
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS

Ata nº 39 de 19-12-2019

Ao décimo nono  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  18h:00minutos,
realizou-se a 39ª 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 verificasse o quórum, verificado, 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 38  do dia 16  de
dezembro de 2019, sendo que a mesma já foi lida, discutida e será assinado por todos.
O  Presidente deu  continuidade  abordando sobre  a  eleição  da Mesa Diretora,  onde
apresentou a inscrição de uma chapa única para a Gestão da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Brazópolis/MG, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Brazópolis/MG, foi inscrita as seguinte chapa: para Presidente Vereador Aldo Henrique
Chaves  da  Silveira,  RG:  RG:  9.076.84.1  SSP/MG,  CPF:  027.544.516-09;  1º  Vice-
Presidente, Vereador  Adilson Francisco de Paula,  RG: 30.474.452-9 SSP/SP, CPF:
029.235.826-16; 1º Secretário, Vereador Dalírio Antônio Dias RG: 20.696.004 SSP/SP ,
CPF: 024.544.866-79;  2º Vice-Presidente Vereador  Marcos Adriano Romeiro Simões,
RG:  M-6.453.375  SSP/MG,  CPF:  845.935.986-72;  2º  Secretário,  Ver.  Wagner  Silva
Pereira,  RG:  MG-2175696  SSP/MG.  Não  havendo  mais  inscrições,  o  Presidente
convidou Secretário Ver. Aldo Chaves para a preparação com rubricas e conferência
das cédulas de votação, em seguida o Presidente procedeu com a votação em ordem
alfabética dos Vereadores. Após a conferência das cédulas e verificação dos votos, o
Presidente anunciou que a Chapa inscrita foi eleita por 7 votos favoráveis e 2 contra,
para a próxima gestão da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brazópolis, inscrita
sob o CNPJ 04.630.749/0001-73, situada na Praça Wenceslau Braz, nº 17, bairro centro,
na cidade de Brazópolis/MG, para o Legislativo 2020, com mandato de 01 (um) ano,
iniciando a partir de 01 de janeiro de 2020 à 31 de dezembro de 2020, também ficando
responsáveis pela movimentação financeira desta Câmara Municipal, com assinaturas
de cheques e movimentação da Conta Corrente nº 50.035-6, Agência 1663-2, Banco do
Brasil,  Agência  de  Brazópolis/MG,  os  vereadores  Aldo  Henrique  Chaves  da  Silveira
(Presidente) e Dalírio Antônio Dias (Secretário). O Presidente deu continuidade pedindo
ao  Vice-Presidente  Ver.  Sérgio  Pelegrino que  realizasse  a  leitura  das
Correspondências  Enviadas,  sendo:  144/2019,  145/2019,  146/2019,  147/2019  e
148/2019 ao Poder Executivo. O Presidente deu continuidade solicitando ao Secretário
Ver. Aldo Chaves  para a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: 251/2019
do Poder Executivo, 177/2019 e 178/2019 do BRAZPREV, que solicita ao Presidente da
Casa a Indicação para o Conselho Municipal de Previdência em substituição a indicação
do Vereador José Carlos Dias.  O presidente deu continuidade indicando o nome da
Servidora Magda de Lourdes Faria que tem o cargo de Auxiliar  de Serviços Gerais,
matricula  6719;  dando  continuidade  o  Presidente passou  aos  Pedidos  de
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Providências,  sendo: 19/2019 do  Ver. José Carlos  ;  31/2019 do  Ver. Dalírio Dias;.
Todos os pedidos foram aprovados por unanimidade e serão encaminhados ao Poder
Executivo. Grande Expediente: O Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu ao Setor de Obras
que  já  está  finalizando  os  trabalhos  na  Estrada  da  Serra  dos  Mendonça.  Também
agradeceu a Mesa diretora pelos trabalhos realizados neste último ano. Parabenizou
também a nova Mesa Diretora eleita no dia de hoje, também parabenizou o Prefeito e
desejou um Feliz Natal e um Próspero ano novo.  Ver. Wagner Pereira parabenizou a
nova Mesa Diretora para o exercício 2020. Desejou a todos os munícipes um Feliz Natal
e um ano novo cheio de alegria, saúde e felicidade. Parabenizou o Prefeito municipal
Carlos Alberto Morais  e  falou que nosso município saiu da UTI.   Parabenizou  toda
equipe da Prefeitura e que a Câmara, pelo seu Vereadores consigam através de seus
deputados, consigam verbas emendas para trazer para nossa Cidade. Contente com a
cidade conseguiu, uma das poucas cidades de Minas Gerais que conseguiu manter o
salário dos Servidores Municipal em Dia. Desejou muita Paz e Felicidade a todos. Ver.
