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Ata nº 18 de 19-06-2018 
 

Ao décimo nono 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 18ª 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 17, de 12 de junho de 2018. Em 

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

unanimidade, o Secretário Ver. Carlos Adilson continuou com a chamada nominal 

dos vereadores, onde constatou a presença de todos. Então o Ver. Adriano Simões fez 

a leitura das Correspondências Expedidas, sendo: Moção de Felicitação ao Coronel 

Cássio Antônio Fernandes, Tenente Coronel André de Oliveira Coli e Comandante 

Paulo Roberto da Silva pelo aniversário de 243 anos da Polícia Militar de Minas Gerais; 

Ofícios 105/2018, 107/2018, 104/2018, 106/2018, 103/2018, 102/2018, 101/2018, e-

mail de resposta ao Ofício 160/2018. Em seguida o Presidente pediu ao Ver. Carlos 

Adilson, que procedesse com a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: 

Ofícios do Executivo 162/2018, 166/2018, 163/2018, 164/2018, 160/2018, 179/2018, 

161/2018, esclarecimento solicitado pelo Requerimento nº 03/2018 do Ver. José Carlos, 

Ofício 64/2018 do BrazPrev, Ofício 75/2018 do Hospital São Caetano, Convite da 

Polícia Militar para a comemoração de 243 anos da Polícia Militar de Minas Gerais. O 

Presidente disse que compareceu nesta solenidade, representando a todos aqui da 

Câmara Municipal. O Ver. Carlos Adilson continuou realizando a leitura do Convite 

do Coral Vozes de Euterpe e o convite do PROERD para a formatura dos alunos. O 

Presidente deu continuidade abordando o veto do Prefeito, relativo a Emenda proposta 

do Projeto de Lei nº 17 de 08/06/2018, onde realizou a leitura da justificativa do 

referente veto, em seguida explicou que pelo regimento interno, esta votação deve ser 

realizada em escrutínio secreto, onde pediu ao Secretário Executivo Cesar Gomes que 

forneça as cédulas que serão assinadas pelo Presidente e depois distribuídas aos 

Vereadores para a votação, então, abriu para a discussão do Projeto. O Ver. José Carlos 

disse discordar do veto e apresentou seus argumentos. O Ver. Adriano Simões disse 

que irá acompanhar o veto do Prefeito e apresentou seus argumentos. O Presidente 

passou então ao procedimento de votação do referido veto, com a conferência das 

cédulas feita pelo Ver. Carlos Adilson, a conferência da urna foi feita pelo Ver. 

Dalírio Dias, em seguida o Ver. Carlos Adilson realizou a chamada dos Vereadores 

para a votação, sendo a seguinte ordem: Ver. José Carlos, Ver. Edson Eugênio, Ver. 

Dalírio Dias, Ver. Sérgio Pelegrino, Ver. Adilson de Paula, Ver. Wagner Pereira, 

Ver. Adriano Simões, Ver. Aldo Chaves e Ver. Carlos Adilson. O Presidente deu 

continuidade realizando a apuração dos votos, sendo: 7 votos a favor de manter o veto 

e 2 votos para rejeitar o veto, então irá a Sanção do Prefeito Municipal junto do 

Projeto de Lei nº 17, em seguida passou aos Pedidos de Providências, sendo: 17/2018 

dos Vereadores Sérgio Pelegrino, José Carlos, Dalírio Dias e Adriano Simões; 

16/2018 do Ver. Dalírio Dias; 20/2018 do Ver. Carlos Adilson; 16/2018 e Indicação 

01/2018 do Ver. Adriano Simões; 13/2018 e Indicação 02/2018 do Ver. José Carlos; 
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18/2018 do Ver. Sérgio Pelegrino; O Ver. Adriano Simões propôs o envio de um 

Ofício ao DER para tratar o assunto do trevo de entrada do bairro Bom Sucesso. O 

Presidente deu continuidade fazendo a leitura do Projeto de Lei nº 18 de 15/06/2018 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar a Área Verde localizada no 

loteamento Sant’Ana, no bairro Jardim Vargem Grande e dá outras providências.”, 

seguida da Justificativa do referido Projeto e o distribuiu para a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e 

Comissão de Urbanismo e Infraestrutura. O Presidente explicou que a Comissão que 

irá tratar o assunto da representação apresentada pelos vereadores José Carlos e Sérgio 

