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Ata da Terceira Sessão Extraordinária – 04-04-2017

Ata da Terceira Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 04 de
Abril de 2.017, às 15:00, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de Souza.
Instalada a Sessão, o Presidente, Ver. Wagner Pereira proferiu as palavras: ”Sob a proteção de
Deus e em nome do povo Brazopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos”. Em seguida
solicitou os meus trabalhos como Secretário onde ao verificar o quórum constatei a ausência dos
Vereadores Adilson de Paula, Sérgio Pelegrino e Edson Eugênio. O Sr. Presidente explicou que os
Vereadores Adilson de Paula e Sérgio Pelegrino estavam com problemas de saúde e o Vereador
Edson Eugênio por motivos de força maior não pode comparecer, os demais Vereadores estavam
presentes. Correspondências Recebidas: Ofício 147/2017/GAB.PMB, assunto: Solicitação de
Reunião Extraordinária e Envio dos Projetos de Lei nº 11 e 12 de 31/03/2017. Projetos de Lei:
Projeto de Lei nº 011 de 31 de março de 2017, que dispõe sobre a autorização para participação do
Município de Brazópolis/ MG no Consorcio Intermunicipal Multifinalitário da Região do Médio
Sapucaí, onde foi lido todo o Projeto e os Pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização, Comissão de Legislação, Justiça e Redação e o Parecer Jurídico. O Sr. Presidente
colocou o Projeto de Lei nº 011 em 1ª votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade de 5 votos;
Eu, Ver. Dalírio Dias fiz o pedido de Regime de Urgência. O Sr. Presidente acatou o pedido e
consultou os demais vereadores, onde foi aceito e, colocou o Projeto de Lei nº 011 de 31 de março
de 2017 em 2ª votação. O referido Projeto foi aprovado por unanimidade de 5 votos em 1ª e 2ª
votação e irá para a Sanção do Sr. Prefeito. Projeto de Lei nº 012 de 31 de março de 2017, que cria
Dotação Orçamentária Específica, alteram se as Leis LDO 1154/2016, LOA 1165/2016, PPA
1052/2013 e 1166/2016 e dá outras providências, onde foi lido todo o Projeto e os Pareceres da
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Legislação, Justiça e Redação e o
Parecer Jurídico. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei nº 012 em 1ª votação, o Projeto foi
aprovado por unanimidade de 5 votos. Eu, Ver. Dalírio Dias fiz o pedido de Regime de Urgência. O
Sr. Presidente acatou o pedido e consultou os demais vereadores, onde foi aceito e, colocou o
Projeto de Lei nº 012 de 31 de março de 2017 em 2ª votação. O referido Projeto foi aprovado por
unanimidade de 5 votos em 1ª e 2ª votação e irá para a Sanção do Sr. Prefeito. O Ver. José Carlos
explicou que antigamente essa manutenção era prestada pela Cemig, porém, por meio de uma
resolução da ANEEL e decisão da Agência Reguladora, passou-se para o Município, o que gerou um
peso enorme para o Município, que não possui equipe especializada para prestação desse serviço, e
disse defender a solução pelo consórcio, sendo a mais inteligente a ser tomada. O Sr. Presidente
explicou que como houve um erro na Licitação por razão de 3 (três) postes no bairro de Cruz Vera,
que estavam localizados em local indevido. O Ver. Carlos Adilson disse que a cobrança sobre a
iluminação é constante e este projeto está vindo para solucionar este problema. O Ver. Adriano
Simões destacou o comprometimento da Câmara Municipal em vir atender de forma urgente a
solução desse assunto muito relevante. O Ver. Aldo Chaves disse que foi sugerido ao Executivo pela
Mesa Diretora em uma Sessão antes do Carnaval, a indicação de criação de uma autarquia e o
Executivo está atendendo, conforme o Projeto de Lei nº 11. Eu, Ver. Dalírio Dias disse que seguindo
o que o Ver. Carlos Adilson disse, somos muito cobrados nesse aspecto e vendo a quantidade de
cidades que participam do Consórcio, da para se ter idéia de que é um serviço de qualidade. O Sr.
Presidente disse que conforme solicitação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, deveríamos indicar um titular e um suplente para o cargo de Conselheiro do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e questionou sobre o interesse dos Vereadores.
O Ver. Carlos Adilson disse que gostaria de participar. O Ver. Aldo Chaves também solicitou sua
participação, mas como suplente, deixando a vaga de titular ao Ver. Carlos Adilson. O Sr. Presidente
disse sobre o convite recebido do Governador, para a entrega dos ônibus na Cidade Administrativa
em Belo Horizonte, onde leu o Ofício enviado pelo Sr. Prefeito informando o recebimento do ônibus
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através de uma Emenda da Bancada Federal de Minas Gerais na Câmara dos Deputados Federais.
O Sr. Presidente reafirmou que quem conseguiu que o ônibus viesse para Brazópolis, foi o Deputado
Federal Bilac Pinto. O Ver. Carlos Adilson questionou sobre os limites do site
WWW.facebook.com.br. O Sr. Presidente falou sobre o desrespeito da Sra. Fátima Noronha com os
Vereadores através do referido site, quando responsabilizou os vereadores pelo cuidado da Praça da
Câmara Municipal. A Assessora Jurídica da Câmara Municipal Dra. Valéria Noronha disse que
solicitou a Chefe de Gabinete Juliana Torres para dar continuidade no memorando que foi
apresentado, sobre a poda da árvore da praça e temos a necessidade de saber sobre o poste de luz
que não está funcionando na Praça Wenceslau Braz. O Sr. Presidente questionou se as
providências estão sendo tomadas devido a crítica da Sra. Fátima Noronha. A Assessora Jurídica da
Câmara Municipal Dra. Valéria Noronha respondeu que essas providências foram iniciadas antes
das críticas da referida Sra. O Ver. Aldo Chaves disse que referente ao aquário que foi questionado,
ele estava abandonado a muitos anos, com água mal cheirosa e gerando preocupação aos
moradores vizinhos com referência ao mosquito da dengue, pois a praça acaba sendo um cartão de
visitas para os turistas, já que fica ao lado da rodoviária, disse que em sua opinião o Poder Público
está fazendo sua parte e acredita ser irresponsável a postagem da referida Sra. O Ver. José Carlos
disse que ela deveria confirmar a notícia com os vereadores, disse também que está sendo falado
que ele fez uma denuncia anônima, e informou que se for fazer uma denuncia não será anônima e
irá assinar em baixo. O Sr. Presidente disse que a Sra. Fátima Noronha está sendo irresponsável
fazendo postagens dessa forma. O Ver. Adriano Simões sugeriu a possibilidade de chamar a Sra.
Fátima Noronha para o uso da tribuna da Câmara. O Sr. Presidente acatou e disse para enviarmos o
convite a mesma. Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e
convidou a todos para a Nona Ordinária da Casa no dia 05 de abril às 19:00 horas. Dando, como
encerrado, os trabalhos daquela Sessão. Eu, Dalírio Dias, lavrei a presente Ata, que após lida e, se
aprovada, será assinada por todos os EDIS presentes.
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