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Ata nº 4 de 25-02-2019

Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro 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:00minutos, realizou-se a  4ª 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”, 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 solicitou ao  Secretário
Ver. Aldo Chaves que procedesse com a leitura da Ata de número 3, do dia 18 de fevereiro de
2019. Logo após o Presidente colocou a ata em votação e ela foi aprovada por unanimidade. O
Presidente deu continuidade solicitando ao  Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino  que faça a
leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 012/2019 ao Poder Executivo, O Ver. Adilson de
Paula fez  a  leitura  do  Ofício  013/2019  à  Gerência  de  Clientes  Especiais  da  CEMIG  e  do
Requerimento de Informações 01/2019. Dando continuidade o Presidente solicitou ao Secretário
Ver. Aldo Chaves que faça a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: Convocação para
Assembleia da Casa Lar Tia Olguinha; 015/2019 da Casa de Convivência José Caetano Pereira;
04/2019  do Dep.  Professor  Cleiton;  Convite  para  aniversário  de  200 anos  de  Itajubá.  Dando
continuidade  o  Presidente realizou  a  leitura  de  um documento  do  Departamento  Jurídico  da
Câmara Municipal,  conforme recebimento do Ofício do TCE nº211886/2018,  recebido no dia
10/12/2018 e apresentado na ata do dia 18/12/2018 na 37ª Sessão Ordinária, deixo a disposição de
todos os vereadores o parecer do MPC/MG e o Parecer do TCE/MG pelo prazo máximo de 3 dias
corridos. Após o término deste prazo remetesse o ofício para a Comissão Permanente de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização para a instalação do processo de tomada de conta do Exmo. Sr. Ex-
Prefeito Municipal João Mauro Bernardo do orçamento de 2016. A comissão deverá notificar o ex-
prefeito João Mauro Bernardo da instauração do processo de tomada de contas para apresentar
defesa no prazo máximo de 10 dias corridos após a data do recebimento da notificação. Também
fica estabelecido prazo de 30 dias corridos para a Comissão apresentar parecer sobre as contas do
ex-Prefeito  Municipal  João  Mauro  Bernardo  no  exercício  de  2016,  continuou  passando  aos
Pedidos de Providências e Requerimentos, sendo: 06/2019 do Ver. Carlos Adilson; 04/2019 do
Ver. Dalírio Dias; 05/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino; 04/2019 do Ver. Aldo Chaves; 04/2019 do
Ver. José Carlos. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O  Presidente
deu continuidade fazendo a leitura do Projeto de Lei do Legislativo nº 02/2019 de 25 de fevereiro
de 2019, que “Altera a Lei Municipal nº 707/2006 de 17 de fevereiro de 2006 que Dispõe sobre
denominação de logradouro público e dá outras providências”, da Justificativa, o Parecer Jurídico
favorável a aprovação do Projeto e o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
também favorável a aprovação do Projeto, informou que o Projeto é de proposição do Ver. Sérgio
Pelegrino. Então colocou o referido Projeto de Lei em discussão. Os Vereadores Sérgio Pelegrino
e  Aldo Chaves  abordaram sobre  o Projeto.  Não havendo discussão,  colocou o  Projeto  em 1ª
votação. O Projeto de Lei do Legislativo nº 02/2019 de 25 de fevereiro de 2019 foi aprovado em
1ª votação. O Ver. Sérgio Pelegrino realizou pedido de regime de urgência. O Presidente acatou o
pedido  e  consultou  os  Vereadores,  onde  o  pedido  de  regime  de  urgência  foi  aprovado  por
unanimidade,  então  colocou  o  referido  Projeto  de  lei  em  2ª  votação.  O  Projeto  de  Lei  do
Legislativo  nº  02/2019  de  25  de  fevereiro  de  2019  foi  aprovado  em  1ª  e  2ª  votação  por
unanimidade e irá a promulgação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brazópolis e Sanção
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do Prefeito Municipal. Deu continuidade iniciando o  Grande Expediente:  O  Ver. Adilson de
Paula agradeceu ao Prefeito e ao Setor de Obras pela operação tapa-buracos na estrada do bairro
Prainha, onde lembrou que é realizado transporte escolar e coleta de lixo. O  Ver. Aldo Chaves
