CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
Ata nº 37 de 10-12-2019
Ao décimo dia do mês de dezembro 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 37ª 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”, em seguida solicitou ao
Secretário Ver. Aldo Chaves que seja verificado o quórum , onde constatou 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 36, do dia 03 de dezembro de 2019, sendo que a mesma já foi lida,
discutida e aprovada pelos vereadores, deu continuidade cumprimentando o Sr. Junior Donizete
Dias, reeleito para o mandato 2020 a 2023 como presidente da BRASPREV e solicitou ao
Vereador José Carlos que o acompanha-se até a tribuna para explanação sobre o mandato como
Presidente da BRASPREV em concordância como determina a legislação, conforme Lei
Complementar Municipal 02/2015 de 30 de novembro, no seu artigo 31, §1º . O Sr. Donizete fez
um breve histórico sobre atual situação financeira da BRASPREV, atual situação e projeções para
o futuro. Os vereadores Aldo Chaves, José Carlos e o Presidente Adriano Simões fizeram uso da
palavra. Após a sabatina do Sr. Junior Donizete Dias, O Presidente colocou em única votação a
aprovação do nome do Sr. Junior em votação para aprovação de sua permanência na presidência
do Instituto BRAPREV por mais quatro anos (2020/2023), onde foi aprovado por unanimidade
pelos Srs. Vereadores. O Presidente parabenizou e agradeceu a presença do Sr. Junior e solicitou
ao Ver. Dalírio Dias que o acompanhasse até o Auditório Legislativo. O Presidente deu
continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino que faça a leitura das
Correspondências Enviadas, sendo: 132/2019 e 133/2019 ao Poder Executivo; 134/2019 a Sra.
Flávia Lucia Moraes e Silva; 135/2019 a Sra. Valdete de Cássia Santos; 136/2019 a Sra. Daniela
Mara da Silva; 137/2019 ao Sr. Junior Donizete Dias; 138/2019 ao Dr. Francisco Crescencio
Ribeiro; 139 ao Sr. João Bosco de Souza e 140 a CEMIG. O Presidente deu continuidade
solicitando ao Secretário Ver. Aldo Chaves que faça a leitura das Correspondências Recebidas,
sendo: Ofício 241/2019 do Poder Executivo; Convite formatura CIC (Colégio Imaculada
Conceição; Convite formatura E.M. “Nossa Senhora Aparecida”. O Presidente deu continuidade
passando aos Pedidos de Providências e Requerimentos de Informação e Indicações, sendo:
26/2019 Ver. Aldo Chaves; 33/2019 Ver. Sérgio Pelegrino; 39/2019 Ver. Carlos Adilson e
Requerimento de Informação 04/2019 Ver. Carlos Adilson. Os pedidos de providências foram
aprovados por unanimidade. O Presidente deu continuidade abordando a Proposta de Emenda à
Lei Orgânica Municipal nº 001/2019, onde relatou que a referida proposta foi colocada em
primeira votação na 35ª Sessão Ordinária de 26 de novembro de 2019 onde foi aprovada por
unanimidade. Apresentou o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e da
Comissão Especial para Revisão da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, também o
Parecer Jurídico, sendo ambos favoráveis a aprovação da referida Proposta de Emenda. Em
seguida colocou a Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 001/2019 em discussão.
Os vereadores Aldo Chaves e José Carlos e o Presidente fizeram uso da palavra. Em seguida o
Presidente colocou a referida Proposta de Emenda em 2ª votação. A Proposta de Emenda à Lei
Orgânica Municipal nº 001/2019 foi aprovada por unanimidade em 2ª votação e será promulgada
pela Mesa Diretora da Câmara Municipal. Em seguida o Presidente abordou o Projeto de Lei do
Executivo Nº 23, de 27 de novembro de 2019, que “Estabelece o valor do M2 de terreno urbano
do Bairro Santo Izidro.” Foi distribuído para as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
Finanças, Orçamentos e Fiscalização; Urbanismo, Infraestrutura e Regularização Fundiária e
Também parecer jurídico, ambos com para favorável ao Projeto. Em seguida colocou o Projeto em
discussão e os Vereadores José Carlos, Wagner Pereira, Aldo Chaves e o Presidente fizeram o uso
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da Palavra. Em seguida o Presidente colocou o Projeto de Lei do Executivo nº 23 de 2019 em
primeira votação onde foi aprovado por unanimidade. O Vereador Wagner Pereira fez, o pedido
de regime de urgência, onde o Presidente acatou e consultou o plenário, o pedido de urgência foi
aprovado por unanimidade. Então o Presidente colocou o Projeto de Lei do Executivo nº 23 de
2019 em segunda votação. O projeto de Lei foi aprovado em 1ª e 2ª votação por unanimidade e irá
a Sansão do Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Morais. Passou em seguida ao Projeto do
Legislativo Nº08/2019 que “Dispõe sobre a denominação do Velório Municipal e dá outras
providências.” O referido Projeto é de iniciativa dos Vereadores Aldo Henrique Chaves da
Silveira e Carlos Adilson Lopes Silva. O Presidente fez a leitura do Projeto, Carlos Adilson Lopes
Silva a leitura da Justificativa. Em seguida colocou o Projeto de Lei do Legislativo 08/2019 em
discussão. Fez o uso da Palavra Ver. Aldo Chaves, onde emocionado falou sobre Sr. José Pedro
da Costa – “Zé Mina” que é o nome proposto no Projeto em discussão, dado para o Velório
Municipal, agradeceu também a Sra. Fátima Noronha pelo histórico fornecido. O Ver. Wagner
Pereira se manifestou também onde solicitou ao Presidente que o projeto fosse votado na Sessão.
