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Ata nº 02 de 11.02.2020 
 
Ao décimo primeiro dia do mês de fevereiro 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 minutos, realizou-se a 2ª Sessão Ordinária sob a Presidência 

do Vereador Aldo Chaves, que desejou boa noite aos Vereadores, 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. Dalírio Dias que seja verificado o quórum , onde constato a ausência do 

Vereador Wagner Pereira, havendo quórum o Presidente justificou a ausência do Ver. Wagner Pereira 

que está em viagem a Belo Horizonte acompanhando o Sr. Prefeito Carlos Morais e o Professor do CEP Sr. 

João Ribeiro Neto para resolver problemas pertinentes a Escola Estadual Tancredo Neves (CEP). 

Cumprimentando o Sr. Junior Donizete Dias, reeleito para o mandato Presidente da BRASPREV e solicitou 

ao Vereador José Carlos que o acompanhasse até a tribuna para explanação sobre o Projeto de Lei 

Complementar Nº02 de 08 de janeiro de 2020 “Altera dispositivos da Lei Complementar nº02, de 30 de 

novembro de 2015, a qual dispõe sobre a instituição do Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores do Município de Brazópolis-MG e dá outras Providências. Os vereadores Adriano Simões e 

José Carlos, fizeram uso da palavra. O Presidente agradeceu a presença do Sr. Junior e em seguida fez a 

leitura da justificativa do Projeto de Lei Complementar Nº02 de 08 de janeiro de 2020 “Altera dispositivos 

da Lei Complementar nº02, de 30 de novembro de 2015, a qual dispõe sobre a instituição do Regime 

Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Brazópolis-MG e dá outras Providências”, 

onde já foi distribuído para as Comissões Pertinentes que deram seus pareceres favoráveis e colocou o 

Projeto em discussão. Os Vereadores José Carlos, Adriano Simões e o Presidente fizeram o uso da palavra.  

O Presidente colocou o referido Projeto de Lei em 1ª votação. O Projeto de Lei do Executivo nº 02/2020 

foi aprovado por 7 votos favoráveis e 1 ausência do Ver. Wagner Pereira em 1ª votação. O Ver. José 

Carlos e Dalírio Dias realizaram o pedido de regime de urgência. O Presidente consultou a casa e o 

pedido foi aprovado, em seguida colocou o referido Projeto em 2ª votação. O Projeto de Lei do Executivo 

nº 02/2020 foi aprovado por 7 votos favoráveis e 1 ausência do Ver. Wagner Pereira em 1ª e 2ª votação 

e irá a Sanção do Prefeito Municipal. Informou que será feita a dispensa da leitura Ata da última Sessão. O 

Presidente deu continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver. Adilson de Paula que faça a leitura das 

Correspondências Enviadas, sendo: 007/2020 ao Poder Executivo, 009/2020 ao Sr. Eliezer Grassi Ramos 

(CEMIG). Em seguida solicitou ao Secretário Ver. Dalírio Dias que faça a leitura das Correspondências 

Recebidas, sendo: Ofício SEGOV/DCP nº 372/220; Carta Venetur de 03 de fevereiro de 2020. O 

Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de Providências e Requerimentos de Informação e 

Indicações, sendo: 01/2020 Ver. Adriano Simões; 02/2020 Ver. Carlos Adilson; 02/2020 Ver. Dalírio 

Dias; 02/2020 Ver. José Carlos; 01/2020 e 02/2020 Ver. Sérgio Pelegrino. Os pedidos de providências e 

Indicação foram aprovados por unanimidade. Em seguida o Ver. Adilson de Paula solicitou que fosse feito 

um ofício para CEMIG  para verificar um poste que está quase caindo na MG 295 perto do Parque de 

Exposições, Edson Eugênio, aproveitou para falar que existem também no local 5 postes que estão com 

lâmpadas apagadas. O Presidente deu continuidade iniciando o Grande Expediente: O Ver. José Carlos 

agradeceu a empresa Venetur na pessoa do Sr. Marco Antônio Pupio, Gerente de Négócios, pela resposta 

rápida em relação ao Ofício enviado pela Câmara questionando sobre as diretrizes da empresa. Falou aos 

cidadãos que a Câmara está atenta aos assuntos pertinentes a cidade. Agradeceu também ao Sr. João do 

Carmo Lucio (João Tripa), pela atenção dispensada ao telefonema feito pelo Vereador na questão do bairro 

Lagos da Serra, onde os moradores estão jogando pedras na estrada, devido ao péssimo estado das mesmas. 