Carlos  Adilson parabenizou  a  nova  Mesa  Diretora,  os  colegas  de  trabalho  que
divergiram em alguns pontos mas sempre vencendo a coletividade e respeitando um ao
outro. Falou de uma reclamação recebida no distrito de Estação Dias, sobre o serviço
que  foi  feito  pela  Prefeitura  que  deixou  terra  espalhada  pelas  ruas  e  solicitou  ao
Executivo  que tire  esta  terra  de  onde está.  Reclamou também da coleta  de lixo  do
município  que  recolhem  o  lixo  das  casas  e  juntam  para  pegar  depois,  só  que  os
cachorros  rasgam  e  fica  um  mau  cheiro  danado.  Pediu  que  os  cidadãos  se
conscientizem sobre as coletas seletivas. Agradeceu a todos com muitos desafios e de
dever cumprido. Falou sobre o principal símbolo do Natal que é o nascimento de Cristo
fazendo 365 dias da sua vida um Natal. Desejou um ano muito próspero com muita paz
e solidariedade entre os povos.  Ver. José Carlos  agradeceu a Deus por estar aqui,
agradeceu também aos Servidores,  colegas de trabalhos e pediu  aos cidadãos que
paraticipem das Sessões da Câmara que nossa estrutura é voltada para os Cidadãos
que é muito importante para a Câmara onde os Vereadores estão sempre abertos para
recebe-los. Cumprimentou todos os cidadãos pelo ano novo que vai vir para construir
um  futuro  melhor  para  nossa  cidade.  Ver.  Aldo  Chaves parabenizou  o  Presidente
Adriano Simões, Vice Sérgio Pelegrino onde juntos participaram do Parlamento Jovem
para dar continuidade a este projeto muito importante, onde no dia 20 será entregue os
diplomas do Parlamento Jovem no Distrito de Luminosa. Falou também do desafio para
o ano de 2020 com uma proposta de trabalho democrática com respeito aos colegas,
procurando encontrar o equilíbrio para a condução dos trabalhos desta Casa. Agradeceu
todos os servidores municipais pelas obras executadas neste ano desejou solidariedade
entre eles para os trabalhos. Agradeceu aos servidores da Câmara, toda população de
Brazópolis e pediu que nestes dias tenha mais Paz em seus corações, e deixem de
rancor  e  coloque  Deus  na  forma  do  menino  Jesus  em  seus  corações  e  pediu  a
participação dos munícipes a participar de nossas Sessões. Desejou Paz e muita Saúde
para todos em 2020.  Ver. Adilson de Paula agradeceu os Vereadores pela eleição da
Mesa diretora. Agradeceu em nome do bairro Cruz Vera agradeceu o Sr. Prefeito Carlos
pelos  atendimentos  nos  bairros,  funcionários  Públicos  pelas  parcerias  realizadas.
Agradeceu os munícipes por procurar os vereadores e levam suas demandas a ele.
Pediu desculpas por não poder atender a todos. Agradeceu os funcionários da Câmara
desejando um feliz Natal  cheio de Paz e um ano novo cheio de Paz. O  Presidente
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agradeceu a Deus e falou um pouco deste ano à frente da Presidência da Mesa Diretora
onde  é  um  regime  democrático  onde  prevalece  a  opinião  da  maioria,  sem  troca
nenhuma  de  moeda  com  o  Executivo.  Trabalhando  sempre  dentro  da  ética  e
agradecendo o Prefeito  e toda equipe da Prefeitura e dando os parabéns a eles. O
trabalho não para porque os trabalhos são rotineiros e este recesso, mas os trabalhos
continuam. Convidando a todos para a formatura da entrega dos certificados no Distrito
de Luminosa às 20:00 hs no Salão Dona Zica. Na Escola Alfredo Albano de Oliveira será
também entrega dos diplomas do Parlamento jovem. Agradeceu a todos os funcionários,
os  munícipes e  os  que assistem nossa Sessão.  Falou  também dos advogados que
estarão juntos com a Câmara que vão assessorar  nos trabalhos da Câmara para a
modernização do nosso Código de Ética, Regimento Interno e Código de Postura O
Presidente encerrou  agradecendo  a  todos  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.

Presidente                                                                        Vice-Presidente
Marcos Adriano Romeiro Simões                                    Sérgio Eduardo Pelegrino Reis

Secretário
Aldo Henrique Chaves da Silveira

Demais Vereadores:        
                                        

Adilson Francisco de Paula        Dalírio Antônio Dias

Carlos Adilson Lopes Silva       Wagner Silva Pereira

   Edson Eugênio Fonseca Costa                     José Carlos Dias

3


