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Ata nº 31 de 29-10-2019 
 
Ao vigésimo nono dia do mês de outubro 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:00 minutos, realizou-se a 31ª 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”, então convidou o Sr. 

Pablo Milhomens Costa, Gerente do Banco do Brasil para fazer o uso da tribuna. Os vereadores 

Wagner Pereira, Sérgio Pelegrino, Aldo Chaves, José Carlos e Adriano Simões fizeram uso da 

palavra. O Presidente deu continuidade solicitando ao Secretário Ver. Aldo Chaves que 

procedesse a chamada nominal dos vereadores, onde foi constatada a presença de todos, havendo 

quórum o Presidente declarou aberto os trabalhos e informou que será feita a dispensa da leitura 

da Ata de número 30, do dia 22 de outubro de 2019, sendo que a mesma já foi lida, discutida e 

aprovada pelos vereadores, deu continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver. Sérgio 

Pelegrino que faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 116/2019 ao Poder 

Executivo; 117/2019 ao Gerente do Banco do Brasil; 118/2019 à empresa OI. O Presidente deu 

continuidade solicitando ao Secretário Ver. Aldo Chaves que faça a leitura das 

Correspondências Recebidas, sendo: Convite para o Círculo de Orquidófilos de Brazópolis; 

Convite para o baile de 1º de novembro. O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de 

Providências e Requerimentos, sendo: 15/2019 do Ver. José Carlos; 27/2019 do Ver. Dalírio 

Dias; 34/2019 do Ver. Carlos Adilson; 27/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino; 23/2019 do Ver. Aldo 

Chaves. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O Presidente deu 

continuidade abordando o Projeto de Lei nº 18/2019, que “Autoriza o Poder Executivo a ceder 

direito de uso à empresa Suave Sustentação Industria de Lingeries Ltda, área de imóvel 

localizado na Rua Ana Gomes de Mendonça, Estação, nesta cidade e dá outras 

providências”, explicou que o Projeto foi distribuído para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, em seguida apresentou a Proposta 

de Emenda Aditiva nº 01 do Ver. Sérgio Pelegrino e colocou a referida Emenda em discussão. 

Os vereadores Sérgio Pelegrino, José Carlos e Wagner Pereira fizeram uso da palavra, em seguida 

o Presidente colocou a referida Emenda em 1ª votação. A Proposta de Emenda Aditiva nº 01 ao 

Projeto de Lei nº 18 foi aprovada por unanimidade em 1ª votação. O Presidente colocou a 

referida Emenda em 2ª votação. A Proposta de Emenda Aditiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 18 

foi aprovada por unanimidade em 1ª e 2ª votação. A proposta de Emenda será incorporada ao 

Projeto de Lei nº 18. O Presidente deu continuidade fazendo uma breve explanação sobre o 

Projeto e informando sobre as reuniões das Comissões para os debates sobre o mesmo, em seguida 

colocou o Projeto de Lei nº 18 em discussão. Os vereadores Wagner Pereira, Adriano Simões, 

José Carlos, Dalírio Dias, Aldo Chaves e Sérgio Pelegrino fizeram uso da palavra. O Presidente 

prosseguiu informando o parecer jurídico favorável a aprovação do Projeto de Lei nº 18 e 

colocou o referido Projeto em 1ª votação. O Projeto de Lei nº 18 foi aprovado por unanimidade 

em 1ª votação. O Ver. Wagner Pereira realizou o pedido de regime de urgência, o Presidente 

acatou o pedido e consultou a casa, onde o pedido foi aprovado, então, colocou o Projeto de Lei 

nº 18 em 2ª votação. O Projeto de Lei nº 18 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 fez a leitura de uma publicação referente a Emenda 

Parlamentar do Deputado Federal Bilac Pinto e do Deputado Estadual Agostinho Patrus, referente 

a construção de barracão industrial, no valor de R$292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil 

reais). Também parabenizou o recém ordenado Padre Lailton José Gonçalves e abordou sobre a 

missa de ordenação, em seguida pediu que seja encaminhada uma moção de felicitação ao referido 

Padre, lembrou que o Coral Vozes de Euterpe fez uma apresentação na ordenação. Também fez o 
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convite do almoço beneficente do Lar da Criança, no dia 10/11 das 11 às 14 horas, onde abordou 

sobre o trabalho do Lar da Criança. O Ver. José Carlos informou a população que nos dias 04 e 

05 de novembro, estará no fórum mineiro de previdências para municípios na cidade de Andradas, 

onde haverá discussões sobre as reformas previdenciáriase e relatou que a viagem está sendo feita 

em parceira com o instituto de Gonçalves, visando a redução dos custos. Também agradeceu todos 

os servidores municipais que participaram da eleição da diretoria do instituto BrazPrev, onde fez a 

leitura do resumo da eleição. O Ver. Wagner Pereira abordou sobre a Emenda Parlamentar do 

Deputado Federal Bilac Pinto e do Deputado Estadual Agostinho Patrus, referente a aquisição de 

equipamentos médicos e hospitalares no valor de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). O 

Ver. Sérgio Pelegrino parabenizou a eleição do Sr. Junior Donizete e todos os membros da chapa 

e agradeceu as duas Emendas dos deputados. O Ver. Carlos Adilson parabenizou os eleitos ao 

BrazPrev e ressaltou a grande presença dos funcionários. Convidou todos para o fim de semana 

solidário do bairro Bom Sucesso, nos dias 01 e 02 de novembro, com completo serviço de bar e 

show de prêmios, sendo no sábado show com Elder e no domingo show com Tiago Henrique e 

Lucas. O Ver. Aldo Chaves informou sobre a reunião com alguns secretários municipais, o 

Prefeito, os funcionários da APAE e sua presidente, Sra. Elizabete, onde informou ser uma 

situação delicada, tendo em vista que este é o ultimo ano do calendário letivo da APAE, sendo no 

próximo ano o fim do vínculo do Fundeb da Educação Especial. Disse em uma forma geral, que as 

entidades de Brazópolis devem ser mais unidas. Parabenizou os servidores públicos pelo dia 28 de 

outubro, também abordou sobre a eleição do BrazPrev, onde parabenizou a participação em massa 

dos servidores. Parabenizou os servidores do departamento de obras, por todos os serviços e 

principalmente pelo inicio da reforma da “ponte de ferro”. Também abordou sobre a inauguração 

do painel no campo de futebol Dr. Ataliba de Moraes, em homenagem da Debinha. O Presidente 

parabenizou todos os servidores públicos pelo seu dia. Também comentou sobre a Emenda 

Parlamentar para a construção de um galpão do Deputado Federal Bilac Pinto e do Deputado 

Estadual Agostinho Patrus, lembrou do Deputado Federal Dimas Fabiano, também sobre as 

cidades vizinhas que deram ênfase nesta questão de empregos, que só traz pontos positivos ao 

Município. Deixou os sentimentos de pesar aos familiares da Sra. Filomena Ribeiro Costa. 

Encerrou agradecendo a presença de todos, convidando para a Trigésima Segunda Sessão 

Ordinária da Casa no dia 05 de novembro 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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