto em 
nas estradas do Bairro Bom Sucesso e no Distrito de Luminosa. O Sr. Presidente disse que 

podemos fracionar os 6 km, pegando os pontos de maior necessidade. O Ver. José Carlos disse que 
deve ser feita uma analise técnica, pois, não é viável colocar 50m ou 100m de asfalto, deve ser 

colocado 1 km. O Sr. Presidente solicitou que todos enviassem a documentação para seu respectivo 
Deputado. O Sr. Presidente disse ainda que isso nunca aconteceu em Brazópolis, foram 4 (quatro) 
Vereadores de 4 (quatro) Partidos diferentes em vários gabinetes de Deputados de Partidos 

diferentes e, em todos foram muito bem recebidos. O Ver. Edson Eugênio disse que no Bairro 
Pitangueiras não tem a necessidade de se colocar asfalto, a solução deve ser de outra forma. O Ver. 

Aldo Chaves agradeceu a presença da Chefe de Gabinete Juliana Torres e, também a todos os 
envolvidos na viagem para Belo Horizonte. O Ver. Adilson de Paula agradeceu a bancada do PT 
pela presença do Deputado Durval Ângelo no Bairro Cruz Vera e, se colocou à disposição para 

ajudar. O Sr. Presidente disse que devemos apoiar a ajuda vinda de qualquer Partido Político, desde 
que seja pelo bem de Brazópolis. O Ver. José Carlos disse ter uma notícia sobre um ônibus que será 

recebido pelo Município.  O Sr. Presidente disse que devemos nos unir e tentar conseguir um novo 
caminhão para Brazópolis. O Ver. Adriano Simões disse que uma das maiores deficiências da cidade 
é ter somente 1 (um) caminhão basculante. O Sr. Presidente disse para todos enviarem uma 

documentação para seus respectivos Deputados com a assinatura de todos os Vereadores 
solicitando o envio de 1 (um) caminhão basculante. O Ver. José Carlos fez a leitura de uma notícia 

sobre o ônibus escolar que o Município irá receber. O Ver. Dalírio Dias disse que no dia 13 de março 
ouve uma reunião no Bairro Bom Sucesso com a Policia Militar, sobre o Projeto “Rede de Vizinhos 
Protegidos”. O Ver. Adilson de Paula mencionou sobre seu pedido feito ao Deputado Sr. Dalmo 

Ribeiro, onde o Deputado em resposta disse já ter encaminhado para a empresa Claro o referido 
pedido. O Ver. Adilson também pediu aos demais Vereadores que se puderem ajudar enviando 

também este mesmo Ofício para seus Deputados. O Sr. Presidente disse que devemos mandar 
Ofícios sobre o caminhão basculante e, também, sobre a torre de celular para o Bairro Cruz Vera 
aos seus respectivos Deputados. Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente agradeceu a 

presença de todos e convidou a todos para a Oitava Sessão Ordinária da Casa no dia 29 de março 
às 19:00 horas. 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.  
 

 

Presidente: Wagner Silva Pereira              Vice-Presidente: Sérgio Eduardo Pelegrino Reis 
 
 
Secretário: Dalírio Antônio Dias 

 
 

Demais Vereadores:                                                                                                                                   

 
 

Aldo Henrique Chaves da Silveira                          Adilson Francisco de Paula                
 

 
Carlos Adilson Lopes Silva                    José Carlos Dias                           
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Edson Eugênio Fonseca Costa                      Marcos Adriano Romeiro Simões        
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


