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Ata nº 37 de 18-12-2018

Ao décimo oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na Câmara Municipal
de Brazópolis, localizada na Praça Wenceslau Braz, nº 17, no Plenário Legislativo Vereador Dr.
Euclides Machado de Souza, com início às 17h:00minutos, realizou-se a 37ª Sessão Ordinária
sob  a  Presidência  do  Vereador  Aldo  Chaves,  que  desejou  boa  tarde  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 solicitou ao
Secretário Ver.  Carlos  Adilson que  procedesse  a  chamada  nominal  dos  vereadores,  foi
identificada  a  ausência  do  Ver.  Edson  Eugênio,  devido  a  complicações  de  saúde,  havendo
quórum o  Presidente declarou aberto os trabalhos. O Presidente deu continuidade solicitando
ao Secretário Ver. Carlos Adilson que procedesse com a leitura da Ata de número 36, do dia
11 de dezembro de 2018. Logo após o Presidente colocou a ata em votação e ela foi aprovada
por unanimidade, 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, foram inscritas as seguintes chapas: para Presidente Vereador Marcos Adriano
Romeiro Simões, RG: 6.453.375 SSP/MG, CPF: 845.935.986-72; 1º Vice-Presidente, Vereador
Sérgio  Eduardo  Pelegrino  Reis,  RG:  1.527.730-0  SSP/MG,  CPF:  088.607.556-46;  1º
Secretário,  Vereador  Aldo  Henrique  Chaves  da  Silveira,  RG:  9.076.841  SSP/MG,  CPF:
027.544.516-09; 2º Vice-Presidente, Ver. Adilson Francisco de Paula, RG: 30.474.452-9 SSP/
SP, CPF: 029.235.826-16; 2º Secretário, Ver. Carlos Adilson Lopes Silva, RG: 8.467.570 SSP/
MG, CPF: 039.395.146-40. Não havendo mais inscrições, o Presidente convidou  Secretário
Ver. Carlos Adilson para a preparação com rubricas e conferência das cédulas de votação, em
seguida o Presidente procedeu com a votação em ordem alfabética.  Após a conferência das
cédulas e verificação dos votos, o Presidente anunciou que a Chapa eleita 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 2019, com mandato de 01 (um) ano, iniciando a partir de 01 de janeiro de 2019 à 31
de  dezembro  de  2019,  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 Marcos Adriano
Romeiro Simões (Presidente) e Aldo Henrique Chaves da Silveira (Secretário). O  Presidente
deu continuidade pedindo ao Vice-Presidente Ver. Adriano Simões que realizasse a leitura das
Correspondências  Enviadas,  sendo:  189/2018,  190/2018,  191/2018  e  194/2018  ao  Poder
Executivo; 193/2018 à CEMIG. O Presidente deu continuidade solicitando ao Secretário Ver.
Carlos  Adilson continuou  passando  a  leitura  das  Correspondências  Recebidas,  sendo:
336/2018 do Poder Executivo; 21186/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
31/2018 do BrazPrev; Felicitação de Natal do Arcebispo José Luiz Majella Delgado; Convite
para Posse do Governador de Minas Gerais; 092/2018 da Casa de Convivência José Caetano
Pereira;  Dando  continuidade  o  Presidente passou  aos  Pedidos  de  Providências,  sendo:
35/2018 do  Ver. Sérgio Pelegrino;  38/2018 do  Ver. Carlos Adilson;  11/2018 do  Ver. José
Carlos. Todos os pedidos foram aprovados por unanimidade e serão encaminhados ao Poder
Executivo.  O  Presidente  retomou  abordando  o  Projeto  de  Lei  nº  37  de  03/12/2018,  que
“Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à execução dos serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem e
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manejo de água pluvial  urbana no Município de Brazópolis.”,  O  Presidente colocou o
referido Projeto em discussão. Não havendo manifestação o Presidente colocou o  Projeto de
Lei nº 37 de 03/12/2018 em 2ª votação. O Projeto de Lei nº 37 de 03/12/2018 foi aprovado por
unanimidade em 1ª na 36ª Sessão Ordinária e em 2ª votação nesta Sessão, irá a Sanção do
Prefeito. O Presidente iniciou o  Grande Expediente: O  Ver. Carlos Adilson parabenizou a
nova Mesa Diretora e desejou um bom trabalho neste próximo ano legislativo, agradeceu a
todos pelo apoio nos trabalhos da Mesa Diretora e pediu desculpas por qualquer problema, deu
continuidade fazendo a leitura de um poema de Natal e desejou uma boa reflexão de Natal a
todos. O  Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu a população Brazopolense pela confiança em seu
trabalho e desejou a todos um feliz Natal e boas festas. O  Ver. José Carlos abordou sobre o
relatório de Prestação de Contas do BrazPrev e ressaltou a participação da Prefeitura, continuou
parabenizando a Mesa Diretora e desejando um bom trabalho para o 3º ano legislativo, também
cobrou uma maior participação da população, finalizou agradecendo aos pares pela parceria, a
população por nos trazer as demandas e desejou um feliz natal e próspero ano novo a todos. O
Presidente ressaltou a importância do BrazPrev. O Ver. Dalírio Dias parabenizou a nova Mesa
Diretora, também desejou a todos, boas festas e que o próximo ano tenha muita paz, sabedoria e
paciência,  também  fez  uma  observação  referente  ao  relatório  de  Prestação  de  Contas  do
BrazPrev. O Ver. Adriano Simões agradeceu a Deus pela vida e a confiança de todos na sua
eleição para Presidir a Câmara Municipal no ano de 2019, disse que irá conduzir com todo o
respeito as leis, regimento interno, constituição federal e ouvindo a todos os colegas Vereadores,
deixou seu abraço a todos os Brazópolenses, desejando a todos um feliz natal e boas festas, se
colocando à disposição. Também abordou sobre o campeonato vencido pelo time sub-15 de
Brazópolis da Copa Pé de Moleque, onde parabenizou o treinador Ricardo Willian e Secretário
Helder  Silveira,  e  também do campeonato  em Brazópolis,  onde  ressaltou a  importância  do
investimento no esporte,  também parabenizou ao time do Luminosa Futebol  Clube,  que foi
campeão no ultimo sábado. O Presidente desejou sucesso ao Ver. Adriano Simões, registrou o
falecimento da Dona Isa Faria Guimarães no dia 15/12/2018, que foi uma excelente professora.
Lembrou da Reunião Pública que irá ocorrer amanhã, conforme solicitação da Comissão de
Finanças, Orçamentos e Fiscalização, para tratar assuntos referentes ao Projeto de Lei nº 36,
para melhor compreensão do Projeto. O Presidente encerrou agradecendo a presença de todos,
convidando para Terceira Sessão Solene da Casa no dia 18 de dezembro às 19:00 horas e pediu
que todos se levantem para saudarem os pavilhões. Dando como encerrado os trabalhos. Eu,
Carlos Adilson lavrei a presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada por todos os
EDIS presentes. 

                Presidente Vice-Presidente
Aldo Henrique Chaves da Silveira                                             Marcos Adriano Romeiro Simões

Secretário
Carlos Adilson Lopes Silva
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Wagner Silva Pereira                       Sérgio Eduardo Pelegrino Reis

                                                     


