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Ata nº 11 de 29-04-2019

Ao vigésimo nono dia do mês de abril 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 11ª 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 constatei a presença
de todos, havendo quórum o  Presidente declarou aberto os trabalhos e em seguida solicitou ao
Secretário Ver. Aldo Chaves que procedesse com a leitura da Ata de número 10, do dia 22 de
abril de 2019. Logo após o  Presidente colocou a ata em discussão e a mesma foi  corrigida e
aprovada por unanimidade. O Presidente deu continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver.
Sérgio Pelegrino que faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 036/2019 ao Poder
Executivo; 039/2019 ao DER; 041/2019 ao Cartório de Registro de Imóveis; 040/2019 a Empresa
OI; Informativo do FAXINÃO 2019 a ser realizado pelo Poder Executivo. Dando continuidade o
Presidente  passou  a  palavra  ao  Secretário Ver.  Aldo  Chaves  que  reforçou  o  assunto  do
FAXINÃO 2019 e fez a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: E-mail da COPASA em
resposta  ao  Ofício  037/2019;  5426/2019  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais;
042/2019 da Casa de Convivência José Caetano Pereira; 078/2019, 079/2019 e 081/2019 do Poder
Executivo. O Presidente deu continuidade aproveitando a leitura do Ofício nº 5426/2019 do TCE/
MG, e deixou 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
2015. 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
2015. O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de Providências e Requerimentos,
sendo: 07/2019 do Ver. Adilson de Paula; 13/2019 do Ver. Carlos Adilson; 09/2019 do Ver. José
Carlos;  10/2019  do  Ver.  Aldo  Chaves.  Os  pedidos  de  providências  foram  aprovados  por
unanimidade. O Presidente deu continuidade fazendo a leitura e a distribuição do Projeto de Lei
nº  09/2019,  que  “Modifica  os  Artigos  1º,  3º  e  6º  da Lei  1185 de  26/04/2017  e  dá outras
providências” para  a  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Cidadania,  Comissão  de  Finanças,
Orçamentos  e  Fiscalização,  e  Comissão  de  Educação,  Cultura,  Desportos,  Saúde  e  Meio
Ambiente. Projeto de Lei nº 10/2019, que “Disciplina as concessões e permissões de serviços,
obras e bens públicos, no âmbito do Município de Brazópolis, que serão realizadas através
do  Plano  Municipal  de  Desestatização  e  dá  outras  providências” para  a  Comissão  de
Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, e Comissão
de  Urbanismo,  Infraestrutura  e  Regulamentação  Fundiária”.  Projeto  de  Lei  nº  11/2019,  que
“Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  apresentação  da  carteira  de  vacinação  no  ato  da
matrícula  de  alunos  da rede  pública  de  ensino do Município  de  Brazópolis  e  dá outras
providências” para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e Comissão de Educação,
Cultura,  Desportos,  Saúde e  Meio  Ambiente.  O  Presidente então  pediu que as  Comissões  se
reúnam  para  a  discussão  das  referidas  matérias  distribuídas,  em  seguida  iniciou  Grande
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Expediente: O  Ver. Sérgio Pelegrino apresentou uma correção sugerida pelo Ver. José Carlos,
referente ao Faxinão 2019, onde no Setor Alegre, está escrito “São Rafael e Piraquara” onde o
correto é “São Gabriel e Piraquara”. O Ver. José Carlos passou informações sobre a solicitação da
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização referente aos projetos do Estádio Dr. Ataliba de
Morais, onde o Executivo disse não ter compreendido sua solicitação e posteriormente publicou
uma nota no Facebook, com o título esclarecimento sobre as obras do estádio Dr.  Ataliba de
Morais,  onde informou que os  referidos  Projetos ainda não foram enviados para a Comissão,
sendo o único projeto apresentado para a casa, datado em 2014, onde o próprio Executivo alertou
