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Ata nº 33 de 20-11-2018
Ao vigésimo dia do mês de novembro 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 17h:00minutos, realizou-se a 33ª 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 onde
solicitou ao Secretário Ver. Carlos Adilson que procedesse com a leitura da Ata de número
32, do dia 13 de novembro de 2018. Logo após o Presidente colocou a ata em votação e ela
foi aprovada por unanimidade, o Vice-Presidente Ver. Adriano Simões deu continuidade
realizando a leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 178/2018 e 179/2018 ao Poder
Executivo. O Presidente deu continuidade solicitando ao Secretário Ver. Carlos Adilson
continuou passando a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: 307/2018, 308/2018,
309/2018, 310/2018 e 311/2018 do Poder Executivo; Resposta da empresa CEMIG sobre o
Ofício 177/2018; dando continuidade o Presidente passou aos Pedidos de Providências,
sendo: Requerimento de Informação 08/2018 e 21/2018 do Ver. José Carlos; 34/2018 do Ver.
Carlos Adilson; 31/2018 do Ver. Sérgio Pelegrino; 28/2018 do Ver. Dalírio Dias; os pedidos
de providências foram aprovados por unanimidade. O Presidente deu continuidade fazendo a
distribuição dos Projetos de Leis, sendo: Projeto de Lei nº 33 de 09/11/2018, que “Dispõe
sobre o Programa “Comércio do Bem”, que consiste na autorização para entidades
assistenciais expor e/ou comercializar produtos em espaço público municipal e dá outras
providências.”, para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização; Projeto de Lei nº 35 de 14/11/2018, que “Autoriza o Poder
Executivo Municipal a implantar o Programa Aluguel Social”, para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e
Comissão Permanente de Direitos Humanos e Segurança Pública; Projeto de Lei nº 34 de
12/11/2018, que “Revoga as Leis Municipais nº 997, de 21/01/2013 e nº 1045, de 14/11/2013
e dá outras providências. ”, para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de
Finanças, Orçamentos e Fiscalização e Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde
e Meio Ambiente”; Projeto de Lei nº 36 de 20/11/2018, que “Altera a Lei nº 381/97 de
09/12/1997 e dá outras providências” para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e Comissão de Urbanismo,
Infraestrutura Municipal e Regularização Fundiária. Deu continuidade abordando o Projeto
de Lei do Legislativo nº 06 de 30/10/2018, que “Dispõe sobre a denominação da Travessa
Maria José Feliciano, no bairro Frei Orestes e dá outras providências. ”, onde fez a leitura
do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Parecer Jurídico, sendo ambos
favoráveis a aprovação do referido Projeto de Lei, em seguida o Presidente colocou o Projeto
de Lei do Legislativo nº 06 de 30/10/2018 em discussão. O Ver. José Carlos fez uso da
palavra. O Presidente deu continuidade colocando o referido Projeto em 1ª votação. O Referido
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. O Ver. Edson Eugênio fez o
pedido de regime de urgência, que o Presidente acatou e consultou o plenário, onde o pedido
foi aceito, então colocou o referido Projeto em 2ª votação. O Projeto de Lei do Legislativo nº
06 de 30/10/2018 foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação, e irá a sanção do Prefeito
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Municipal. O Presidente deu continuidade iniciando o Grande Expediente: O Ver. Carlos
Adilson fez uma crítica referente a coleta de lixo, onde também abordou sobre um fato
ocorrido. Também abordou e parabenizou os organizadores da Festa das Crianças na Quadra da
Escola Nossa Senhora Aparecida. O Ver. Sérgio Pelegrino parabenizou o Ver. Dalírio Dias
pelo Pedido de Providência realizado, também parabenizou o Ver. José Carlos pelo
Requerimento de Informação realizado, deu continuidade abordando sobre o atraso de salários
da empresa My Lady, finalizou abordando sobre a 32ª FECEP. O Ver. Dalírio Dias apresentou
sua indignação quanto as respostas dos Pedidos de Providências oriundos do Poder Executivo.
O Ver. Sérgio Pelegrino complementou a fala do Ver. Dalírio Dias e o parabenizou. O Ver.
José Carlos fez uma menção a 32ª FECEP e convidou a todos para comparecerem, também
abordou o assunto citado pelo Vereadores Dalírio Dias e Sérgio Pelegrino. O Ver. Adriano
Simões agradeceu ao pessoal do EJA da Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira no Distrito
de Luminosa, pela realização do movimento em prol da reforma de parte da praça José Bento,
também pela participação da população. Também parabenizou o Sr. Helder e Sr. Joaquim
Rodrigues pela parceria na abertura do Campeonato de Futebol Amador no Distrito de
Luminosa. O Presidente pontuou as datas de 15 de novembro, que é a data da Proclamação da
República, 19 de novembro, que é o dia da bandeira e dia 20 de novembro, que é o dia da
consciência negra. Abordou também sobre a reunião com o Sr. Carlos, gerente do Banco do
Brasil, para tratar assuntos diversos, entre eles a instalação de equipamentos de segurança na
unidade do Banco do Brasil. Em seguida abordou sobre a 1ª Sessão Itinerante da Câmara
Municipal, que será realizada no bairro Cruz Vera, com a presença de autoridades da cidade e
irá abordar assuntos relativos a regularização fundiária. O Presidente encerrou agradecendo a
presença de todos, convidando para a trigésima quarta Sessão Ordinária da Casa no dia 27 de
novembro às 19:00 horas e 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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