Também falou da importância do Zé Mina, sugerindo que as pessoas procurem saber o que é
Gripe Espanhola, onde o Zé Mina junto com seu companheiro montou um Hospital improvisado
no Grupão para tratar, lavar e enterrar os defuntos, onde ele não pegou a doença e seu colega
faleceu. Se manifestando favorável pelo parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
onde tem como membros os Vereadores Wagner Pereira como Presidente, Adilson de Paula VicePresidente e Carlos Adilson Relator. O Ver. José Carlos também se manifestou dizendo que é
muito bonita a homenagem que estamos fazendo colocando o nome de um homem tão importante
pelo exemplo que nos deixou. Ver. Carlos Adilson se manifestou citando a reforma do Velório
Municipal e falando da simplicidade do túmulo do Zé Mina, onde as pessoas rezam e pedem graça
a ele. Exemplo de vida, dedicação doando sua vida po/r outras pessoas. Em seguida o Presidente
colocou o Projeto de Lei do Legislativo nº 08/2019 que “Dispõe sobre a denominação do Velório
Municipal e dá outras providências”, em primeira votação onde foi aprovado por unanimidade. O
Vereador Aldo Chaves fez o pedido de regime de urgência, onde o Presidente acatou e consultou o
plenário, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Então o Presidente colocou o
Projeto de Lei do Legislativo nº 08 de 2019 em segunda votação. O projeto de Lei foi aprovado
em 1ª e 2ª votação por unanimidade e irá a Sansão do Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto
Morais. O Presidente agradeceu a todos pela agilidade na aprovação da matéria e deu início ao
Grande Expediente: Ver. Sergio Pelegrino iniciou sua fala justificando a sua ausência e a do
Ver. Aldo Chaves, na ultima Sessão, em virtude de viagem a Belo Horizonte para tratar de
assuntos relativos ao Parlamento Jovem. Aproveitou a agradeceu também ao Técnico Legislativo
Julio Cesar, que não é mais funcionário da Câmara e agradeceu pelos serviços prestados onde foi o
Julio quem iniciou nesta Casa Legislativa o Parlamento Jovem e a Escola Legislativa. Ainda
falando da viagem a Belo Horizonte onde foram fazer curso de coordenadores do Parlamento e
salientou a importância do tema deste ano do Parlamento Jovem que é um tema muito importante
para nosso Município, Estado, Pais, enfim para o planeta, que é o Meio ambiente. Fez um pequeno
resumo do que trata o Parlamento Jovem. Agradeceu também o Poder Executivo pela colocação
do parquinho para pessoas especiais. Cumprimentou o Professor Francisco Pires pelo empenho no
ensino de música nas escolas municipais para jovens. Convidou para a inauguração da casa do
Papai Noel e também para Cantada de Natal que se fará no dia 15 de dezembro de 2019. Ver.
Carlos Adilson falou sobre o ofício enviado a CEMIG solicitando providências quanto ao poste
que está inclinado, a resposta foi que o poste não oferece risco a população. Agradeceu ao Tec.
Legislativo Julio Cesar pelos serviços prestados enquanto funcionário desta casa, onde trabalhou
com dedicação atendendo todas as solicitações dos Vereadores e desejou sorte e saúde na nova
empreitada. Finalizou convidando os munícipes para auto de Natal que é a primeira vez que vai
acontecer em nossa Cidade com apresentação dos integrantes do TAB no dia 22. Convidou
também para a peça de teatro “Essa noite choveu Prata” onde foi encenada com monologo pela

2

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
primeira vez pelo Sr. João Mario Braga, na Casa da Cultura que leva o seu nome, dias 25,26,27 e
28 de dezembro. Ver. José Carlos comentou sobre a reunião da Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização que se realizou hoje na Câmara Municipal, tratando do Projeto do
Executivo Nº 22 que “Concede reajuste aos servidores públicos aposentados e pensionistas,
custeados pelos cofres públicos do município de Brazópolis e dá outras providências.” Agradeceu
a presença da Sra. Valdete de Cássia Santos, Secretaria da Fazenda e Planejamento, Sra. Daniela
Mara da Silva, Dr. Francisco Crescêncio Ribeiro representante dos aposentados e pensionistas, os
advogados da Prefeitura Caio e Ricardo, os vereadores e o Presidente e também a presença do Sr.
Junior Presidente do Instituto BRAPREV. Fez um pequeno resumo dos temas discutidos em mais
de 2 horas de reunião. Ver. Aldo Chaves prestou homenagem aos parentes e amigos enlutados na
semana que passou e falou da perda de Dona Eneida Spozino Gomes, cidadã que prestou serviços
relevantes a comunidade Carente de Brazópolis por muitos anos. Parabenizou por todos os
cidadãos que estão enfeitando as praças, casas, etc. Parabenizou a coordenadora do Projeto “Adote
uma Praça” pela Dona Rosaura. Falou sobre o 4º “Musica na Praça” que ocorreu no ultimo dia 07,
com uma tarde muito agradável com apresentação de contos, músicas onde todos puderam
aproveitar de uma tarde agradável com suas famílias. Parabenizou todos os organizadores do
Evento e a Associação CF. O Presidente iniciou sua fala agradecendo ao Prefeito Carlos Alberto
Morais pela aquisição dos brinquedos para crianças especiais que estão sendo instalados no
Estádio Municipal Dr. Ataliba de Moraes. Convidou a todos para formatura na Escola Municipal
Altino Pereira Rosa no distrito de Luminosa na quinta feira dia 12 de dezembro às 9 horas da
manhã no Salão Comunitário Dona Zica. O Presidente encerrou agradecendo a presença de todos,
convidando para a Trigésima Oitava Sessão Ordinária da Casa no dia 17 de dezembro 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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