que haviam correções a serem feitas, então disse que realmente este projeto teria a necessidade de
mudanças, atentou para o fato de que o Projeto que está sendo executado não é o Projeto de 2014,
sendo um novo projeto, o qual não sabemos qual, pois o Executivo não enviou ainda a resposta do
mesmo, lembrou que a Lei Orgânica apresenta 2 prazos, de 15 e 30 dias, disse acreditar que pela
complexidade  do  Projeto,  o  mesmo deve  se  enquadrar  nos  30  dias,  então  reforçou  que  pelo
respeito as instituições e relações institucionais entre o Legislativo e Executivo, que sejam feitas
cópias do Projeto e enviadas a Comissão para podermos analisar e responder a população. O Ver.
Aldo  Chaves registrou  que  no  sábado  dia  27/04/2019  às  09:00  esteve  reunido  no  Centro
Comunitário no bairro Floresta, junto do Ver. Presidente Adriano Simões e da população local,
para auxiliar  em uma parceira referente a captação de água, a qual atualmente é feita em um
córrego, onde foi apresentada uma amostra e facilmente nota-se que é imprópria para o consumo,
sendo está uma questão de saúde pública, explicou que será feito o levantamento dos custos do
poço artesiano, para que seja feito em parceira com a Prefeitura. Também estiveram no bairro
Japão, junto do Sr. Marquinhos, proprietário do Restaurante Japão, que os apresentou demandas
sobre as estradas, pois em tempos de chuva a mesma fica alagada, por ter um nível baixo e estar
próximo ao Rio Vargem Grande, deram continuidade passando por outros trechos de estradas que
necessitam de manutenção, porém, no geral considerou as estradas em estado razoável, relembrou
a  necessidade  dos  funcionários  conservas.  Finalizou  reforçando  o  convite  a  todos,  para  que
amanhã, dia 30/04/2019 às 18:30 aqui na Câmara Municipal, teremos a audiência pública referente
a Lei Orgânica, onde disse ser importante que a população compareça, pois é o momento de a
população se  manifestar,  e  disse  que  não  adianta  o  cidadão  estar  apenas  reclamando  e  neste
momento de participação ele não comparecer, novamente pediu a todos que venham participar e
ajude no desenvolvimento do seu Município, lembrou que a única forma de se fazer um Município
melhor  é  ouvindo  a  população  e  este  é  o  intuito  desta  legislatura.  O  Ver.  Wagner Pereira
enfatizou a  fala  do Ver.  Aldo Chaves,  sobre  a  audiência  pública  referente  a  Lei  Orgânica  de
Brazópolis que é datada de 1990, e necessita ser atualizada, modernizada e discutida em todos os
setores,  como,  saúde,  educação,  turismo,  agricultura,  estradas,  sobre  tudo,  explicou  que  Lei
Orgânica é tudo que rege o dia-a-dia do cidadão em sua cidade, explicou que cada cidade possui
sua própria Lei Orgânica, pois cada uma tem sua particularidade, reafirmou que as pessoas tem
direito de reclamar, mas pediu que as mesmas compareçam para a audiência pública, explicou que
quem irá  fazer  a  Lei  Orgânica  são  os  vereadores,  que  foram eleitos  através  dos  votos,  mas
reafirmou que todas as ideias e sugestões que forem apresentadas, disse também que amanhã não
será a votação, mas somente será apresentado um esboço de como será a Lei Orgânica do nosso
Município,  onde um grupo de  advogados está  nos  auxiliando,  explicou que  o cidadão fara  a
inscrição e usará a tribuna para fazer perguntas e apresentar ideias.  O  Ver. Adilson de Paula
reforçou o convite para a audiência pública sobre a Lei Orgânica, conforme dito pelo Ver. Wagner
Pereira,  e disse que o debate irá promover o crescimento da realidade enfática do Município,
reverberando-se os valores educacionais, culturais, ambientais e sociais locais, pontos como saúde
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de  política  pública  municipal  também  serão  abordados,  disse  esperar  que  haja  uma  boa
participação  para  ajudar  no  crescimento  de  Brazópolis.  O  Ver.  Sérgio  Pelegrino também
