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Ata nº 17 de 12-06-2018 
 

Ao décimo segundo dia do mês de junho 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 18h:00minutos, 

realizou-se a 17ª Sessão Ordinária sob a Presidência do vereador Aldo Chaves, 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. Carlos Adilson 

que procedesse com a leitura da Ata de número 16, de 05 de maio de 2018. Em 

seguida o Presidente colocou a ata em votação e a mesma foi aprovada por 

unanimidade, em seguida o Secretário Ver. Carlos Adilson deu continuidade na 

leitura da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do capítulo 5 até o final. O Presidente 

agradeceu e explicou que a leitura foi feita em duas Sessões, em seguida pediu para as 

Comissões darem seus pareceres, para que na próxima Sessão Ordinária, o Projeto entre 

em votação, continuou solicitando ao Secretário Ver. Carlos Adilson que faça a 

chamada nominal dos vereadores, onde constatou a presença de todos. Então solicitou 

ao Ver. Adriano Simões a leitura das Correspondências Expedidas, sendo: Ofícios 

096/2018, 097/2018 ao Executivo, 099/2018 a CEMIG. O Presidente fez a leitura da 

conclusão do parecer do recurso dos Vereadores José Carlos, Carlos Adilson e Sérgio 

Pelegrino, referente a votação do Projeto de Lei 14. Em seguida pediu ao Secretário 

Ver. Carlos Adilson, que procedesse com a leitura das Correspondências Recebidas, 

sendo: Ofícios 150/2018, 151/2018, 152/2018, 153/2018, 156/2018 e 157/2018 do 

Executivo, Requerimento 01/2018 da Comissão Permanente das Famílias Contempladas 

com o termo de posse do Loteamento Bela Vista, Convite para Festa Junina do CEP no 

dia 16/06/2018, Convite para audiência pública referente a COPASA em Belo 

Horizonte nos dias 27 e 28 de junho, Ofício 152/2018 do Conselho Tutelar,  

representação dos Vereadores José Carlos e Sérgio Pelegrino, onde o Presidente 

explicou o andamento regimental desta situação, que será encaminhado para a Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação. O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos 

de Providências, sendo: 19/2018 do Ver. Carlos Adilson, 15/2018 do Ver. Adriano 

Simões e 16/2018 do Ver. Sérgio Pelegrino, o Presidente deu continuidade realizando a 

leitura do Projeto de Lei nº 17 de 08 de junho de 2018, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a pagar aluguel para empresa Vitória Ouros Confecções 

Indústria e Comércio Ltda – ME”, então o Presidente propôs aos demais Vereadores 

para realizarem a votação das duas emendas modificativas ao Projeto em conjunto, 

então realizou a leitura das referidas Emendas Modificativas nº 01 e 02 ao Projeto de 

Lei nº17 e em seguida colocou as Emendas em discussão. O Ver. Dalírio Dias disse 

que após avaliar o Projeto e conversar com os demais membros da Comissão de 

Finanças, notou-se que estava vago a parte onde foi necessária a proposição de tais 

demandas. O Ver. Carlos Adilson disse que tivemos o exemplo da outra empresa, que 

houve um aumento absurdo pelo locatário do galpão, então se manifestou favorável a 

Emenda. O Presidente colocou as Emendas Modificativas nº 01 e 02 em votação, as 

referidas Emendas foram aprovadas por unanimidade e serão incorporadas ao Projeto 

original. O Presidente colocou então o Projeto de Lei nº 17 de 08 de junho de 2018 em 

discussão. O Ver. Sérgio Pelegrino explicou qual a trajetória para que a empresa viesse 
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a identificar Brazópolis como uma boa cidade para sua instalação, também agradeceu ao 

Presidente e ao Secretário José Márcio que deram total atenção ao caso e apresentou 

sua felicidade com a instalação da empresa no nosso Município. O Presidente realizou 

a leitura dos Pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão 

de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e o Parecer Jurídico, ambos favoráveis a 

aprovação do Projeto. O Ver. José Carlos disse que é uma alegria votar estas matérias, 

também agradeceu ao Ver. Sérgio Pelegrino que entrou em contato com o Presidente e 

na Prefeitura, para a inclusão do Art. 6º, que apresenta um número mínimo de 

contratações e apresentou seu parecer favorável a matéria, que em sua opinião pode ser 

votada em 2 votações já nesta Sessão. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que este mesmo 

Projeto que foi votado para uma outra empresa, onde o valor do aluguel era de R$ 

1250,00 e o proprietário ainda foi uma boa pessoa, que diminuiu o aluguel, está sendo 

de R$ 954,00, seguindo o salário mínimo, assim onerando menos custos ao Município. 

