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Ata nº 20 de 01-08-2018 
 

Ao primeiro dia do mês de agosto 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 

20ª 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 a 

chamada nominal dos vereadores, onde constatou a presença de todos, havendo quórum 

o Presidente declarou aberto os trabalhos e solicitou ao Secretário Ver. Carlos 

Adilson, que procedesse com a leitura da Ata de número 19, do dia 26 de junho de 

2018. Logo após o Presidente colocou a ata em votação e ela foi aprovada por 

unanimidade, deu continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver. Adriano Simões 

que faça a leitura das Correspondências Expedidas, sendo: Ofícios do Executivo, 

119/2018, 120/2018, 121/2018, 125/2018 enviado ao Secretário de Segurança Pública 

de Minas Gerais, 126/2018 enviado ao representante da Comissão das Famílias 

contempladas do Loteamento Bela Vista, 124/2018 e 128/2018 enviados ao Gerente de 

Relacionamento com Clientes do Poder Público da CEMIG, 127/2018 enviado ao 

Responsável do Salão Comunitário Dona Zica no Distrito de Luminosa; 113/2018, 

114/2018, 115/2018 enviados ao Engenheiro Diego Rodrigues do DER – Itajubá; O 

Ver. Wagner Pereira fez a leitura do Ofício 001/2018 ao Chefe da Polícia Civil de 

Minas Gerais e Projeto de Renovação de Iluminação do TAB. Dando continuidade o 

Presidente solicitou ao Ver. Carlos Adilson a leitura das Correspondências 

Recebidas, sendo: 182/2018, 184/2018, 186/2018, 191/2018, 204/2018, 199/2018, 

196/2018, 198/2018, 201/2018, 203/2018 e 209/2018 enviados pelo Executivo; 63/2018 

enviado pelo DER-Itajubá; 152/2018 e 176/2018 do Conselho Tutelar dos Direitos da 

Criança e do Adolescente; Decreto nº 40/2018 do Executivo; Agradecimento do Sr. 

Presidente da 171ª Subseção OAB/MG; O Presidente deu continuidade com os Pedidos 

de Providências, sendo: 14/2018 do Ver. José Carlos; 20/2018 do Ver. Sérgio 

Pelegrino; 18/2018 do Ver. Dalírio Dias que em seguida sugeriu o envio de um ofício 

ao DER sobre o “guard rail” localizado na ponte na rodovia MG-295; 18/2018 do Ver. 

Adriano Simões; 11/2018 do Ver. Edson Eugênio; Não havendo mais pedidos de 

providências o Presidente informou que os mesmos serão encaminhados ao executivo e 

informou que teríamos um breve intervalo nesta Sessão Legislativa, pois teremos uma 

conversa com os servidores municipais que aqui se encontram. Retornando aos 

trabalhos o Presidente abordou sobre a reunião com os servidores municipais, onde 

ficou decidido a criação da Comissão Especial para Acompanhamento da Crise 

Financeira no Município, sendo Presidente Ver. José Carlos, Vice-Presidente Ver. 

Sérgio Pelegrino e Relator Ver. Dalírio Dias. Abordou também a proposta de 

resolução da Comissão de Finanças, para acompanhamento da Creche do bairro Frei 

Orestes e demais escolas do Município. O Ver. José Carlos explicou que a Comissão 

de Finanças tem também a responsabilidade de acompanhar tais atividades, podendo 

trabalhar em conjunto com a Comissão de Educação e em seguida apresentou seu 

entendimento sobre o caso. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que a crise financeira nós já 

conhecemos, devemos nos preocupar com a crise de gestão. O Presidente sugeriu o 
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comparecimento de um funcionário do Executivo com informações detalhadas, para que 

possamos passar as informações aos cidadãos. Em seguida informou que recebeu 3 

Projetos de Lei, os quais estará distribuindo para as respectivas Comissões. Então fez a 

leitura do Projeto de Lei nº 21 de 26/07/2018, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a desafetar área e construção de domínio público, localizado no bairro Boa 

Vitória, zona rural e dá outras providências” e de sua justificativa, sendo o referido 

