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Ata nº 34 de 27-11-2018

Ao  vigésimo  sétimo  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  19h:00minutos,  realizou-se  a  34ª
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:  181/2018  e
182/2018 ao Poder Executivo; 183/2018 e 184/2018 à Gerência da CEMIG. O Presidente deu
continuidade solicitando ao  Secretário Ver. Carlos Adilson continuou passando a leitura das
Correspondências Recebidas, sendo: 575/2018 do Ministério do Esporte; 313/2018 do Poder
Executivo; Comunicação da AMM sobre dívida de R$2.897.193,56 do Estado com o Município
de Brazópolis; Convite para Ordenação Diaconal de Nailton José Gonçalves; Convite do CRAS
para formatura do Curso de Panificação; Convite da Secretaria de Educação, Turismo, Cultura,
Esporte e Juventude de Piranguinho para inauguração do Teatro Municipal  de Piranguinho.
Dando continuidade o Presidente passou aos Pedidos de Providências, sendo: 14/2018 do Ver.
Edson Eugênio; Indicação 03/2018, Requerimento de Informação 04/2018 e 33/2018 do Ver.
Sérgio Pelegrino; 22/2018 do Ver. José Carlos; 20/2018 do Ver. Adilson de Paula; 35/2018 do
Ver.  Carlos  Adilson;  29/2018 do  Ver.  Dalírio  Dias;  10/2018 do  Ver.  Wagner Pereira.  O
Presidente deu continuidade fazendo a leitura 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.”,   com  Parecer  favorável  da  Comissão  de
Legislação,  Justiça e Redação e Comissão de Finanças,  Orçamentos e Fiscalização ;  em
seguida o Presidente colocou o Projeto de Lei nº 33 de 09/11/2018 em discussão. O Ver. José
Carlos, Ver. Dalírio Dias e o Presidente abordaram sobre o referido Projeto. 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. Sérgio Pelegrino 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 nº 33 de 09/11/2018 foi aprovado
por unanimidade em 1ª e 2ª votação, e irá a sanção do Prefeito Municipal. também fez a leitura
do  Projeto  de  Lei  nº  35  de  14/11/2018,  que  “Autoriza  o  Poder Executivo  Municipal  a
implantar o Programa Aluguel Social”, com Parecer favorável da Comissão de Legislação,
Justiça  e  Redação,  Comissão  de  Finanças,  Orçamentos  e  Fiscalização  e  Comissão
Permanente de Direitos Humanos e Segurança Pública; O Presidente registrou que no ano
de 2017 foi feita uma emenda orçamentária ao PPA e LOA autorizando o Poder Executivo a
fazer o aluguel social. em seguida o Presidente colocou o Projeto de Lei nº 35 de 14/11/2018
em discussão. O Ver. Wagner Pereira, Ver. Carlos Adilson, Ver. Sério Pelegrino, Ver. José
Carlos e  o  Presidente abordaram sobre o referido Projeto.  O  Presidente deu continuidade
colocando  o  referido  Projeto  em  1ª  votação.  O  Referido  Projeto  de  Lei  foi  aprovado  por
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unanimidade em 1ª votação. O Ver. Wagner Pereira 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 nº 35 de 14/11/2018 foi aprovado por unanimidade
em 1ª  e  2ª  votação,  e  irá  a  sanção do  Prefeito  Municipal.  O  Presidente deu  continuidade
iniciando o  Grande Expediente:  O Ver.  Carlos  Adilson  parabenizou o CEP pela  feira  de
ciências  no  dia  24/11/2018,  onde  visitou  os  projetos;  deu  continuidade  abordando  sobre  a
necessidade de redutores de velocidade no Município, onde lembrou o acidente ocorrido no
bairro Alegre,  no bairro Lagos da Serra  e  no Centro,  pedindo atenção do Poder  Executivo
quanto ao assunto. O Ver. José Carlos fez uma menção a Sessão Itinerante realizada no bairro
Cruz  Vera,  onde  parabenizou  a  iniciativa  do  Ver.  Adilson  de  Paula e  da  Mesa  Diretora,
também agradeceu a presença das autoridades; deu continuidade abordando a Lei nº 13.460 que
aborda  sobre  a  prestação do serviço  público;  finalizou  cobrando a  necessidade do trabalho
intensivo do setor de Assistência Social no acompanhamento dos grupos de “roda de fogo”, para
não deixarmos que volte a crescer o consumo de álcool.  O  Presidente explicou a razão da
Sessão Itinerante ter ocorrido no bairro Cruz Vera. O Ver. Sérgio Pelegrino abordou sobre os
redutores  de  velocidade,  onde  o  Executivo  nos  responde  que  irá  fazer,  mas  nem  se  quer
conversa  com o  cidadão sobre  o  problema.  O  Ver.  Dalírio  Dias agradeceu a  parceria  dos
moradores do bairro das Posses com o Poder Executivo na instalação de manilhas nas estradas e
reforçou a importância destas parcerias. O Ver. Adriano Simões parabenizou a todos da Escola
Estadual Alfredo Albano de Oliveira pela realização da FECIL. O Presidente abordou sobre o
Projeto  de  Lei  sobre  as  lotações,  onde  pediu  a  Secretaria  de  Educação  que  marque  uma
assembleia com os Professores para podermos dialogar; também convidou ao Sr. Prefeito ou
Secretário para o uso da tribuna, referente ao Projeto de Lei nº 36, que se refere a taxa de lixo,
onde abordou a necessidade de expor a situação a população, para seu melhor entendimento;
também  parabenizou  o  Sr.  José  Cláudio  Rezende,  que  foi  Vereador  desta  casa,  pelo  seu
aniversário; abordou também sobre reunião do Conselho Municipal de Saúde. O  Presidente
encerrou agradecendo a presença de todos, convidando para a trigésima quinta Sessão Ordinária
da Casa no dia 04 de dezembro 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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