CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS

Ata nº 30 de 22-10-2019
Ao vigésimo segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 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:00 minutos, realizou-se a 30ª Sessão Ordinária sob a Presidência
do Vereador Adriano Simões, 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. Aldo Chaves que procedesse a
chamada nominal dos vereadores, onde foi constatado a presença de todos, havendo quórum o Presidente
declarou aberto os trabalhos e informou que será feita a dispensa da leitura da Ata de número 29, do dia
08 de outubro de 2019, sendo que a mesma já foi lida, discutida e aprovada pelos vereadores, deu
continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino que faça a leitura das
Correspondências Enviadas, sendo: 113/2019 ao Poder Executivo; 115/2019 ao BrazPrev; Moção de
Pesar. O Presidente deu continuidade solicitando ao Secretário Ver. Aldo Chaves que faça a leitura das
Correspondências Recebidas, sendo: 067/2018 do DEER; Email do DEER; MP 34/2019 da Promotoria
da Comarca de Brazópolis; 135/2019 do BrazPrev; 086/2019 da Casa de Convivência José Caetano Pereira;
172/2019 da Secretaria Municipal de Educação; 64/2019, 205/2019, 206/2019, 207/2019, 211/2019,
212/2019, 214/2019 e 215/2019 do Poder Executivo. O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos
de Providências e Requerimentos, sendo: 22/2019 do Ver. Aldo Chaves; 33/2019 do Ver. Carlos Adilson;
26/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino; 18/2019 do Ver. Adilson de Paula; 26/2019 do Ver. Dalírio Dias;
14/2019 do Ver. José Carlos. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O Presidente
deu continuidade fazendo a leitura do Projeto de Lei nº 18/2019, que “Autoriza o Poder Executivo a
ceder direito de uso à empresa Suave Sustentação Industria de Lingeries Ltda, área de imóvel
localizado na Rua Ana Gomes de Mendonça, Estação, nesta cidade e dá outras providências”, em
seguida o Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino fez a leitura da Justificativa. O Presidente distribuiu o
referido Projeto de Lei para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização, tratando ainda o Projeto de Lei nº 18, passou a Proposta de Emenda Aditiva
nº 01 do Vereador Sérgio Pelegrino, onde o mesmo fez a sua leitura. O Presidente deu continuidade
passando a leitura do Projeto de Lei nº 21 de 16 de outubro de 2019, que “Dispõe sobre a cessão
onerosa dos direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências obrigatórias devidas pelo
Estado de Minas Gerais”, em seguida o Secretário Ver. Aldo Chaves fez a leitura da Justificativa. O
Presidente deu continuidade distribuindo o referido Projeto para a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e para Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O Presidente deu continuidade
iniciando o Grande Expediente: O Ver. José Carlos agradeceu a mesa diretora pela indicação do seu
nome para composição do Conselho do BrazPrev, também relembrou o convite para a votação da nova
diretoria do BrazPrev, no dia 23 de outubro, entre as 16:00 e 20:00 horas, onde reafirmou a importância da
eleição. Comentou também sobre a indicação 08/2019, onde foi feito o pedido da avaliação de
possibilidade de abono salarial aos inativos e pensionistas, então, fez a leitura da resposta do Executivo e
em seguida comentou sobre a resposta e as questões legais da questão. Em seguida comentou sobre as
novas regras eleitorais, citando o desequilíbrio entre as obrigações do Executivo e do Legislativo, que em
sua opinião está agravando ainda mais com a proibição de coligações entre o Legislativo. O Ver. Sérgio
Pelegrino disse que referente ao Loteamento Bela Vista, onde junto dos moradores fizeram reuniões e após
a Prefeitura realizar o serviço, um morador lhe fez um elogio em uma rede social por ter reivindicado o
serviço, então um funcionário da Prefeitura pediu ao morador que retirasse o comentário e que elogiasse o
Prefeito, lembrou que o Prefeito não tem o hábito de reconhecer os Vereadores, citou também uma outra
ocasião, em que realizaram a publicação fazendo agradecimento e rapidamente a publicação foi excluída,
também citou um pedido feito para o bairro de Estação Dias, onde novamente recebeu agradecimento de
um cidadão e então o perfil da Prefeitura entrou em contato com o cidadão, para que retire o elogio e
agradeça o Prefeito, lembrou que o dinheiro gasto é do povo, pediu para os assessores do Prefeito, que
quando uma demanda levada pelo Vereador for atendida, que o Vereador seja reconhecido, pois quando é
para desqualificar, eles são proativos, porém, para reconhecer, não vemos ninguém recebendo o
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reconhecimento. O Ver. Carlos Adilson abordou sobre uma Indicação referente as pessoas que estão em
situação crítica devido o uso de álcool e drogas, também a Indicação conjunta com um pastor, que propôs
em fazer um trabalho voluntário voltado para estas pessoas, e o Executivo respondeu apresentando muitas
dificuldades e informando que existe investimento no A.A., questionou se alguém já conversou com essas
pessoas, disse que já passou o tempo de tomarmos providências para ajudar essas pessoas, devemos nos
juntar para que isso seja possível. Também abordou sobre a resposta que citou a Lei 882-A, referente a
colocação de lombadas em estradas rurais, onde em sua conclusão a Lei não diz que pode ou não pode,
onde recebeu respostas diferentes sobre os mesmos assuntos. Abordou sobre sua viagem a Belo Horizonte
nos dias 08, 09 e 10 de outubro, com o tema das novas Leis Eleitorais, também nesta viagem, esteve no
gabinete do Deputado Ulysses, abordando sobre as questões da Casa Lar Tia Olguinha, abordou também
sobre movimentos e a situação do Hospital São Caetano. O Ver. Aldo Chaves registrou a Presença do exVereador Neilor. Deu continuidade comentando sobre o falecimento do ex-Prefeito Hermínio Gonzaga,
onde deixou sua solidariedade aos familiares. Também disse que em conversa com um cidadão, referente a
obra de acesso do bairro Can-Can, onde o cidadão alegou uma posição e então, mesmo sem o projeto em
mãos, explicou que conhecendo as dificuldades do Município, explicou que devido ao orçamento reduzido
e a necessidade de Emendas de deputados, não é possível fazer tudo de uma forma ideal, e neste caso só
existe a possibilidade de fazer uma pequena parte, sendo este o primeiro passo e posteriormente sendo
aprimorado, onde cada gestão vai aprimorando os projetos. Disse que o mesmo cidadão questionou as
faixas elevadas na Praça Sagrado Coração, onde explicou que realmente ficou um pouco elevada, mas
acredita que com o passar do tempo, a passagem irá acertando, porém, o mais importante é a segurança do
cidadão ao atravessar a via. Abordou também sobre uma postagem, onde o cidadão reclamava o
calçamento do local, comparando com o Distrito de Estação Dias, onde explicou que os recursos de
Emendas são direcionados para determinada localidade e não pode ser mudado, disse que as pessoas
precisam se inteirar sobre os assuntos antes de expressar suas opiniões e passar vergonha. O Presidente
prestou solidariedade a toda a família do ex-Prefeito Hermínio Gonzaga. Agradeceu todo o departamento
de obras que trabalham incansavelmente, pelo trabalho com grande empenho e dedicação. Encerrou
agradecendo a presença de todos, convidando para a Trigésima Primeira Sessão Ordinária da Casa no dia
29 de outubro às 19:00 horas e pediu que todos se levantem para saudarem os pavilhões. Dando como
encerrado os trabalhos. Eu, Aldo Chaves lavrei a presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada
por todos os EDIS presentes.
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