Outra questão abordada foi a compra das pedras pelos moradores do bairro das Posses, onde pede que o Sr. 

João Tripa já possa estar levando estas pedras para colocação na estrada. Adriano Simões início 

agradecendo ao serviço emergencial que foi feito no bairro Pinhalzinho, onde o rio Vargem Grande faz 

uma curva acima do bairro, e nos dias de cheia pode desaguar suas aguas nas casas. Ligando para o 

Prefeito, imediatamente colocou a disposição e a Sra. Taíres , Secretária de Agricultura e Meio Ambiente, 

que fez todo trâmite da licença ambiental , onde agradeceu também o motorista da retro escavadeira, Sr. 

Joé Marcio que ficou todo sábado sob a coordenação do Sr. Joao Tripa. Finalizou agradecendo a todos os 

envolvidos para que tudo terminasse bem. Convidou a todos para final do Campeonato de Futebol no bairro 

Bom Sucesso no próximo domingo dia 16. Agradeceu em nome da Comunidade do Distrito de Luminosa a 

todos que participaram na grandiosa festa do 1º Pré Carnaval de Luminosa que teve a participação dos 

Bonecos Gigantes, Banda Suco de Laranja, Associação CF, Prefeitura Municipal e Secretaria de Saúde. 
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Também agradeceu aos comerciantes locais, Sr. Moisés, enfim, todos que contribuíram para que festa fosse 

um sucesso. Ver. Adilson de Paula agradeceu ao Prefeito Sr. Carlos Alberto Morais pelo empenho na 

instalação da Torre de Celular no bairro Cruz Vera, agradecendo também aos proprietários da empresa que 

fez a instalação e deixaram funcionando em uma semana, Sr. Dalmo e Sr. Vilela. Agradeceu também o 

Secretário da Administração Sr. José Marcio e todos que de uma forma ou de outra se envolveram para que 

tudo funcionasse. Agradeceu o Sr. Valter e Dona Sueli que foram os festeiros da Festa de São Sebastião no 

bairro Cruz Vera, onde a mesma foi um sucesso. Presidente falou sobre o processo seletivo para 2 vagas 

no Cartório de Registro de Imóveis do Sr. Rafael D’avila, ocorrido no dia 5 de fevereiro onde as inscrições 

foram 1Kg de alimento não perecível que foram entregues as Secretaria de Assistência Social para serem 

distribuídos para as Instituições de Brazópolis. Foram mais de 127 inscrições onde compareceram para 

fazer a prova 95 pessoas, onde serão contratados 2 funcionários de imediato e mais 10 vagas 

posteriormente. Compareceram na ocasião o Sr. Prefeito Municipal, Sr. Carlos Alberto Morais e o ex. 

promotor de Justiça Dr. Atillio Ferdinando. Parabenizou o Sr. O Oficial do Cartório Sr. Rafael pela 

iniciativa. Comentou sobre sua participação da comunidade, Comissão do Carnaval, Comerciantes locais, 

Polícia Militar, Comandante Leite, Chefe de Divisão de Turismo, Sr. Jango Goulart, Conselho Tutelar na 

posse da nova diretoria do CONSEP onde discutiram sobre a segurança do nosso município, 

principalmente no Carnaval, ocorrido no dia 06 de fevereiro na sede dos Veteranos. Este ano o palco vai ser 

montado na subida da Av. Coronel Francisco Braz, próximo ao relógio, por motivos de segurança e 

acústica. O Presidente encerrou agradecendo a presença de todos, convidando para a terceira Sessão 

Ordinária da Casa no dia 18 de fevereiro às 19:00 horas e 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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