abordando sobre a audiência pública, disse estarmos muito bem amparados pelos advogados da
empresa Plenum, que já estão habituados a realizar estas atividades em outras cidades, apresentou
a descrição da Lei Orgânica como conjunto de normas que disciplina as regras de funcionamento
da administração pública e poderes municipais, ou seja, pode ser vista como uma constituição
municipal, com base nela que são feitas as legislações municipais, então convidou a todos do
Município, pois amanhã será um momento histórico para a cidade, sendo a ultima vez que foi feita
a Lei Orgânica foi em 1990, sendo está uma forma da população participar. O Presidente iniciou
enaltecendo a reunião realizada no bairro Floresta, conforme citado pelo Ver. Aldo Chaves, onde
lembrou  a  presença  do  Prefeito  Municipal  Carlos  Alberto  Morais,  para  os  debates  sobre
abastecimento de água do bairro, disse que a comunidade pode contar com todo nosso empenho e
acredita que toda a Câmara Municipal está abraçada com essa ideia, lembrou também sobre a
visita ao bairro Japão, onde o Sr. Marcos fez ponderações referente as estradas que chegam ao seu
restaurante, que é muito visitado por pessoas de várias cidades vizinhas. Também abordou sobre o
Leilão do Lar das Crianças, que foi um grande sucesso, onde parabenizou os festeiros, aproveitou
para convidar a todos para o tradicional almoço do Lar da Criança no dia 05/05/2019 às 12:00.
Parabenizou  a  comunidade  do  bairro  Serra  dos  Mendonças,  que  estão  unidos  em  prol  do
calçamento, também parabenizou aos vereadores que contribuíram e a Prefeitura Municipal pelo
engajamento,  mas  principalmente  aos  moradores  pelo  belo  trabalho  comunitário,  que  estão
colocando a mão na massa para confeccionar os bloquetes para calçamento dos pontos críticos.
Convidou a todos para a Audiência Pública sobre a Lei Orgânica Municipal que será amplamente
debatida, lembrou que faz questão de registrar, que esta casa está sempre de portas abertas para
receber o cidadão, citou que a audiência será um dia histórico, pois será dado seguimento na Lei
Orgânica Municipal, que será adequada a realidade atual, conforme dito pelo Ver. Wagner Pereira,
amanhã não será a votação da mesma, mas iremos debater e discutir a mesma, desejou que a casa
esteja cheia  para uma grande participação de todos os Brazópolenses,  disse que o pessoal  do
Instituto Plenum, que dá assessoria jurídica a Câmara Municipal no ano de 2019, estará aqui para
também debater as questões que envolvem o Município, explicou que a Audiência será aberta para
perguntas e questionamentos, para que todos possam participar. Por último abordou sobre o envio
de  verba  para  compra  de  um caminhão  basculante  e  uma caminhonete  através  do  Deputado
Federal Bilac Pinto,  onde agradeceu imensamente o nobre deputado. O  Ver. Wagner Pereira
disse graças a parceria do Deputado Federal Bilac Pinto e o Prefeito Carlos do Posto, o Município
de Brazópolis  recebeu recursos  para adquirir  um caminhão caçamba e uma caminhonete com
cabine, no valor total de R$ 283.750,34, dinheiro que já está nos cofres da Prefeitura para que seja
feita  a  licitação.  O  Presidente encerrou agradecendo a presença de todos,  convidando para a
Décima Segunda Sessão Ordinária da Casa no dia 06 de Maio 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. 

                Presidente Vice-Presidente
Marcos Adriano Romeiro Simões                                    Sérgio Eduardo Pelegrino Reis

Secretário
Aldo Henrique Chaves da Silveira
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Demais Vereadores:        

                                        
Adilson Francisco de Paula        Dalírio Antônio Dias

Carlos Adilson Lopes Silva       Wagner Silva Pereira

Edson Eugênio Fonseca Costa            José Carlos Dias

                                         

                


