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Ata nº 34 de 21-11-2019 
 
Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro 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 34ª 

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 explicou a alteração na data da 34ª Sessão Ordinária, em seguida solicitou ao Secretário 

Ver. Aldo Chaves que procedesse a chamada nominal dos vereadores, 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 33, do dia 19 de novembro 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: 126/2019 e 

127/2019 ao Poder Executivo. O Presidente deu continuidade solicitando ao Secretário Ver. 

Aldo Chaves que faça a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: 230/2019 e 231/2019 

do Poder Executivo. O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de Providências e 

Requerimentos, sendo: 30/2019, 31/2019 e 32/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino; Indicação 01/2019 

do Ver. Sérgio Pelegrino; 16/20019 do Ver. José Carlos. Os pedidos de providências foram 

aprovados por unanimidade. O Presidente abordou sobre a composição da Comissão Especial 

para revisão da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, onde o Ver. Wagner Pereira abriu 

mão de sua vaga para a entrada do Ver. Edson Eugênio, ficando a referida Comissão com a 

seguinte composição: Presidente Ver. Adilson de Paula, Vice-Presidente Ver. Carlos Adilson 

Lopes Silva, Relator Ver. Aldo Henrique Chaves da Silveira e como Vogal os Vereadores Edson 

Eugênio Fonseca Costa, Sérgio Eduardo Pelegrino Reis, José Carlos Dias. O Presidente deu 

continuidade abordando o Projeto de Lei nº 21 de 16 de outubro de 2019, que “Dispõe sobre a 

cessão onerosa dos direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências 

obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais”, onde relatou que o mesmo já foi 

distribuído para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Comissão de Finanças, 

Orçamentos e Fiscalização, então solicitou ao Ver. Aldo Chaves que faça a leitura da Justificativa 

do Projeto, dando continuidade o Presidente passou a leitura do Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, em seguida solicitou ao relator Ver. Carlos Adilson que faça a 

leitura da conclusão do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sendo seu 

parecer contrário ao Projeto de Lei. Então o Presidente concedeu a palavra ao Presidente da 

Comissão, Ver. Wagner Pereira para leitura de sua conclusão e do Ver. Adilson de Paula, sendo 

favorável a aprovação do referido Projeto de Lei. O Presidente deu continuidade concedendo a 

palavra ao relator da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Ver. Aldo Chaves para a 

leitura de parecer favorável seu, do Ver. Sérgio Pelegrino e do Ver. Dalírio Dias, havendo voto 

contrário do Ver. José Carlos. O Presidente passou a palavra ao Ver. José Carlos que fez uma 

observação sobre o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e em seguida 

abordou o seu referido parecer. O Presidente realizou a leitura do Parecer Jurídico, sendo 

favorável a aprovação do referido Projeto de Lei, em seguida consultou o plenário sobre o 

requerimento apresentado pelo Ver. José Carlos, onde o Plenário rejeitou por 6 votos contrários e 

2 votos favoráveis. Deu continuidade colocando o Projeto de Lei nº 21 de 16 de outubro de 

2019 em discussão. Os vereadores Sérgio Pelegrino, Wagner Pereira, José Carlos, Adilson de 

Paula, Carlos Adilson, Aldo Chaves e o Presidente fizeram uso da palavra. Em seguida o 

Presidente colocou o Projeto de Lei nº 21 de 16 de outubro de 2019 em 1ª votação. O Projeto foi 

aprovado em 1ª votação por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. O Ver. Wagner Pereira 

realizou o pedido de regime de urgência, onde o Presidente acatou e consultou o plenário, o 

pedido de regime de urgência foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Então o 
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Presidente colocou o Projeto de Lei nº 21 de 16 de outubro de 2019 em 2ª votação. O Projeto foi 

aprovado em 1ª e 2ª votação por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários e irá a Sanção do Poder 

Executivo. O Presidente agradeceu as Comissões pertinentes ao referido Projeto pelo empenho no 

trabalho, em seguida deu início ao Grande Expediente: O Ver. José Carlos registrou o 

encaminhamento por parte do Executivo da minuta de contrato da empresa Suave Sustentação e da 

empresa Elaine Cristina dos Reis Pinto ME. Em seguida abordou sobre o dia da Consciência 

Negra, dia 20 de novembro, também sobre o dia Mundial dos Pobres, celebrado pela Papa 

Francisco. O Ver. Dalírio Dias abordou sobre o acidente envolvendo a Luana Pereira Mendonça, 

irmã da ex-Vereadora Adriana Mendonça, que está hospitalizada e necessita de doação de sangue, 

dessa forma pediu a população que compareça aos hemocentros e façam a doação em nome da 

Luana. Também convidou todos para participarem no próximo final de semana da Festa de São 

Clemente no bairro Bom Sucesso. O Ver. Aldo Chaves lembrou que no dia 25 de novembro é o 

dia de combate a violência contra a mulher, onde citou que mesmo não havendo uma 

representante eleita, temos as servidoras da Câmara e citou a importância de levantarmos a 

bandeira deste combate e do respeito com a mulher, onde enviou um abraço para as Vereadoras da 

cidade de Piranguinho, em especial a Ver. Andréia Mota, que atua fortemente nesta questão, 

também a todas as mulheres de Brasópolis, citou inclusive um atendimento feito no dia 20 de 

novembro a uma mulher com dúvidas sobre o assunto. Convidou todos os vereadores e 

interessados no assunto dos servidores inativos e pensionistas, que no dia 26 de novembro às 17 

horas, será realizada uma reunião com o Poder Executivo. O Presidente enalteceu a Câmara dos 

Deputados, principalmente a Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou a prisão em 2ª 

instância, a qual é muito discutida pelos parlamentares e nas redes sociais. Parabenizou o atleta 

Pablo Maia, que atualmente joga no São Paulo Futebol Clube no sub-17 e esta semana foi 

Campeão Paulista de Futebol Sub-17, o qual disse ser um exemplo para os jovens do Município. 

Também fez o convite a todos os servidores inativos e pensionistas, para que participem no dia 25 

de novembro na reunião com o Executivo. O Presidente encerrou agradecendo a presença de 

todos, convidando para a Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Casa no dia 26 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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