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Ata nº 8 de 08-04-2019

Ao oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, na Câmara Municipal de Brazópolis,
localizada  na  Praça  Wenceslau  Braz,  nº  17,  no  Plenário  Legislativo  Vereador  Dr.  Euclides
Machado  de  Souza,  com início  às  19h:00minutos,  realizou-se  a  8ª  Sessão  Ordinária sob  a
Presidência do Vereador Adriano Simões, 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”, solicitou ao Secretário Ver. Aldo
Chaves que procedesse a chamada nominal dos vereadores, onde constatei a presença de todos,
havendo quórum o  Presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o Sr. Augusto Cesar da
Silva, representante da EMATER para o uso da tribuna com a apresentação do relatório anual de
atividades. O Sr. Augusto abordou sobre o planejamento do ano posterior e entregou o relatório
das atividades de 2018, o  Presidente agradeceu a presença do Prefeito Carlos Alberto Morais e
apresentou seu questionamento ao Sr. Augusto, seguido pelos vereadores Sérgio Pelegrino, José
Carlos e Aldo Chaves, o Presidente finalizou agradecendo a presença do Sr. Augusto e deixou as
portas abertas para recebe-lo, convidou o Ver. Dalírio Dias para fazer o acompanhamento do Sr.
Augusto até o auditório da Câmara. Deu continuidade solicitando ao Secretário Ver. Aldo Chaves
que procedesse com a leitura da Ata de  número 7, do dia 01 de abril de 2019. Logo após o
Presidente colocou a ata em  votação  e ela foi  aprovada por  unanimidade.  O Presidente deu
continuidade  solicitando  ao  Vice-Presidente  Ver.  Sérgio  Pelegrino  que  faça  a  leitura  das
Correspondências  Enviadas,  sendo:  027/2019  e  028/2019  ao  Poder  Executivo.  Dando
continuidade  o  Presidente  solicitou  ao  Secretário Ver.  Aldo  Chaves que  faça  a  leitura  das
Correspondências Recebidas, sendo: 096/2019 do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do
Adolescente; 49/2019 do BrazPrev; 060/2019 do Poder Executivo; E-mail com resposta do Ofício
013/2019 enviado a CEMIG; Convite para o Festival do Sorvete “Comércio do Bem”; Convite ao
Concerto Sacro da Paixão de Cristo. Dando continuidade o  Presidente passou aos  Pedidos de
Providências e Requerimentos, sendo: 08/2019 e 09/2019 do Ver. Dalírio Dias; 10/2019 do Ver.
Carlos Adilson; 07/2019 do Ver. José Carlos; 09/2019 e 10/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino; 07/2019
e Indicação 01/2019 do Ver. Aldo Chaves; 01/2019 dos Vereadores Aldo Chaves e Dalírio Dias. Os
pedidos  de  providências  foram  aprovados  por  unanimidade.  O  Presidente deu  continuidade
fazendo a leitura do  Decreto Legislativo nº 01/2019, que  “Aprova as contas do Exercício de
2016, do Município de Brazópolis, Processo nº 1015872 do Tribunal de Contas do Estado de
Minas  Gerais”,  em  seguida  pediu  ao  Ver.  Aldo  Chaves que  faça  a  leitura  do  Parecer  da
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O Ver. Aldo Chaves fez a leitura e explicou
que a  matéria  foi  amplamente estudada.  O  Presidente deu continuidade colocando o referido
decreto  em  discussão,  não  havendo  discussão,  colocou  então  em  votação  única,  o  Decreto
Legislativo  nº  01/2019,  que  “Aprova  as  contas  do  Exercício  de  2016,  do  Município  de
Brazópolis,  Processo nº 1015872 do Tribunal de Contas  do Estado de Minas Gerais”  foi
aprovado por unanimidade e irá a promulgação da Mesa Diretora. O Presidente deu continuidade
fazendo a leitura do Projeto de Lei nº 06 de 20/03/2019, que “Revoga a Lei nº 1119 de 20 de
maio de 2015 e a Lei nº 1221 de 11 de abril de 2018 e dispõe sobre a Política Municipal de
Atendimento da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar” , em seguida pediu ao Ver.
