CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
Ata nº 06 de 17.03.2020
Ao décimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 hs, realizou-se a 6ª Sessão Ordinária sob a
Presidência do Vereador Aldo Chaves, que antes de começar a Sessão explanou de como será
feito as próximas Sessões da Câmara, devido a orientações da Organização Mundial de Saúde,
onde o Corona Vírus (COVID 19) vem causando pânico a população, nossas próximas Sessões
serão fechadas ao Público. O Expediente da Câmara também estará fechado ao público, também
acatando o Decreto do Exmo, Governador de Minas, Sr. Romeu Zema. Lembrou que os canais
para comunicação estarão abertos e qualquer dúvida e orientações serão passados pelos nosso Site,
telefone e e’mail e o horário de atendimento será das 12:00 às 18:00 hs. Deu continuidade
desejando boa noite aos Vereadores, em seguida proferiu as palavras: ” Sob a proteção de Deus e
em nome do povo brazopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos” O Presidente solicitou
ao Secretário da Mesa Diretora, Ver. Dalírio Dias que verificasse o quórum, verificado o quórum
com a presença de todos os Vereadores, o Presidente deu continuidade à Sessão. Informou que
será feita a dispensa da leitura da Ata da última Sessão. O Presidente deu continuidade solicitando
ao Vice-Presidente Ver. Adilson de Paula que faça a leitura das Correspondências Enviadas,
sendo: 021/2020, 022/2020, 024/2020 ao Poder Executivo; 023/2020 a COPASA; 025/2020 a
empresa de ônibus Venetur. Em seguida solicitou ao Secretário Ver. Dalírio Dias que faça a
leitura das Correspondências Recebidas, sendo: Ofício Nº 37/2020, 38/2020, 39/2020 e 40/2020
do Executivo Municipal; Resposta ao Ofício 009/20 do DER; Ofício 24/2020 do Instituto
BRASPREV; Ofício resposta da COPASA ao Ofício 23/2020 e Oficio 051/2020 do Gabinete do
Deputado Mário Heringer. O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de
Providências, sendo: 02/2020 Ver. Adriano Simões; 05/2020 Ver. Sérgio Pelegrino; 06/2020 Ver.
Carlos Adilson. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O Presidente deu
continuidade abordando o Projeto de Lei do Executivo Nº005 de 02 de março de 2020 que “
altera dispositivos das Lei Municipais Nº1.046, de setembro de 2013 e 1.282, de 30 de janeiro
de 2020 e dá outras providências. Projeto de Lei do Executivo Nº006 de 02 de março de 2020
que “Criam novos cargos efetivos no quadro permanente do Município de Brazópolis e dá
outras providências. ” Ambos foram distribuídos para a Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania; Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e Comissão de Educação, Cultura,
Desportos, Saúde e Meio Ambiente. Todos com parecer favorável, onde também foi emitido
parecer favorável da Assessoria Jurídica da Câmara. O Presidente colocou os Projetos Nº005 e
006 do Poder Executivo em Discussão. Os Vereadores José Carlos, Wagner Pereira, Carlos
Adilson, Sérgio Pelegrino e Adriano Simões fizeram o uso da palavra. O Presidente colocou
Projeto de Lei do Executivo Nº005 de 02 de março de 2020 que “ altera dispositivos das Lei
Municipais Nº1.046, de setembro de 2013 e 1.282, de 30 de janeiro de 2020 e dá outras
providências. Projeto de Lei do Executivo Nº006 de 02 de março de 2020 que “Criam novos
cargos efetivos no quadro permanente do Município de Brazópolis e dá outras providências,
” em primeira votação. Os Projetos de Lei 005 e 006 foram aprovados por unanimidade. Ver.
Wagner Pereira pediu regime de urgência, o Presidente consultou a casa, onde o pedido foi
aprovado, então colocou os Projetos de Lei Nº005 e 006 de 2020 em segunda votação. Os
projetos de Lei Nº005 e 006 de 2020 foram aprovados por unanimidade em 1ª e 2ª votação e irá a
Sansão do Prefeito Municipal. Em seguida o Presidente passou a leitura do Projeto de Lei
Complementar Nº007 de 2020, “ Altera dispositivos de Lei Complementar Nº003, de 12 de
fevereiro de 2020 e a Lei Nº960, de 07 de dezembro de 2011 e dá outras providências. ”
Distribuiu para Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização. Em seguida o Presidente pediu intervalo de dez (10) minutos para
que as Comissões discutam e emitam seus pareceres. Após o intervalo o Presidente deu
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continuidade colocando o Projeto de Lei Complementar Nº007 de 2020, “ Altera dispositivos
de Lei Complementar Nº003, de 12 de fevereiro de 2020 e a Lei Nº960, de 07 de dezembro de
2011 e dá outras providências,” em discussão, antes porém, leu os pareceres das Comissões
onde todas estão a favor do Projeto de Lei Nº007, também com parecer favorável a Assessoria
Jurídica da Câmara. Fizeram o uso da palavra os Vereadores Wagner Pereira, José Carlos Dias. O
Presidente colocou Projeto de Lei Complementar Nº007 de 2020, “ Altera dispositivos de Lei
Complementar Nº003, de 12 de fevereiro de 2020 e a Lei Nº960, de 07 de dezembro de 2011 e
dá outras providências, ” em Primeira votação. O Projeto de Lei Complementar Nº007/2020
foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O Vereador Wagner Pereira pediu regime de
urgência, o Presidente consultou a casa, onde o pedido foi aprovado, então, colocou o Projeto de
Lei Complementar Nº007/2020 em segunda votação. O Projeto de Lei Complementar
Nº007/2020 foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação por unanimidade e irá a Sansão do
Prefeito Municipal. Em seguida o Presidente abordou o Projeto de Resolução Nº001/2020 que
“Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Brazópolis” , usou a palavra
para a importância do novo Regimento que vai reger as futuras Câmaras, onde este Projeto foi
exaustivamente discutido desde 2019 para que adequasse aos dias atuais onde ele rege todo o
trabalho realizado dentro da Câmara, obedecendo, a Constituição e em harmonia com a Lei
Orgânica do Município, esta também que já foi modernizada no final de 2019 aprovada por esta
Casa Legislativa. Fizeram uso da palavra os Vereadores Wagner Pereira , José Carlos, Dalírio
Dias e Adriano Simões. Sendo com parecer favorável, a Comissão Especial para Revisão do
Regimento Interno e Criação do Código de Ética. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
tendo também parecer favorável da Assessoria Jurídica da Câmara e os Assessores externos do
Instituto Plenum, o Presidente colocou o Projeto de Resolução Nº001/2020 que “Dispõe sobre o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Brazópolis”, em única votação. O Projeto de
Resolução Nº001/2020 que “Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Brazópolis”, foi aprovado por unanimidade e irá para promulgação da Mesa Diretora. Grande
Expediente: Wagner Pereira abordou sobre o Corona Vírus que praticamente está batendo em
nossa porta com casos suspeitos nas cidades vizinhas. Estamos mais próximos de São Paulo, onde
hoje foi confirmado a primeira morte pelo Corona Vírus, do que de Belo Horizonte, nossa Capital.
