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Ata nº 22 de 22-08-2018
Ao vigésimo segundo 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 19h:00minutos,
realizou-se a 22ª 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 21, do dia 14 de
agosto de 2018. Logo após o Presidente colocou a ata em votação e ela foi aprovada
por unanimidade, deu continuidade solidarizando com as famílias que sofreram pelo
falecimento de seus entes queridos, Sra. Maria Celina Toledo Resende, também da Sra.
Maria das Graças Bento e demais famílias, continuou solicitando ao Vice-Presidente
Ver. Adriano Simões que faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo:
095/2018, 133/2018, 134/2018, 135/2018 ao Prefeito Municipal; 136/2018 à Secretária
de Agricultura Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente. O Presidente deu
continuidade solicitando ao Ver. Adilson de Paula que realizasse a leitura do
Requerimento 01/2018 da Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal
referente ao Loteamento Bela Vista. Em seguida pediu que o Ofício seja encaminhado
ao Ministério Público e a Comissão dos Contemplados do Loteamento, passou a palavra
ao Secretário Ver. Carlos Adilson, que procedesse com a leitura das
Correspondências Recebidas, sendo: 223/2018, 228/2018 e 230/2018 do Poder
Executivo; 2402/2018 da Subsecretaria de Assuntos Municipais; 1330/2018 do
Gabinete da Cheia da PCMG; 1761/2018 da Diretoria de Transportes da PCMG;
Convite para a Expo Braz 2018; Dando continuidade o Presidente realizou a
distribuição e leitura dos Projetos de Lei nº 24 e 25, sendo Projeto de Lei nº 24
distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização e Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio
Ambiente. E do Projeto de Lei nº 25 distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça
e Redação, Comissão Permanente de Direitos Humanos e Segurança Pública; Deu
sequência passando aos Pedidos de Providências, sendo: 15/2018 do Ver. José Carlos;
19/2018 e Ofício 139/2018 do Ver. Adriano Simões; 14/2018 do Ver. Adilson de Paula;
23/2018 e 24/2018 do Ver. Carlos Adilson; 20/2018 do Ver. Dalírio Dias; 12/2018 do
Ver. Edson Eugênio; Indicação 03/2018 dos Vereadores Aldo Chaves, Adriano Simões
e Carlos Adilson; Ambos os pedidos foram aprovados por unanimidade e iram análise
do Poder Executivo. O Presidente realizou um breve intervalo. Retornou abordando o
Projeto de Lei nº 26 de 10 de agosto de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo a
proceder alienação de bens móveis que especifica, de propriedade do Município de
Brazópolis, através de licitação, e dá outras providências.”, o qual já foi distribuído
as respectivas Comissões, onde realizou a leitura de seus respectivos Pareceres, sendo
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização e também do Parecer Jurídico. Em seguida colocou o referido Projeto de
Lei em discussão. O Ver. José Carlos agradeceu aos funcionários pela recepção na
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realização da vistoria, apresentou seu entendimento favorável a realização do leilão e
favorável à aprovação do Projeto. O Ver. Wagner Pereira abordou o assunto de acordo
com o Decreto Federal nº 99658 de 1990 que estabelece regras para o desfazimento de
bens públicos. Não havendo mais nenhuma observação dos Vereadores, o Presidente
colocou o referido Projeto de Lei em 1ª votação. O Projeto de Lei nº 26 de 10/08/2018
foi aprovado em 1ª votação por unanimidade. O Ver. Wagner Pereira solicitou
regime de urgência, que foi acatado e aprovado pelos demais vereadores. O Presidente
colocou o Projeto de Lei nº 26 de 10/08/2018 em 2ª votação. O Projeto de Lei nº 26
de 10/08/2018 foi aprovado em 1ª e 2ª votação por unanimidade e irá a Sanção do
Prefeito Municipal. Em seguida o Presidente abriu o Grande Expediente: O Ver.
