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Ata nº 23 de 04-09-2018 
 

Ao quarto dia do mês de setembro 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 19h:00minutos, realizou-se a 

23ª 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 22, do dia 21 de agosto 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 Enviadas, sendo: Requerimento 01/2018 da 

Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal a secretaria de Desenvolvimento e 

Assistência Social; 139/2018 e 145/2018 à empresa OI; 140/2018, 141/2018, 142/2018 

e 144/2018 ao Poder Executivo; 143/2018 ao DER/ Itajubá; O Ver. Sérgio Pelegrino 

realizou a leitura do Ofício 147/2018 enviado a empresa Gardênia e ao Poder 

Executivo; Em seguida passou a palavra ao Secretário Ver. Carlos Adilson, que 

procedesse com a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: 232/2018, 

236/2018, 238/2018, 239/2018, 240/2018, 246/2018, 247/2018 e a resposta do 

Requerimento 01/2018 da Comissão Especial de Acompanhamento da Crise Financeira, 

sendo ambos ofícios do Poder Executivo; 35/SEMAS/2018 da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento e Assistência Social; 1987/2018 da PCMG; Convites do Poder 

Executivo para as comemorações cívicas de 7 de setembro e para o 117 aniversário de 

Brazópolis; Convite para o 10º Encontro dos Pilotos de Voo Livre; Matéria publicada 

na revista RPPS do Brasil sobre o Instituto BrazPrev; 221/2018 do Conselho Tutelar dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; O Vereador Wagner Pereira realizou a leitura da 

correspondência sobre a liberação de Emenda Parlamentar no valor de R$120,000.00 

para aquisição de aparelho de Raio X, Emenda essa proposta pelo Vereador.. Dando 

continuidade o Presidente passou aos Pedidos de Providências, sendo: 22/2018 do 

Ver. Sérgio Pelegrino; 16/2018 do Ver. José Carlos; 15/2018 do Ver. Adilson de Paula; 

25/2018 do Ver. Carlos Adilson; todos os pedidos foram aprovados por unanimidade e 

irão à análise do Poder Executivo. O Presidente deu continuidade realizando a leitura 

do Projeto de Lei nº 21 de junho de 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.”, da Justificativa, dos Pareceres 

das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, 

Orçamentos e Fiscalização, Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal e 

o Parecer Jurídico, em seguida colocou o referido Projeto em discussão. O Ver. José 

Carlos contou um pouco do histórico das escolas nos bairros rurais, finalizou 

explicando a tramitação na votação da matéria e apresentou seu parecer favorável a 

aprovação do Projeto. O Ver. Adriano Simões apresentou seu parecer favorável a 

aprovação do Projeto, também abordou sobre o prédio localizado no bairro Boa Vitória. 

Não havendo mais nenhuma observação dos Vereadores, o Presidente colocou o 
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referido Projeto de Lei em 1ª votação. O Projeto de Lei nº 21 de 26/06/2018 foi 

aprovado em 1ª votação por unanimidade. O Ver. Wagner Pereira solicitou regime de 

urgência, que foi acatado e aprovado pelos demais vereadores. O Presidente colocou o 

Projeto de Lei nº 21 de 26/06/2018 em 2ª votação. O Projeto de Lei nº 21 de 

26/06/2018 foi aprovado em 1ª e 2ª votação por unanimidade e irá a Sanção do Prefeito 

Municipal. Em seguida o Presidente fez a leitura do Projeto de Resolução nº 03/2018 

do Poder Legislativo, que “Denomina VEREADORA MARIA DAS GRAÇAS 

MARTINS a Tribuna localizada nas dependências da Câmara Municipal de 

Brazópolis-MG”, junto da Justificativa, Parecer Jurídico e Parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, o Ver. Carlos Adilson realizou a leitura do histórico 

da Vereadora homenageada. Então o Presidente colocou o referido Projeto de 

Resolução em discussão. O Ver. Carlos Adilson apresentou seu depoimento sobre a 

ex-Vereadora Maria das Graças, onde também informou seu posicionamento favorável 

a matéria. O Ver. José Carlos abordou sobre alguns trabalhos relevantes da ex-

Vereadora. O Ver. Sérgio Pelegrino parabenizou a Mesa Diretora pela homenagem, 

disse também não ter tido contato com a ex-Vereadora, mas que ouviu falar muito bem 

de seu trabalho. O Ver. Adriano Simões disse ser justa a homenagem, também que o 

Projeto tem seu apoio. O Presidente disse termos tão pouca representatividade de 

mulheres na política, já a ex-Vereadora foi uma exceção, sendo inclusive Presidente da 

Câmara, então está é uma singela homenagem a quem trabalhou pela nossa cidade; 

Então colocou o referido Projeto de Resolução em votação. O Projeto de Resolução 

03/2018 foi aprovado por unanimidade e irá para promulgação da Mesa Diretora. Deu 

continuidade fazendo a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2018, que 

“Concede título de cidadão honorário deste Muncipio.”, junto da Justificativa, 

Parecer Jurídico e Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Antes de 

abrir a votação do referido Projeto, o Presidente pediu que os Vereadores 

apresentassem seus respectivos homenageados. Falaram na seguinte ordem: Ver. 