abordou sobre o almoço da APAE ocorrido no dia 24/02 no Salão Paroquial, o qual visa angariar
fundos  para  a  instituição,  na  tentativa  de  regularizar  as  dividas  com a  Previdência  e  Receita
Federal, o que irá possibilitar a retirada da certidão negativa de débito, contou também com a
presença  dos  Vereadores  Sérgio  Pelegrino  e Adriano  Simões,  além  de  outras  autoridades.
Lembrou também que estamos próximos do Carnaval, o qual a população já está se adaptando a
nova formação, onde o Poder Público oferece o necessário apoio, porém a grande movimentação
acontece através dos comerciantes, que trabalham já a quase um ano, planejando o levamento de
fundos, abordou também sobre a reunião do CONSEP, onde foram apresentadas recomendações
do Ministério Público, aproveitou para parabenizar a Comissão Organizadora pelo empenho na
organização, disse acreditar que este ano teremos ainda mais participação popular neste Carnaval,
pediu a todos foliões que se divirtam, sem brigas e com muita alegria e paz. O Ver. Wagner Pereira
agradeceu  ao  Sr.  Nelson  Faria  e  demais  proprietários  da  fábrica  Helomar,  que  atenderam as
solicitações  do Tenente  Paulo,  relativos  a  segurança pública  municipal,  e  agradeceu ao Padre
Helton Ribeiro que também atendeu as solicitações do Tenente Paulo, referente ao mesmo assunto,
pediu que a Câmara se possível envie uma moção de agradecimento a Helomar e ao Padre Helton,
por este apoio. Comentou também sobre a reunião no Cartório de Registro de Imóveis, dia 21/02
as 16:30, sobre o Projeto de Lei nº 32 de 23/10/2018 que “Dispõe sobre a regularização fundiária
urbana do Município de Brazópolis e dá outras providências”, onde contou com a Presença do Ver.
Adilson de Paula, Aldo Chaves e do Prefeito Municipal, e foi acordado com o Prefeito a retirada
do Projeto da pauta desta casa, devido já possuir uma legislação federal para o mesmo, então a
reunião da Comissão foi no cartório e questionou sobre a retirada do Projeto, onde foi informado
de que não foi retirado. O Ver. José Carlos informou a todos, sobre a troca da cobertura na Sede
dos Bonecos Gigantes, que irá contar com uma manta térmica, onde parabenizou a equipe dos
Bonecos  Gigantes  e  os  empresários  que estão  colaborando.  Parabenizou também a  equipe  de
organização do Carnaval, onde destacou, que em sua opinião o Município precisa dar um melhor
apoio  a  este  bem cultural,  especialmente  a  Prefeitura.  O  Ver.  Adilson  de  Paula lembrou  da
reunião referente ao Loteamento Goiabal que será dia 26/02 às 19 horas, no TAB, onde convocou
a  presença  dos  Vereadores  e  principalmente  aos  membros  da  Comissão  de  Urbanismos,
Infraestrutura  e  Regularização  Fundiária.  O  Presidente agradeceu  ao  Prefeito  Municipal,  aos
funcionários José Marcio, Diogo e Daniel, pela instalação das câmeras de segurança no Distrito de
Luminosa, que serão de muita importância, pois será um controle em tempo real da Polícia Militar,
mesmo porque, o Distrito de Luminosa recebe muitos turistas e possui uma grande população.
Parabenizou também a todos no almoço da APAE, que foi um domingo com grande presença
familiar, desejou sucesso a todos e que a APAE cumpra seu dever com qualidade a todos que
necessitam.  Abordou  também sobre  a  reunião  referente  ao  Loteamento  Goiabal,  que  será  no
Centro de Cultura João Mario Mendonça, onde convidou a todos, principalmente aos interessados,
para que possamos discutir sobre as pendencias e dúvidas. Continuou abordando sobre o Carnaval,
onde parabenizou toda  a  equipe  que  está  realizando o mesmo,  onde acredita  que  estará  bem
movimentado  e  desejou  uma  boa  festividade  e  que  todos  aproveitem  com  segurança  e
responsabilidade. Referente a moção de agradecimento citada pelo Ver. Wagner Pereira, consultou
aos demais vereadores sobre a moção, que foi aceita. Encerrou agradecendo a presença de todos,
convidando para a Quinta Sessão Ordinária da Casa no dia 11 de março às 19:00 horas e pediu que
todos se levantem para saudarem os pavilhões. Dando como encerrado os trabalhos. Eu,  Aldo
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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

                                         

                


