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Ata nº 19 de 26-06-2018
Ao vigésimo sexto dia do mês de junho 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 18h:00minutos,
realizou-se a 19ª 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 Secretário
Ver. Carlos Adilson, que procedesse com a leitura da Ata de número 18, do dia 19 de
junho de 2018. Logo após o Presidente colocou a ata em discução e ela foi aprovada
por unanimidade. Então solicitou ao Ver. Carlos Adilson a leitura das
Correspondências Recebidas, sendo: Ofícios do Executivo, 173/2018, 179/2018,
172/2018, SMS: 37/2018 e 405/2018, 178/2018, 177/2018, SME: 201/2018, 174/2018,
dois e-mails em resposta da CEMIG referentes aos ofícios 99/2018 e 106/2018,
agradecimento da Prefeitura pelo adiantamento do Duodécimo. Posteriormente, o
Presidente solicitou ao Vice-Presidente Ver. Adriano Simões que faça a leitura das
Correspondências Expedidas, onde: 82/2018 a CEMIG, 108/2018, 109/2018,
116/2018, 117/2018 e 118/2018 para o Executivo. O Presidente deu continuidade com
os Pedidos de Providências, sendo: 19/2018 e Indicação 01/2018 do Ver. Sérgio
Pelegrino; 21/2018 e Indicação 02/2018 do Ver. Carlos Adilson; 12/2018 do Ver.
Adilson de Paula; 17/2018 do Ver. Adriano Simões; 17/2018 do Ver. Dalírio Dias; O
Presidente deu continuidade abordando a 1ª votação da LDO-2019 e explicou que hoje
faremos a 2ª votação, então colocou o referido Projeto de Lei em discussão. Não
havendo discussão, o Presidente colocou o Projeto da LDO em 2ª votação, o referido
Projeto foi aprovado por unanimidade e irá a Sanção do Prefeito Municipal. Deu
continuidade com o Projeto de Lei nº 18 de 15/06/2018, que “Autoriza o Poder
Executivo Municipal a desafetar a Área Verde localizada no loteamento Sant’Ana,
no bairro Jardim Vargem Grande e dá outras providências.”, realizou a leitura dos
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Urbanismo e
Infraestrutura, Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da Câmara, sendo ambos
favoráveis a aprovação do Projeto, em seguida colocou o referido Projeto em discussão.
O Ver. Carlos Adilson disse sobre a conversa que teve com os moradores próximos do
local e deu sua opinião referente ao Projeto. O Presidente explicou o funcionamento
legal da Área Verde. O Ver. José Carlos disse conhecer este caso, onde explicou sobre
a criação do loteamento e o processo ocorrido com a CEMIG, também abordou sobre a
explicação dada pelo Presidente e do Ver. Carlos Adilson, finalizou dizendo ser
favorável ao Projeto. Não havendo mais discussão, o Presidente comentou sobre o
posicionamento dos Vereadores e colocou o Projeto de Lei nº 18 de 15/06/2018 em 1ª
votação, o referido projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. O Ver.
Dalírio Dias realizou o pedido de Regime de Urgência, o pedido foi aceito pelo
Presidente e aprovado pelos Vereadores, então o Presidente colocou o referido Projeto
em 2ª votação. O Projeto foi aprovado em 1ª e 2ª votação e irá a Sanção do Prefeito
Municipal. O Presidente realizou a leitura do Projeto de Lei nº 20/2018, que “Dispõe
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sobre alteração da Lei Municipal nº906 de 8 de outubro de 2009 e da Lei nº 1173
de 23 de fevereiro de 2017 que trata da composição do Conselho Municipal de
Assistência Social no Município de Brazópolis e dá outras providências.”, seguido
pela leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão
Permanente de Direitos Humanos e Segurança Pública, e o Parecer Jurídico, sendo
ambos com Parecer favorável a aprovação do Projeto. Então colocou o referido Projeto
em discussão. O Ver. José Carlos explanou sobre o referido Projeto de Lei, dando sua
explicação sobre o mesmo e apresentando seu parecer favorável a matéria. O
Presidente abordou sobre a regulamentação que o Projeto estará provendo e o colocou
em 1ª votação, o referido projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. O
Ver. Adilson de Paula realizou o pedido de Regime de Urgência, o pedido foi aceito
pelo Presidente e aprovado pelos Vereadores, então o Presidente colocou o referido
Projeto em 2ª votação. O Projeto foi aprovado em 1ª e 2ª votação e irá a Sanção do
Prefeito Municipal. Grande Expediente: O Ver. Carlos Adilson justificou que na
reunião do dia 12/06 citou uma conversa com o dono do galpão localizado no bairro
Alto da Glória, onde o mesmo lhe disse via telefone que a empresa que havia saído do
galpão, havia também levado parte da fiação, então no dia 13/06 o Executivo solicitou a
gravação do grande expediente, então esclareceu que entrou em contato novamente com