Projeto distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de 

Finanças, Orçamentos e Fiscalização e Comissão de Urbanismo e Infraestrutura 

Municipal; Em seguida passou a leitura do Projeto de Lei nº 22 de 30/07/2018, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar área de domínio público, localizada 

no bairro Horizonte, Loteamento Santa Efigênia e dá outras providências” e de sua 

justificativa, sendo o referido Projeto distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça 

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

Urbanismo e Infraestrutura Municipal; Em seguida passou a leitura do Projeto de Lei nº 

23 de 30/07/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar área e 

construção de domínio público, localizado no bairro do Tronco, zona rural e dá outras 

providências” e de sua justificativa, sendo o referido Projeto distribuído para a 

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

Fiscalização e Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal. Em seguida abriu o 

Grande Expediente: O Ver. Wagner Pereira agradeceu ao Prefeito que está abrindo 

mão do seu salário neste mês, o valor líquido de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos 

reais) depois abordou sobre os problemas das prefeituras de Minas Gerais para honrar 

seus compromissos, como salários. O Ver. José Carlos informou que o Deputado 

Durval Ângelo foi nomeado pelo Governador, como conselheiro do Tribunal de Contas, 

então parabenizou o mesmo. Apresentou seu entendimento sobre do que se trata um 

Decreto. Continuou dando informação sobre o Conselho Comunitário São Rafael, que 

contou com alguns Vereadores, também parabenizou aos que participaram do 

movimento e informou que ao todo gerou R$ 8.931, 90 (oito mil, novecentos e trinta e 

um reais e noventa centavos), sendo liquido R$ 7.392, 57 (sete mil, trezentos e noventa 

e dois reais e cinquenta e sete centavos). O Presidente informou que passou por perto 

da construção, que está ficando muito bonita. O Ver. Sérgio Pelegrino parabenizou a 

equipe da Polícia Militar, pela prisão do cidadão que roubou a creche no bairro Frei 

Orestes, também criticou o sistema judiciário, pois o mesmo cidadão já está solto. O 

Presidente disse que em conversa com tenente Paulo, que abordou sobre a ação, onde 

também os parabenizou, explicou que o cidadão foi solto pela Polícia Civil devido a 

irrelevância do produto do furto. O Ver. Adriano Simões abordou sobre a 1ª Festa 

Luminosa Resgatando a Tradição, realizada nos dias 7 e 8 de julho, onde parabenizou a 

equipe do EJA e da Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira, que se propuseram a 

organizar a festa, que tem o propósito de trocar o piso de parte da Praça José Bento; Em 

seguida abordou sobre a Canjiquinha em prol do Hospital São Caetano que será 

realizada no Distrito de Luminosa, no dia 11/08/2018, onde convidou a todos; 

Continuou abordando sobre a viagem realizada a Belo Horizonte, para tratar sobre 

Segurança Pública com o Secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, 

Dr. Sérgio Barbosa, com a presença também do Comandante Geral da Polícia Militar de 

Minas Gerais, Ver. Carlos Adilson, os Vereadores Ronaldo e Andréia da cidade de 

Piranguinho. O Ver. Carlos Adilson também abordou sobre a reunião com o Dr. Sérgio 
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Barbosa; Também comuniquei que estive com o Fiscal de Farmácia, onde foi feita uma 

denúncia em Belo Horizonte, referente a distribuição de remédios na Câmara Municipal 

de Brazópolis, a qual agradeceu ao denunciante, pois o fiscal notou ser um ato de 

politicagem e prontamente se disponibilizou a ajudar com a criação de uma farmácia 

comunitária; Finalizou abordando sobre o Projeto do Carnaval de 2019. O Ver. José 

Carlos abordou sobre um projeto de farmácias que estão usando produtos fitoterápicos 

autorizados pelo SUS e pela ANVISA, podendo ser uma possibilidade para nossa 

situação. O Presidente agradeceu a colaboração do Vereador e acrescentou sua opinião; 

informou que no próximo dia 7 é a data do nosso padroeiro São Caetano, completando 

170 anos do seu jubileu, onde pediu as bênçãos do padroeiro para que ilumine nossa 

comunidade, que caminhe pela prosperidade e supere este momento difícil que estamos 

atravessando;  Não havendo mais nenhum vereador para o uso da palavra, o Presidente 

realizou o encerramento, agradeceu a presença de todos e convidou para a Vigésima 

Primeira Sessão Ordinária da Casa no dia 14 de agosto 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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