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Ata nº 35 de 04-12-2018

Ao quarto dia do mês de dezembro 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
35ª 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”,  então  solicitou  ao  Secretário Ver.  Carlos  Adilson que
procedesse  a  chamada  nominal  dos  vereadores,  onde  constatou  a  ausência  do  Ver.
Sérgio Pelegrino, que estava em Belo Horizonte participando do curso do Parlamento
Jovem, havendo quórum o Presidente declarou aberto os trabalhos onde agradeceu ao
pessoal  da  empresa  PROBRAS  pelo  estudo  a  respeito  do  Saneamento  Básico  de
Brazópolis  e  solicitou  ao  Secretário Ver.  Carlos  Adilson  que  acompanhe  o  Sr.
Humberto,  o  qual  fez  o  estudo  da  empresa  PROBRAS.  O  Sr.  Humberto  fez  a
apresentação do Plano de Saneamento Básico que foi desenvolvido no Município. Os
Vereadores  Adriano  Simões,  Wagner  Pereira  e  Aldo  Chaves apresentaram
questionamentos ao Sr. Humberto. Então o Presidente solicitou ao Ver. Wagner Pereira
que acompanhe o Sr. Humberto até a saída do plenário, deu continuidade fazendo a
leitura do  Projeto de Lei nº 37 de 03/12/2018, que  “Institui o Plano Municipal de
Saneamento Básico destinado à execução dos serviços de abastecimento de água
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de água
pluvial urbana do Município de Brazópolis, e dá outras providências.” e de sua
Justificativa, em seguida distribuiu para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
Comissão de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Regularização Fundiária e
Comissão de Educação,  Cultura,  Desportos  e  Meio  Ambiente.  Deu continuidade
solicitando ao Secretário Ver. Carlos Adilson que procedesse com a leitura da Ata de
número 34, do dia 27 de novembro de 2018. Logo após o Presidente colocou a ata
em votação e ela foi aprovada por unanimidade, deu continuidade pedindo ao Vice-
Presidente  Ver.  Adriano  Simões que  realizasse  a  leitura  das  Correspondências
Enviadas,  sendo:  185/2018,  186/2018  e  187/2018  do  Poder  Executivo;  Ofício  do
Interlegis sobre o SAPL. O Presidente deu continuidade solicitando ao Secretário Ver.
Carlos Adilson continuou passando a leitura das Correspondências Recebidas, sendo:
62/2018  da  Coordenação  da  Vigilância  Sanitária;  314/2018,  315/2018,  317/2018  e
321/2018 do Poder Executivo; Justificativa da Secretária de Educação sobre a lotação
de professores  da Rede Municipal  de Educação;  325/2018 do Conselho Tutelar  dos
Direitos  da  Criança  e  do Adolescente;  Convite  para formatura do 5º  ano do ensino
médio da Escola Municipal “Dona Maria Carneiro Braz”; Convite do Presidente da
Câmara  Municipal  de  São  Gonçalo  do  Sapucaí  para  inauguração  da  nova  sede  da
Câmara;  Convite  para  formatura  do  5º  ano  do  ensino  médio  da  Escola  Municipal
“Nossa Senhora Aparecida”;  Convite  para  formatura  da Escola  Municipal  “Joaquim
Raimundo  Braga”;  Convite  para  formatura  do  5º  ano  do  ensino  médio  da  Escola
Municipal “Altino Pereira Rosa”. Dando continuidade o Presidente passou aos Pedidos
de  Providências,  sendo:  31/2018  do  Ver.  Dalírio  Dias;  36/2018  do  Ver.  Carlos
Adilson; 22/2018 do Ver. Adriano Simões; 15/2018 do Ver. Edson Eugênio, ambos os
pedidos foram aprovados por unanimidade. O Presidente deu continuidade fazendo a
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leitura  do  Projeto  de  Resolução  04/2018  que  “Denomina  “GALERIA  CEL.
