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Ata nº 14 de 22-05-2018
Ao vigésimo segundo dia do mês de maio 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 14ª 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 e solicitou ao Ver. Adriano
Simões para leitura das Correspondências Expedidas, sendo: ofícios 01/2018 dos
Vereadores José Carlos e Carlos Adilson, 83/2018, 84/2018, 85/2018 e 86/2018 ao
Poder Executivo. O Ver. Sérgio Pelegrino realizou a leitura dos Requerimentos de
Informações nº 01/2018 e 02/2018. Em seguida pediu ao Secretário Ver. Carlos
Adilson, que procedesse com a leitura das Correspondências Recebidas, sendo:
162/2018 da COPASA; 025/2018 da Santa Casa de Misericórdia São Caetano da
Vargem Grande; 340/2018 da Secretaria de Saúde; 106/2018, 118/2018, 121/2018 e
123/2018 do Poder Executivo, o Vereador continuou com a leitura da Ata de número
13, de 15 de maio de 2018. Em seguida o Presidente colocou a ata em votação e a
mesma foi aprovada por unanimidade. Deu continuidade passando aos Pedidos de
Providências, sendo: 14/2018 do Ver. Sérgio Pelegrino; Requerimento 03/2018 do Ver.
José Carlos; 07/2018 do Ver. Wagner Pereira; 13/2018 do Ver. Dalírio Dias; 10/2018 do
Ver. Adilson de Paula; 13/2018 do Ver. Adriano Simões. O Presidente passou então
para o Projeto de Lei nº 03 do Legislativo, de 17 de abril de 2018, que
“Regulamenta o horário de funcionamento das farmácias e estabelecimentos
congêneres no Município de Brazópolis é dá outras providências”, que foi votado
aprovado por unanimidade em 1ª votação na Sessão anterior, onde o Ver. José Carlos
fez uma proposta de Emenda Supressiva ao referido Projeto. Houve manifestação dos
vereadores Wagner Pereira, José Carlos, Aldo Chaves e Sérgio Pelegrino. O
Presidente colocou a referida Emenda Supressiva em votação, a mesma foi aprovada
por unanimidade e será anexada ao referido Projeto de Lei, passando em seguida para
a 2º votação do Projeto de Lei nº 03 do Legislativo, o referido Projeto foi aprovado
em 1ª e 2ª votação por unanimidade, irá a Sanção do Prefeito Municipal. O Presidente
informou que conforme já foi distribuído para as Comissões de Legislação, Justiça e
Redação, Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização, Comissão de
Infraestrutura e Urbanismo, referente ao Projeto de Lei nº 14 de 04 de maio de
2018, onde informou que ocorreram algumas modificações e nos foi enviado a minuta
do contrato, então o Presidente fez a redistribuição e leitura do referido Projeto, em
seguida explicou que o Município foi autuado. Grande Expediente: O Ver. Sérgio
Pelegrino agradeceu aos funcionários que estão trabalhando nas estradas do bairro
Serra dos Mendonças, também ao Ver. Carlos Adilson por acompanhar o assunto de
perto, agradeceu também ao Sr. Lucas Alves pela reunião e apresentação do relatório
visando a melhoria na segurança pública da nossa cidade. Finalizou convidando todos
para a Festa do Lar da Criança Monsenhor Noronha de 2018, que será no dia
27/05/2018. O Ver. José Carlos agradeceu em nome da população do bairro Bom
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Sucesso pelos trabalhos realizados nas estradas do bairro, em seguida abordou sobre o
Projeto de Lei 114/2015 que tramita na Câmara dos Deputados, que foi uma demanda
passada pelos profissionais de Fisioterapia, finalizou agradecendo ao Executivo pela
resposta do Requerimento de Informação nº 05/2018, onde fez uma ressalva de que a
resposta foi parcial e não respondeu o principal questionamento da Comissão. O Ver.
Adilson de Paula justificou seu primeiro pedido de providência, dizendo que são as
principais estradas do setor do bairro Cruz Vera e relatou que apoiou a contratação das
máquinas e caminhões extras, porém disse que está observando que não será atendido
pelos maquinários. O Ver. Dalírio Dias agradeceu aos funcionários do setor de obras,
também ao Sr. Prefeito pela administração mesmo sem recursos financeiros, em seguida
pediu aos demais Vereadores para apreciarmos este Projeto de Lei nº 14, também para a
Comissão de Finanças se reunir para tratar o referido Projeto, lembrou aos vereadores
também referente ao Projeto da LDO e ao Código de Postura. O Ver. Wagner Pereira
lembrou que a LDO deve ser votada até o final do mês de junho, comentou também
sobre a reunião realizada no dia 22/05/2018 sobre o Hospital São Caetano, que contou
com a presença de funcionários do hospital, vereadores, membros do executivo e
autoridades locais. O Ver. Presidente abordou referente a criação da Comissão
Temporária Especial SOS Santa Casa de Misericórdia São Caetano da Vargem Grande,
fazendo a leitura do Regimento Interno e explicando como é feita sua criação, também
anotou os nomes dos Vereadores participantes, sendo Ver. Carlos Adilson, Ver. Wagner
Pereira, Ver. Sérgio Pelegrino, Ver. Adriano Simões, Ver. Aldo Chaves e Ver. Adilson
de Paula, também abordou sobre o Arraia do Hospital São Caetano, que ocorrerá nos
dias 01 e 02 de junho, onde pediu o apoio da população no evento. O Ver. Adriano
Simões abordou sobre a falta de compromisso da empresa CEMIG no tratamento de
seus consumidores, relatando um ocorrido no ultimo sábado, abordou também sobre a
limpeza da entrada da cidade de Brazópolis, para quem vem do Distrito de Luminosa,
próximo ao bairro Bela Vista, onde parabenizou a equipe de Obras pelo trabalho,
aproveitou para convidar a todos para o almoço no Lar da Criança, no domingo, dia
27/05/2018. O Ver. Carlos Adilson abordou sobre a manutenção das estradas no bairro
Serra dos Mendonças, agradeceu também aos doadores que colaboraram com a festa do
Hospital, doadores que compreenderam a necessidade e estão ajudando. O Ver. Sérgio
Pelegrino disse para mudarmos o modo de falar, pois estava sendo dito que o Hospital
iria fechar, devemos então falar que o Hospital vai reestruturar, quanto ao assunto da
CEMIG, falado pelo Ver. Adriano Simões, disse que assina em baixo, também pediu
ajuda do Prefeito para o assunto com a empresa Gardênia. O Ver. Adriano Simões
salientou ser a empresa Gardênia e a Viação São Caetano. O Ver. Adilson de Paula
comentou referente algumas críticas da população, sobre a manutenção das estradas.
Não havendo mais nenhum vereador para o uso da palavra, o Presidente realizou o
encerramento, nada mais havendo a se tratar o Presidente agradeceu a presença de
todos e convidou para a Décima Quinta Sessão Ordinária da Casa no dia 29 de maio
às 19:00 horas. 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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