Presidente Aldo Chaves que indicou o Sr. Bruno Bellini Pereira e o Sr. Luiz Vieira 

Neto; O Ver. Secretário Carlos Adilson indicou a Sra. Enilda Vilas Boas e o Pastor 

Lairton Batista Gomes; O Ver. Edson Eugênio indicou o Tenente Paulo Roberto da 

Silva; O Ver. Vice-Presidente Adriano Simões indicou o Sr. Carlos Alberto Vieira 

Rabelo; O Ver. Wagner Pereira indicou a Sra. Jorgina Palma Rodrigues e a Sra. Ana 

Maria da Silva Ribeiro; O Ver. Adilson de Paula indicou a Sra. Camila Zampieri 

Coiasso Serpa e o Sr. Pascoal Scofano; O Ver. Dalírio Dias indicou o Sr. Robert Le 

Roy Patton Junior e o Sr. Hélio Ferreira Silva; O Ver. José Carlos indicou o Sr. 

Sebastião Roberto Gomes; O Ver. Sérgio Pelegrino indicou o Sr. Francisco Afonso 

Pires de Rezende Oliveira e o Sr. Sérgio Ferreira; Então o Presidente colocou o 

referido Projeto de Decreto Legislativo em votação. O Projeto de Decreto Legislativo 

nº 01/2018 foi aprovado por unanimidade e irá para promulgação da Mesa Diretora, 

lembrou que a Sessão Solene será realizada no dia 14/09/2018 às 19 horas na Câmara 

Municipal. Em seguida o Presidente abriu o Grande Expediente: O Ver. Carlos 

Adilson abordou sobre a reunião marcada na Câmara Municipal de Itajubá, referente a 

empresa Gardênia. O Ver. Sérgio Pelegrino continuou o assunto abordado pelo Ver. 

Carlos Adilson referente a empresa Gardênia, onde criticou a falta de respeito da 

empresa em não atender as solicitações feitas pelas cidades menores. O Ver. José 

Carlos parabenizou os Servidores Municipais que participaram do movimento de 
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paralização, que acompanhou junto do Ver. Sérgio Pelegrino, onde disse ser 

fundamental o atendimento das reivindicações para melhorar a motivação dos 

Servidores, fez também a leitura de um Poema de Guimarães Rosa e finalizou desejando 

a todos uma boa semana da Pátria. O Ver. Dalírio Dias abordou sobre a 10ª trilha da 

pedra da Bicuda, onde parabenizou aos organizadores; também agradeceu ao Executivo 

e o Setor de Obras, pela instalação de lixeiras de porte médio no bairro Bom Sucesso. O 

Ver. Sérgio Pelegrino informou que no dia 07/09 irá ocorrer o “CEP na Praça”, com 

atividades durante todo o dia. O Ver. Adriano Simões parabenizou os organizadores da 

ExpoBraz 2018, que movimentou o Município; parabenizou também os organizadores 

da festa do padroeiro do bairro Alegre; abordou também a visita do Bispo Dom Majella 

em nosso Município; agradeceu ao Sr. Rafael pelo serviço prestado na estrada do bairro 

Anhumas, próximo a propriedade do Sr. Anderson Lima; agradeceu ao Sr. Prefeito pelo 

patrolamento que está sendo feito de Brazópolis até a divisa de São Bento de Sapucaí; 

abordou também sobre a reunião da empresa Gardênia em Itajubá; parabenizou todos os 

colegas da Câmara Municipal pelo repasse do Duodécimo no valor de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais); abordou também sobre a semana da pátria; finalizou 

solidarizando com as famílias que perderam seus entes nos últimos dias. O Presidente 

abordou sobre a devolução do duodécimo, sendo está a 2ª parcela que a Câmara 

Municipal adiantou aos cofres do Executivo neste ano, somando a quantia de 

R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), valor que irá ajudar bastante este momento 

conturbado que o Município vem passando com a falta de repasses, aproveitou e 

explicou o que é Duodécimo; encerrou agradecendo a presença de todos e convidando 

para a Vigésima Terceira Sessão Ordinária da Casa no dia 11 de setembro às 19:00 

horas, antes de encerrar pediu que todos se levantem para saudarem os pavilhões. 

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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