Sérgio  Pelegrino que  faça  a  leitura  da  Justificativa  do  referido  Projeto.  O  Presidente deu
continuidade apresentando o Parecer Jurídico favorável e as Emendas propostas pelo Ver. José
Carlos. O Ver. Wagner Pereira pediu tempo para avaliar as Emendas. O Presidente consultou a
casa e fez um breve um intervalo. O Presidente retomou abordando sobre o Projeto de Lei nº 06
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de 20/03/2019, onde pediu ao Ver. José Carlos que faça a leitura das respectivas Emendas, sendo
Emenda 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019 e 05/2019 ao Projeto de Lei nº 06 de 20/03/2019, o
Presidente deu continuidade colocando a Emenda 01/2019 em discussão. O Ver. Wagner Pereira
fez uso da palavra. O Presidente colocou a Emenda 01/2019 em 1ª votação. A referida Emenda foi
aprovada  por  unanimidade  em  1ª  votação.  O  Ver.  Wagner  Pereira  fez  pedido  de  regime  de
urgência. O Presidente consultou a casa e aceitou o pedido de regime de urgência, então colocou
a Emenda 01/2019 em 2ª votação. A referida Emenda foi aprovada por unanimidade em 1ª e 2ª
votação. O Presidente colocou a Emenda 02/2019 em discussão, não havendo discussão, colocou
a referida Emenda em 1ª votação. A referida Emenda foi aprovada por unanimidade em 1ª votação.
O Ver. Wagner Pereira fez pedido de regime de urgência. O Presidente consultou a casa e aceitou
o pedido de regime de urgência,  então colocou a Emenda 02/2019 em 2ª  votação. A referida
Emenda foi  aprovada por  unanimidade em 1ª  e  2ª  votação.  O  Presidente colocou a Emenda
03/2019  em discussão,  não  havendo  discussão,  colocou a  referida  Emenda  em 1ª  votação.  A
referida Emenda foi aprovada por unanimidade em 1ª votação. O Ver. Wagner Pereira fez pedido
de regime de urgência. O Presidente consultou a casa e aceitou o pedido de regime de urgência,
então colocou a Emenda 03/2019 em 2ª votação. A referida Emenda foi aprovada por unanimidade
em 1ª e 2ª votação. O Presidente colocou a Emenda 04/2019 em discussão, O Ver. Aldo Chaves
fez uso da palavra. O  Presidente colocou a referida Emenda em 1ª votação em 1ª votação. A
referida Emenda foi aprovada por unanimidade. O Ver. Wagner Pereira fez pedido de regime de
urgência. O Presidente consultou a casa e aceitou o pedido de regime de urgência, então colocou
a Emenda 04/2019 em 2ª votação. A referida Emenda foi aprovada por unanimidade em 1ª e 2ª
votação. O Presidente colocou a Emenda 05/2019 em discussão, O Ver. Wagner Pereira fez uso
da  palavra.  O  Presidente colocou  a  referida  Emenda  em 1ª  votação.  A referida  Emenda  foi
aprovada  por  unanimidade  em  1ª  votação.  O  Ver.  Wagner  Pereira  fez  pedido  de  regime  de
urgência. O Presidente consultou a casa e aceitou o pedido de regime de urgência, então colocou
a Emenda 05/2019 em 2ª votação. A referida Emenda foi aprovada por unanimidade em 1ª e 2ª
votação. Ambas as Emendas irão incorporar o  Projeto de Lei nº 06 de 20/03/2019, continuou
fazendo a leitura do referido Projeto de Lei, onde informou que a matéria fora distribuída para a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização,
e  Comissão  Permanente  de  Direitos  Humanos,  Direitos  da  Mulher  e  Segurança  Pública,  que
apresentaram Parecer Favorável a aprovação do Projeto, juntamente com o Parecer Jurídico. Em
seguida  o  Presidente colocou o projeto  em discussão.  Os  vereadores  Wagner Pereira,  José
Carlos e Aldo Chaves fizeram uso da palavra. Não havendo discussão, o Presidente colocou o
referido Projeto de Lei em 1ª votação. O Projeto de Lei nº 06 de 20/03/2019 foi aprovado por