O Ver. Dalírio Dias disse como informado pelo Ver. Sérgio que a empresa já esteve em 

outros estados e citou as cidades de Extrema, São Paulo e Conceição dos Ouros, depois 

contou uma breve história da empresa e desejou que venham mais empresas, pois o 

Município necessita. O Ver. Carlos Adilson parabenizou o Ver. Sérgio Pelegrino pela 

iniciativa, na busca por galpões e disse acreditar que todos os Vereadores são 

procurados pela falta de emprego, lembrou que temos que ter consciência, pois já 

ocorreu também aquela empresa que causou problemas no galpão próximo ao Hospital, 

onde o dono do galpão disse que a empresa foi embora e ainda levou metade da fiação 

do galpão embora. O Ver. Adriano Simões iniciou parabenizando o Ver. Aldo Chaves 

que foi a primeira pessoa que teve contato com o Sr. Valter, proprietário dessa empresa, 

parabenizou também o Sr. José Márcio pelo afinco nesta questão, em seguida falou da 

importância do Município de Brazópolis ter seu Distrito Industrial, agradeceu ao 

Sr.Valter por confiar nos trabalhadores do nosso Município. O Presidente relatou que 

no ano passado a Adriele entrou em contato apresentando o interesse da empresa em se 

expandir e vir para Brazópolis, onde tentamos viabilizar uma reunião, que devido a uma 

série de questões não foi possível, já neste ano o morador Enéias entrou em contato com 

o Ver. Sérgio Pelegrino que encampou  na missão de identificar um local, finalizou 

desejando sucesso a empresa, em seguida colocou o Projeto de Lei nº 17 de 08 de 

junho de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a pagar aluguel para 

empresa Vitória Ouros Confecções Indústria e Comércio Ltda – ME” em 1ª 

votação, o referido Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. O Ver. 

Sérgio Pelegrino realizou o pedido de regime de urgência. O Presidente acatou o 

pedido de regime de urgência e consultou os demais Vereadores, o pedido de regime de 

urgência foi aprovado por unanimidade. Então colocou o referido Projeto em 2ª 

votação. O Projeto de Lei nº 17 de 08 de junho de 2018 2018 foi aprovado por 

unanimidade em 1ª e 2ª votação e irá a sanção do Prefeito Municipal. Grande 

Expediente: O Ver. José Carlos abordou sobre o assunto da creche, que sofreu outro 

roubo e relatou que no dia seguinte os funcionários da creche não entraram para 

trabalhar, onde foi chamada a Secretária de Educação para que uma providência seja 

tomada, então o Prefeito compareceu também e informou que iria disponibilizar um 

guarda no local, também parabenizou a agilidade do Prefeito na solução. O Ver. Carlos 

Adilson disse que esses furtos já estão ocorrendo a um certo tempo e parabenizou a 

organização dos professores, pais e funcionários, que se uniram para resolver, também 
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agradeceu a presença do Prefeito que se comprometeu em colocar um guarda no local, 

reforçou também a necessidade de uma câmera de segurança, parabenizou também a 

todos organizadores da feijoada do Grupinho, onde estiverem presentes membros do 

Executivo e do Legislativo, finalizou realizando o convite para o Arraia da Casa Lar Tia 

Olguinha, dia 16/06 a partir das 18 horas, no Grupinho. O Ver. Adriano Simões 

abordou referente ao Leilão em prol do Lar da Criança, onde parabenizou os festeiros, 

também a todos os doadores, voluntários e cidadãos que estiveram presentes 

colaborando da maneira que foi possível, também parabenizou a Sra. Lourdes pela 

organização da Feijoada do Grupinho, Agradeceu ao Prefeito e todos funcionários do 

Setor de Obras, referente a construção de uma ponte no caminho da fé, sentido bairro do 

Quilombo, problema este que se estendia já a 15 anos, também agradeceu ao Prefeito 

pelo aterramento realizado na ponte do bairro Alegre, abordou também referente ao 

roubo na creche, onde parabenizou o Prefeito pelo comprometimento de enviar o guarda 

para solucionar o problema por enquanto, finalizou convidando a todos para o Rodeio 

no Distrito de Luminosa, no próximo final de semana. O Ver. Sérgio Pelegrino 

agradeceu ao Presidente por acompanhar a vinda da empresa para Brazópolis, também 

elogiou a Sra Lourdes pela excelente feijoada realizada no Grupinho, agradeceu ao Sr. 

Lucas Oliveira que está presente na Sessão Legislativa. O Ver. José Carlos agradeceu 

em nome da Comunidade São Rafael, ao Sr. Rafael, servidores de obras e o Prefeito 

pela colocação de terra no conselho comunitário rural, onde a comunidade está se 

unindo para construir um salão. O Ver. Wagner Pereira abordou referente o Hospital, 

onde informou que a Associação foi formalizada, que poderá realmente poder ajudar o 

Hospital, sendo um passo importante. O Ver. Dalírio Dias convidou a todos para a 30ª 

Corrida Rústica da Banana no dia 17/06, a partir das 8 horas da manhã. O Presidente 

encerrou desejando boa sorte a Associação Amigos do Hospital São Caetano, também 

abordou sobre a Assembleia para eleição da nova diretoria, também aos festeiros do 

Leilão do Lar da Criança, saldou também ao Município de Piranguinho pela Festa do Pé 

de Moleque, onde conquistou o titulo de maior pé de moleque do mundo. Não havendo 

mais nenhum vereador para o uso da palavra, o Presidente realizou o encerramento, 

nada mais havendo a se tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e convidou 

para a Décima Oitava Sessão Ordinária da Casa no dia 19 de junho às 18:00 horas. 

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.  
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