1
Ata nº 21 de 14-08-2018
Ao décimo quarto dia do mês de agosto 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 21ª 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 20, do dia 01 de
agosto de 2018. Logo após o Presidente colocou a ata em votação e ela foi aprovada
por unanimidade, deu continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver. Adriano
Simões que faça a leitura das Moções de Pesar, sendo encaminhadas as famílias de:
Antônio de Paula Martins, Antônio Gonçalves, Maria Amélia Lopes Pereira, Luzia
Antônia de Faria Ferreira, Francisco José Borges de Morais; O Presidente deixou suas
condolências a todas as famílias e também fez a leitura de um poema de autoria do
amigo Francisco José Borges Morais (Dedé); Deu continuidade solicitando ao VicePresidente Ver. Adriano Simões que faça a leitura das Correspondências Expedidas,
sendo: 130/2018 ao DER, 131/2018 ao Executivo e 138/2018 ao Delegado de Polícia
Civil. O Presidente fez uma explicação sobre o Ofício 138/2018, deu sequência
solicitando ao Secretário Ver. Carlos Adilson, que procedesse com a leitura das
Correspondências Recebidas, sendo: 2132/2018 da Superintendência de Projetos;
1326/2018 do Delegado Geral de Polícia; Convite do Padre Elton Cândido Ribeiro;
196/2018 do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente; 45/2018 do
Sindicato dos Servidores Públicos; 215/2018 e 2016/2018 do Poder Executivo; 89/2018
do Instituto BrazPrev; 46/2018 da Coordenadora da Vigilância em Saúde; 170/2018 do
Delegado de Polícia; Convite para a formatura do curso de cuidador de idosos no dia
18/08/2018. Dando continuidade o Presidente passou aos Pedidos de Providências,
sendo: 21/2018 do Ver. Sérgio Pelegrino; 19/2018 do Ver. Dalírio Dias;
Requerimento 01/2018 da Comissão Especial de Acompanhamento da Crise
Financeira; 22/2018 do Ver. Carlos Adilson; 13/2018 do Ver. Adilson de Paula; O
Presidente passou a leitura do Projeto de Lei nº 26 de 10 de agosto de 2018, que
“Autoriza o Poder Executivo a proceder alienações de bens móveis que especifica,
de propriedade do Município de Brazópolis, através de licitação, e dá outras
providências”, o qual foi distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, em seguida realizou
um breve intervalo. Retomando os trabalhos, o Presidente deu sequência aos trabalhos
informando que o Projeto nº 26 será melhor avaliado durante a semana e possivelmente
entrará em votação na próxima Sessão, em seguida realizou a leitura do Projeto de Lei
nº 04/2018 do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a denominação da quadra
esportiva da escola municipal Nossa Senhora Aparecida – e dá outras
providências”, junto de sua justificativa, do Parecer Jurídico, do Parecer da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação, sendo ambos favoráveis e finalizou com a leitura do
Histórico da Sra. Teresinha Serpa Brito. Em seguida colocou o referido Projeto de Lei
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em discussão. O Ver. Carlos Adilson disse que teve o prazer de tê-la como professora e
apresentou sua opinião sobre a Sra. Teresinha, também que seu posicionamento é
favorável à aprovação do Projeto. O Ver. Wagner Pereira disse ser uma homenagem
muito justa e apresentou sua opinião sobre a Sra. Teresinha. O Ver. José Carlos disse
que teve o prazer de tê-la como professora e apresentou sua opinião sobre a Sra.
Teresinha, também parabenizou a gestão anterior pelo inicio da obra e a atual pela sua
conclusão, e seu posicionamento é favorável à aprovação do Projeto. O Ver. Adriano
Simões disse ser uma satisfação este projeto que homenageia a Sra. Teresinha e
apresentou sua opinião sobre a mesma. O Presidente colocou o referido Projeto de Lei
em 1ª votação, o referido projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. O
Ver. Wagner Pereira 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. José Carlos agradeceu ao Sr. Rafael
pelas pedras colocadas na estrada do bairro das Posses, também a equipe de obras que
realizou a manutenção na subida próxima a esquina do Asilo. O Ver. Wagner Pereira
agradeceu ao Chefe de Polícia de Polícia Civil de Minas Gerais, Dr. João Otacílio Silva
Neto, pela resposta ao pedido de aumento no contingente da Polícia Civil de Brasópolis.
O Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu a receptividade da Sra. Maria de Lourdes, diretora
do grupinho e parabenizou pelo belo trabalho e empenho da mesma, também agradeceu
aos funcionários públicos pela paciência, pois sabemos da situação de atrasos nos
pagamentos, mas todos continuam empenhados. O Ver. Carlos Adilson disse que
sempre está em contato com a Sra. Maria de Lourdes e de fato ocorreu um furto na
escola, do qual não foi tomada nenhuma providência, abordou referente ao tempo de
gravação das câmeras e disse que dá total apoio a realização de eventos para angariar
verbas, também agradeceu a todos pela quirerinha realizada no bairro Luminosa em prol
do Hospital São Caetano, abordou também sobre a Gardênia, onde não temos qualquer
tipo de resposta nas solicitações feitas, acredita então que o próximo passo será realizar
o pedido de forma judicial. O Ver. Sérgio Pelegrino completou dizendo que este
problema está ocorrendo nas cidades da região e ninguém está tendo resposta também,
sugeriu que seja viável a realização de uma CPI da Gardênia. O Ver. Carlos Adilson
disse ser uma vergonha não podermos usar alguns ônibus escolares e a Gardênia usa e
nada é feito, não tendo resposta, não temos o que justificar ao cidadão. Também
agradeceu a equipe que está trabalhando no projeto do Carnaval. O Ver. José Carlos
agradeceu ao Presidente em acolher a reunião do Sindicato dos Servidores Públicos aqui
na Câmara Municipal, também convidou a Comissão da Crise Financeira para
trabalharmos neste diálogo e pediu também o envolvimento do Executivo, onde disse
que será fundamental o diálogo. O Ver. Adilson de Paula agradeceu ao Prefeito pelo
atendimento do seu pedido de limpeza e pintura das guias do calçamento em frente a
Igreja no bairro Farias, onde será realizada a festa em louvor a Nossa Senhora da
Piedade, também que irá ocorrer um encontro do o Arcebispo Don Magela. O Ver.
Adriano Simões parabenizou os servidores públicos municipais que estão lutando pelos
seus direitos, salientou também a crise financeira no país, ressaltou também a
importância do diálogo. Parabenizou também a Comissão do Carnaval, elogiou o
projeto e se colocou a disposição para ajudar. Referente a empresa Gardênia, disse que
não adianta mais pedirmos os contratos, tendo a necessidade de entrarmos com pedidos
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judiciais com a união dos Municípios. Parabenizou também os formandos da escola
estadual Alfredo Albano de Oliveira, pela feijoada no dia 10 de agosto. Parabenizou
também os festeiros da Festa de São Caetano e agradeceu ao público presente. Disse
também que foi iniciada a reforma de parte da Praça José Bento, no Distrito de
Luminosa, onde explicou a parceria que está sendo realizada, destacou também todo o
trabalho realizado pelo EJA. Abordou também sobre a Canjiquinha do Hospital,
realizada no último sábado. O Ver. Wagner Pereira lembrou que a festa de São
Caetano terá sua finalização com o Leilão no Parque de Exposições, no dia 19 de
agosto. O Presidente acredita que tenha muitos gados para serem leiloados, pois na
Festa de São Caetano, o povo de Brasópolis que é muito generoso, sempre colabora.
Também abordou sobre a Comissão do Carnaval, que está correndo atrás e
desenvolvendo um planejamento que não tenha dependência da Prefeitura, o que iremos
conseguir se unirmos forças e trabalharmos através do diálogo. Disse também que
estamos próximos das eleições e espera que a população escolha bem seus
representantes através do voto. Pediu que todos os Vereadores ficassem de pé para
saudarem os pavilhões. Não havendo mais nenhum vereador para o uso da palavra, o
Presidente realizou o encerramento, agradeceu a presença de todos e convidou para a
Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Casa no dia 21 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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