Pelegrino será composta pelos vereadores Presidente Adilson de Paula, relator Edson 

Eugênio e vice-presidente Dalírio Dias. O Ver. Carlos Adilson disse que está 

acompanhando desde a ultima semana a legislação sobre o caso, pois fez questão de 

participar da Comissão, mas não será possível, onde expliquei quais as minhas opções 

legais e mesmo não podendo participar efetivamente, o regimento interno permite que 

acompanhe os trabalhos da Comissão, que é o que estará fazendo, seu trabalho de 

fiscalizar. O Presidente acrescentou informando que realizar a troca de Secretário da 

mesa diretora, iria gerar um transtorno na nossa Casa Legislativa, pois o Secretário 

juntamente do Presidente da Câmara, é quem assina os documentos para o andamento 

da Câmara. O Ver. Carlos Adilson citou o fato da ex-Presidente da República que 

tentou nomear o ex-Presidente da República como Ministro, praticando uma manobra 

política, que é algo que não vê como correto. O Presidente deu continuidade com a 

leitura do Projeto de Lei nº 19/2018 que “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 526, de 

29 de dezembro de 2000 e dá outras providências. ”, que será distribuído para a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e Comissão de Finanças, Orçamentos e 

Fiscalização, seguida da Justificativa do referido Projeto e da referente Lei Municipal nº 

526 que estava sendo alterada. Deu continuidade abordando o Projeto de Lei nº 12 de 

06/04/2018 que “Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 

2019 e dá outras providências”, então apresentou os pareceres, iniciando pela Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, 

também o Parecer Jurídico sendo ambos os pareceres favoráveis a aprovação do referido 

Projeto, então colocou o Projeto em discussão. O Ver. José Carlos abordou sobre o trio 

composto pela LDO, LOA e PPA, fazendo a explicação dos mesmos. O Presidente 

colocou o Projeto 12 de 06/04/2018 em 1ª votação, o referido Projeto de Lei foi 

aprovado por unanimidade em 1ª votação. Grande Expediente: Eu, Ver. Carlos 

Adilson parabenizei todos que participaram do Arraia da Casa Lar; também convidei 

todos para o 3º Arraia do Lar da Criança, que será no dia 23/06, a partir das 17h; 

encerrei agradecendo a todos pelos pedidos feitos para solucionar o problema de fluxo 

de carros na Rua Euclides Cintra; O Ver. Wagner Pereira agradeceu o Deputado 

Estadual Vanderlei Miranda, referente a interseção junto a CEMIG pelo envio e troca 

das lâmpadas do Hospital. O Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu a Secretária Madalena, 

pela atenção referente a emenda da Concha Acústica, e a toda assessoria do Deputado 

Lafayette Andrada, pela verba de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O Ver. Dalírio Dias 

agradeceu a presença do Ver. Adriano Simões na 30ª Corrida Rústica da Banana e a 

todos participantes, também abordou sobre a importância do esporte. O Ver. José 

Carlos parabenizou aos membros da Escola Joaquim Raimundo Braga pela Dia da 

Família na Escola, onde abordou sobre prosperidade. O Ver. Adriano Simões 
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parabenizou a todos envolvidos na Festa Junina da Casa Lar Tia Olguinha; também aos 

envolvidos na Festa Junina do CEP; convidou a todos para a Festa Junina do Lar da 

Criança no próximo sábado; comentou também referente a 30ª Corrida Rústica da 

Banana no bairro Bom Sucesso; também sobre o Rodeio ocorrido no ultimo final de 

semana no Distrito de Luminosa, com a presença de um grande público, porém devido a 

um desentendimento não ocorreu a final do Rodeio; O Presidente parabenizou o Sr. 

Hélio Sebastião Quintanilha pelos 71 anos de idade; também que participou da 

formatura de bombeiro civil em Itajubá, que contava com um Brazópolense formando, o 

Ronaldo Adriano e parabenizou todos da família BCAM. O Ver. Dalírio Dias disse 

conforme pedidos anteriores, para agendarmos uma reunião das Comissões para a 

próxima sexta-feira, para debatermos estes projetos. O Ver. Adriano Simões disse que 

faz questão de participar da reunião da Comissão. O Presidente realizou o 

encerramento, nada mais havendo a se tratar o Presidente agradeceu a presença de 

todos e convidou para a Décima Nona Sessão Ordinária da Casa no dia 26 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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