o proprietário do galpão, que então disse não saber quem foi que retirou a referida
fiação citada anteriormente; Outro assunto abordado foi referente a CEMIG, onde em
uma solicitação feita no dia 17/05 até o dia de hoje, não obteve resposta e está sendo
cobrado constantemente sobre este problema, estará então reenviando o Ofício;
Encerrou realizando o convite para o Arraia do Hospital São Caetano que será no dia
30/06 e 01/07 no Salão do Santuário. O Presidente lembrou que no dia 30/06 também
irá ocorrer um encontro na Sede do Vetebrás a partir das 18 horas, onde convidou a
todos. O Ver. Sérgio Pelegrino parabenizou ao pessoal do Lar da Criança pela festa;
também comentou que até hoje não tivemos uma resposta da empresa Gardênia, onde
propôs o envio de um ofício com a assinatura de todos os Vereadores, pois a empresa
está nos desrespeitando em não nos responder. O Ver. José Carlos abordou sobre a
crise que vivemos em âmbito federal, estadual e municipal, onde apresentou seu
entendimento, com a origem na “PEC da Morte” e abordou também referente aos
pagamentos dos servidores; realizou o pedido para publicarmos no quadro da Câmara o
ofício que recebemos do Executivo com os Conselhos Municipais e seus membros. O
Presidente abordou referente aos problemas financeiros vividos pelo município, onde
nós da Câmara nos unimos e realizamos a antecipação da devolução ao Executivo do
valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) do Duodécimo. O Ver. Adilson de Paula
agradeceu a Secretária Alessandra e ao Prefeito pelo empenho na reforma da antiga
escola do bairro Farias, explicou que a Secretária Alessandra está envolvida pois é o
local onde é feita a distribuição dos remédios; também agradeceu pela finalização do
cascalhamento no bairro da Roça; O Ver. Adriano Simões abordou referente a ponte
que está sendo construída entre os bairros Bom Sucesso e Estação Dias, onde
parabenizou o Prefeito Municipal e o Setor de Obras; convidou a todos para a festa do
Vetebrás no dia 30/06 a partir das 18 horas, na sede do Clube; também convidou todos
para a Festa do Hospital São Caetano que será nos dias 30/06 e 01/07, no Salão
Paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida; parabenizou todos os Vereadores pelo
repasse feito a Prefeitura; parabenizou também todos que estiveram na festa junina do
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Lar da Criança; abordou também sobre o pedido de cassação do Ver. Wagner Pereira,
onde explicou referente as mudanças na Comissão de Legislação, Justiça e Redação;
desejou boa viagem e bom trabalho na audiência pública sobre a COPASA; O Ver. José
Carlos justificou que não poderá participar da audiência pública, pois está na época de
atualização da base de dados para elaboração do cálculo atuarial deste ano, então pediu
aos Vereadores para que apresentem os pontos mais importantes da audiência. O Ver.
Dalírio Dias sugeriu que possamos nos reunir para apresentação do resumo da
audiência pública; apresentou seu pensamento referente ao explicado pelo Ver.
Adriano Simões, onde disse que a lei deve ser cumprida. O Presidente abordou
referente a “frente parlamentar municipal de investigação da COPASA”, que é o
movimento criado pelas Câmaras Municipais referente aos contratos da COPASA com
os Municípios; abordou também sobre o Projeto de Lei nº 13, que trata o Código
Municipal de Posturas, onde pediu aos Vereadores que avaliem o mesmo, para
votarmos no retorno do recesso; explicou o funcionamento do recesso parlamentar;
aproveitou para avisar aos Vereadores que em setembro, junto do aniversário da Cidade,
temos a homenagem do Titulo de Cidadão Honorário de Brazópolis, onde pediu que os
mesmos vejam seus homenageados. O Ver. José Carlos pediu o envio do Código de
Posturas por arquivo eletrônico, para nos facilitar; também referente ao Título de
Cidadão. O Presidente deu continuidade sugerindo a realização de uma reunião interna
no dia 02/08 às 17 horas, para conversarmos sobre os trabalhos realizados; também
referente ao ExpoBráz, onde explicou sobre o mesmo. O Ver. Edson Eugênio
completou a explicação referente ao ExpoBráz do Presidente. O Ver. José Carlos
esclareceu que quando vemos o Apoio Câmara Municipal, não significa que a Câmara
está colaborando financeiramente, pois ela não pode. O Ver. Sérgio Pelegrino disse
que a Câmara tem que ser consultada antes de divulgarem o apoio da Câmara Municipal
ao evento. 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 Vigésima Sessão Ordinária da Casa no dia 14 de
agosto às 18:00 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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