As Cidades vão parar e como o povo brasileiro é muito caloroso, gosta de beijar, abraçar, a partir
de hoje não pode nem aperto de mão. Porque vírus não se pega na mão, se transmite. Ver.
Carlos Adilson falou sobre os últimos dados disponibilizado pela Organização Mundial da Saúde
onde atualizou os números de infectados. Solicitou que agora não é hora de brigas partidárias e
procurem as orientações corretas. Disse que iremos passar por momentos difíceis e precisamos
seguir orientações dos médicos e enfermeiros. Vamos passar por momentos difíceis na parte da
economia também. Parabenizou a todos pelo Mini Curso de Defesa Pessoal onde agradeceu a
todos que participaram. Em visita a Escola Dona Maria Carneiro Braz o Vereador elogiou a
reforma que está sendo feita na Escola e parabenizou o trabalho da Diretora Sra. Lucia Teixeira
pelo belo trabalho com as Crianças Especiais. Ver. José Carlos falou sobre um pedido que havia
feito a DER para limpeza e melhoria o asfalto que vai desde a Brazópolis até Piranguinho.
Comentou que perto de Estação Dias tem lugar que chega a ficar a mais de 2 metros de água após
chuvas. Pedi que seja verificado bueiros, entupido, limpeza etc. Falou sobre o Covid 19 onde diz
que não é hora de pânico e sim seriedade. Comparou a Itália com o Brasil onde falou que o Brasil
deu uma resposta correta e que o Ministro da Saúde está fazendo um bom trabalho, mas as pessoas
têm de fazer a parte delas também. Ver. Adriano Simões falou sobre a reunião que teve na
Comunidade Serra dos Mendonça juntamente com o Secretário de Educação, Sr. Junior Torres
onde a pauta foi o transporte de alunos. Estarão levando as demandas da Comunidade para o
Executivo Agradeceu a Sra. Margarida Gerônimo pela sua liderança representando a Comunidade.
Agradeceu e parabenizou a todos que compareceram no fim de semana solidário em prol da Sra.
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Luana Mendonça no bairro Bom Sucesso. Ver. Adilson de Paula leu um Pedido de Providência
de 2017 e reiterado em 2018 para que solicita ao Executivo uma
pista de skate junto ao Estádio Municipal de Brazópolis. Parabenizou Sr. Prefeito pela iniciativa.
O Presidente agradeceu a Comissão Permanente de Direitos Humanos, Direito da Mulher e
Segurança Pública em que tem seu Presidente o Ver. Carlos Adilson Lopes Silva, Dalírio Dias
como Vice-Presidente e Ver. Wagner Silva como Relator. Agradeceu também a Presidente da
Câmara da cidade de Piranguinho e a Sra. Andréia Mota e a Sra. Fabiana pelo Mini Curso
ministrado e Palestra sobre os direitos da mulher, aqui na Câmara de Brazópolis onde o mesmo
esteve presente. Agradeceu a todas mulheres que compareceram aqui para poder saber mais de
seus direitos como mulher na política e sociedade. Voltou a falar como será feito as próximas
Sessões da Câmara, devido a orientações da Organização Mundial de Saúde, onde o Corona Vírus
(COVID 19) vem causando pânico a população, nossas próximas Sessões serão fechadas ao
Público. O Expediente da Câmara também estará fechado ao público, também acatando o Decreto
do Exmo, Governador de Minas, Sr. Romeu Zema. Lembrou que os canais para comunicação
estarão abertos e qualquer dúvida e orientações serão passadas. Falou que o importante é a
higienização das mãos onde é uma situação nova para nós.
Presidente encerrou agradecendo a presença de todos e convidando para próxima Sessão da
Câmara que não será aberto ao público, pediu que todos se levantem para saudarem os pavilhões.
Dando como encerrado os trabalhos. Eu, Dalírio Dias lavrei a presente Ata, que após lida, e, se
aprovada, será assinada por todos os EDIS presentes.
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