Sérgio Pelegrino abordou sobre sua visita na Escola Municipal Conego Teodomiro,
com o objetivo de conversar com os funcionários públicos, onde relatou reclamações
referentes ao mal-uso das instalações da escola, que foi cedida para alojar os atletas
durante a participação do Jogos Interestaduais, então se ofereceu a ajudar no zelo pelo
patrimônio. O Ver. José Carlos disse ter recebido muitos questionamentos sobre o
cancelamento dos desfiles cívicos, onde apresentou sua opinião e lamentou a decisão
tomada; O Ver. Dalírio Dias agradeceu ao Executivo, em especial a Secretaria de
Obras, também ao morador Sr. Ricardo pela doação dos materiais para a reforma da
ponte no bairro São Rafael; Abordou também a participação dos Vereadores Carlos
Adilson, Adriano Simões e ele na formatura do curso de cuidador de idosos, onde
abordou a importância e desejou sorte aos formandos. O Presidente também
parabenizou os formandos do curso de cuidador de idosos. O Ver. Adriano Simões
abordou também sobre o cancelamento do Desfile Cívico, onde seu posicionamento é
de que o Brasil não está em crise, mas vendo sendo roubado desde quando foi
descoberto; Continuou parabenizando todos os festeiros da Festa de São Caetano de
2018, onde abordou sobre o encerramento realizado no Leilão neste domingo; Abordou
também a respeito do Distrito Industrial, devido sua relevância; Também parabenizou
aos formandos e professores do curso de cuidador de idosos; Finalizou solidarizando a
todas as famílias que tiveram seus entes queridos falecidos. O Ver. Adilson de Paula
agradeceu ao Prefeito Municipal e toda equipe de Obras pela manutenção no bairro
Anhumas. O Ver. Carlos Adilson abordou sobre a formatura do curso de cuidador de
idosos; Agradeceu também ao Sr. Diego Salomon, engenheiro do DER, pela visita e
acompanhamento pela MG-295, abordando os pedidos que realizamos durante o ano;
Registrou sua indignação sobre o elevado custo pago pela energia elétrica,
principalmente com o aumento das tarifas de energia elétrica pela CEMIG e pediu para
que os demais vereadores registrem junto dele uma carta de repúdio para encaminhar ao
Presidente da CEMIG. O Ver. José Carlos pediu um aparte, onde abordou sobre o
Estado de São Paulo pagar a metade do valor pago no Estado de Minas Gerais, também
questionou qual a necessidade de uma empresa que foi criada com o dinheiro público de
triplicar seu lucro e demonstrou sua indignação. O Ver. Carlos Adilson continuou
abordando também sobre a COPASA. O Ver. Wagner Pereira agradeceu a Diretoria
de Transportes da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pela resposta ao seu pedido
de viatura. O Presidente retomou o assunto COPASA e CEMIG, lembro que são
empresas são patrimônio do povo mineiro, onde o governo detém 51% das ações,
abordou sobre as demandas da população, onde as empresas citadas sempre dizem não
ter verbas para poder atender, então como é possível triplicar os lucros. O Ver. Adriano
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Simões também abordou sobre as empresas COPASA e CEMIG, onde relatou que estes
lucros são aprovados pela Assembleia Legislativa. O Ver. José Carlos elucidou que são
as agencias reguladoras que autorizam estes aumentos, disse concordar com o repúdio.
O Presidente disse ter falado do aumento referente ao ICMS. O Ver. Adriano Simões
deu continuidade dizendo que todo este dinheiro é usado para alimentar a corrupção
instalada em todo Brasil, referente a CEMIG disse ser favorável a privatização das
empresas. O Ver. Sérgio Pelegrino completou sobre a agencia reguladora, onde na
audiência pública contra a COPASA, foi citado o corporativismo das agências com as
empresas. O Ver. Carlos Adilson relatou sobre o problema de um poste próximo ao
CEP, onde a moradora não teve nenhuma resposta. O Presidente concluiu abordando
sobre a reunião no dia 16 de agosto com o sindicato dos servidores municipais, com
participação em massa dos servidores, também que dia 23 de agosto irá ocorrer outra
reunião com o sindicato; 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 04 de setembro 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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