unanimidade  em  1ª  votação.  O  Ver.  Wagner  Pereira fez  pedido  de  regime  de  urgência.  O
Presidente consultou a casa e aceitou o pedido de regime de urgência, em seguida colocou o
referido Projeto de Lei em 2ª votação. O Projeto de Lei nº 06 de 20/03/2019 foi aprovado por
unanimidade  em  1ª  e  2ª  votação  e  irá  a  sanção  do  Prefeito  Municipal.  O  Presidente  deu
continuidade  iniciando  o  Grande  Expediente:  O  Ver.  Wagner  Pereira  abordou  sobre  o
soletrando  da  APAE,  ocorrido  no  dia  06/04/2019,  o  qual  não  conseguiu  alcançar  os  valores
almejados,  explicou  que  a  Sra.  Elizabete  criou  uma  “vaquinha”  pelo  endereço
www.vakinha.com.br, também o site  www.vaka.me/480402 para a tentativa de angariar fundos,
disse saber da importância do trabalho da APAE com nossas crianças, e infelizmente não temos
mais a parceria com a cidade de Piranguinho, explicou que os funcionários estão com salários
atrasados,  dessa  forma  pediu  a  população  Brazópolense  que  colabore.  O  Ver.  José  Carlos
agradeceu ao Vetebraz pela  carta  enviada agradecendo as  palavras  de apoio dadas  na reunião
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passada, onde reafirmou seu apoio ao Projeto Japão, o qual gostaria muito que continuasse pela
excelente contribuição social  do Projeto.  Também abordou sobre a obra no estádio municipal,
onde  é  muito  questionado  pela  população,  lembrou  que  havia  feito  requerimento  pedindo
informações  no  ano  passado,  e  o  Executivo  retornou  com as  informações,  também em 2019
realizou a solicitação de mais informações, caso houvessem ocorrido mudanças no Projeto, e em
resposta no oficio 27/2019, o Executivo informou que deveria ser mais clara as solicitações, para
uma  resposta  mais  objetiva,  então  apresentou  uma  proposta  para  a  Comissão  de  Finanças,
Orçamentos e Fiscalização, para realizar uma visita a obra e verificarmos as condições da para
termos uma resposta a população. O Ver. Aldo Chaves abordou sobre os pedidos de providências
e indicações feitas pelos Vereadores, onde fez o pedido de proibição de estacionamento na Ladeira
Santos Lima, e o Executivo irá analisar qual a melhor opção, disse então que o cidadão Sr. Nei
Firmino o questionou, e explicou que ao fazermos o pedido, o Executivo irá fazer a análise com
toda a equipe técnica, para tomar providências no sentido de melhorar a vida do cidadão, acredita
que toda mudança não irá agradar 100% das pessoas, e no caso deste pedido, o intuito é chamar
atenção  ao  problema,  pois  com o  transito  intenso  no  local,  a  intensão  é  evitar  acidentes  ou
prejuízos.  O  Ver. Wagner Pereira complementou dizendo que na Ladeira  Santos Lima tendo
carro estacionado, carro subindo e carro descendo, deve ser tomada alguma medida, pois somos
procurados pela população. O  Presidente convidou a todos para a inauguração da reforma de
parte da Praça José Bento no Distrito de Luminosa, feita em parceria com os alunos do EJA da
Escola  Estadual  Alfredo Albano  de  Oliveira,  a  Prefeitura  de  Brazópolis  e  todo  o  Distrito  de
Luminosa, na próxima sexta-feira dia 12/04/2019 às 19 horas. O Presidente encerrou agradecendo
a presença de todos, convidando para a Nona Sessão Ordinária da Casa no dia 15 de abril às 19:00
horas  e  pediu que todos se levantem para  saudarem os  pavilhões.  Dando como encerrado os
trabalhos. Eu, Aldo Chaves lavrei a presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada por
todos os EDIS presentes. 
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