FRANCISCO  BRAZ  PEREIRA  GOMES”,  a  Galeria  dos  Ex-Presidentes,
localizada nas dependências da Câmara Municipal de Brazópolis-MG”, em seguida
de  sua  Justificativa  e  Biografia,  também  do  Parecer  Favorável  da Comissão  de
Legislação, Justiça e Redação e Parecer Jurídico também favorável. O Presidente deu
continuidade colocando o referido Projeto em discussão. O Presidente abordou sobre o
assunto. Em seguida colocou o Projeto de Resolução 04/2018 em votação. O Referido
Projeto  de  Resolução  foi  aprovado  por  unanimidade  e  irá  a  promulgação  da  Mesa
Diretora. O  Presidente deu continuidade fazendo a leitura do  Projeto de Resolução
05/2018  que  “Denomina  “SALA  DE  ATENDIMENTOS  VER.  OCTACÍLIO
PEREIRA MACHADO”, a Sala de Atendimentos, localizada nas dependências da
Câmara Municipal de Brazópolis-MG”, em seguida de sua Justificativa e Biografia,
também  do  Parecer  Favorável  da Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação e
Parecer  Jurídico  também  favorável.  O  Presidente deu  continuidade  colocando  o
referido Projeto em discussão. O Presidente e Ver. Wagner Pereira abordaram sobre o
assunto. Em seguida colocou o Projeto de Resolução 05/2018 em votação. O Referido
Projeto  de  Resolução  foi  aprovado  por  unanimidade  e  irá  a  promulgação  da  Mesa
Diretora. O  Presidente deu continuidade fazendo a leitura do  Projeto de Resolução
06/2018  que  “Denomina  “SALA  DE  REUNIÕES  DEPUTADO  EUCLIDES
PEREIRA CINTRA”, a Sala de Reuniões, localizada nas dependências da Câmara
Municipal de Brazópolis-MG”, em seguida de sua Justificativa e Biografia, também
do  Parecer  Favorável  da Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação e  Parecer
Jurídico  também  favorável.  O  Presidente deu  continuidade  colocando  o  referido
Projeto em discussão. O Presidente abordou sobre o assunto. Em seguida colocou o
Projeto  de  Resolução  06/2018 em  votação.  O  Referido  Projeto  de  Resolução  foi
aprovado por unanimidade e irá a promulgação da Mesa Diretora. Então o Presidente
fez  um  breve  intervalo.  O  Presidente  retomou  os  trabalhos,  iniciando  o  Grande
Expediente: O Ver. José Carlos iniciou agradecendo o Sr. Rafael pelo bom trabalho na
estrada  das  Posses,  também comentou  sobre  a  manutenção  da  estrada  dos  Bragas.
Abordou também sobre o recurso liberado para a Oficina Roda Terra,  dos Bonecos
Gigantes e explicou que o recurso é do Projeto de reforma do prédio. O Ver. Dalírio
Dias agradeceu as informações passadas pelo Ver. José Carlos e abordou a relação das
chuvas com a situação das estradas, também agradeceu ao Sr. Rafael pelo inicio do
reparo na estrada dos Bragas, O  Ver. Adilson de Paula agradeceu a equipe de Obras
pelo trabalho na colocação de uma manilha no bairro Prainha, também pediu que seja
feita  operação  tapa-buracos  na  estrada  do  bairro  Anhumas.  O  Ver.  Carlos  Adilson
abordou sobre os redutores de velocidade em estradas rurais,  onde disse que alguns
cidadãos estão sendo orientados a procurar o Ministério Público, também agradeceu ao
Sr.  Valdair  do  Café  Brazópolis,  pela  doação  de  uma  bicicleta  para  o  sorteio  na
quermesse da Serra dos Mendonças. O Ver. José Carlos reforçou o agradecimento ao
Sr. Valdair do Café Brazópolis. O Presidente também agradeceu ao Sr. Valdair. O Ver.
Dalírio  Dias convidou  os  Vereadores  comparecerem  com  antecedência  a  próxima
reunião,  para discussão do Projeto de Lei  36,  37 e  se possível  o  27.  O  Presidente
parabenizou o Sr. Nailton José Gonçalves pela Ordenação Diaconal, também abordou
sobre as praças adotadas para a comemoração do Natal, onde os servidores em conjunto
com a comunidade estão colaborando, abordou também sobre o Parlamento Jovem, que
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será implementado no ano de 2019, onde os jovens serão instruídos sobre os Poderes,
onde citou a situação política do país, com a maioria dos políticos sendo vistos com
maus olhos, porém, acredita que ainda é possível a prática da boa política. O Presidente
encerrou agradecendo a presença de todos, convidando para a trigésima sexta Sessão
Ordinária da Casa no dia 11 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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