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                                       Ata da Terceira Sessão Ordinária –15-02-2017 
 
 
Ata da Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 15 de 
fevereiro de 2.017, às 19:00, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides  Machado de Souza. 
Instalada a Sessão, o Presidente, Vereador 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 constatei a presença de todos. Em seguida procedi 
à leitura da Ata: após lida e discutida, onde foram feitas algumas correções e foi aprovada por 
unanimidade pelos Vereadores e será publicada no Mural da Câmara Municipal. Correspondências 
recebidas: Oficio nº 075/2017/GAB.PMB, ao Exmº Sr. Presidente Wagner Pereira, Assuntos: Envio 
do Projeto de Lei 05 de 13 de fevereiro de 2017 e Resposta do Pedido de Providência nº 03/2017 de 
01 de fevereiro de 2017; Oficio nº 042/2017/GAB.PMB, Assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº 04 
de 03 de fevereiro de 2017; Oficio 074/2017/GAB.PMB, ao Exmº Sr. Presidente Wagner Pereira, 
Assunto: Respostas aos Pedidos de Providências 01/2017, 02/2017 e 03/2017 de 01 de fevereiro e 
17 de janeiro de 2017; Programa de Capacitação em Poder Legislativo Municipal (ALMG), Assunto: 
Convida a participar do Programa de Capacitação em Poder Legislativo. Correspondências 
Emitidas: Oficio 18/2017, Assunto: Encaminhamento (Faz), ao Exmº Sr. Prefeito, encaminha as 
Medidas de Providências aprovadas na Segunda Sessão Ordinária, em 08 de fevereiro de 2017; 
Oficio 17/2017, Assunto: Encaminhamento (Faz), ao Exmº Sr. Prefeito, encaminha o Requerimento 
de Informação 02/2017 aprovado na Segunda Sessão Ordinária, em 08 de fevereiro de 2017, Moção 
de Pesar, o Poder Legislativo Municipal de Brazópolis apresenta seu pesar pelo falecimento do Sr. 
João Berto Pereira. Pedidos de Providência: O Sr. Presidente disse que se algum nobre colega 
desejar fazer a leitura do seu próprio Pedido de Providência e deixou a palavra em aberto e explicou 
aos que estão acompanhando a Sessão pela primeira vez, que cada vereador irá ler seu próprio 
Pedido de Providência, para que já possa explicar seu Pedido. Em seguida, o Ver. Sérgio Pelegrino 
agradeceu o envio pelo Sr. Prefeito Municipal, referente aos Pedidos de Providências enviados 
anteriormente e iniciou a leitura de seu Pedido de Providência, 05/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – 
Que seja verificada a iluminação pública na Travessa Padre Correia com a Rua Inocência Silva 
Pereira. Local está muito escuro e perigoso; 2 – Que seja colocado uma lombada quase em frente 
ao Mercadinho Martins situado à Rua Capitão Gomes. Muitos veículos passam ali com excesso de 
velocidade. O fluxo de pessoas e crianças é muito grande devido ao colégio ser naquela rua. O risco 
de acidente é muito alto; 3 – Que seja verificado e solucionado a iluminação pública do Bairro Frei 
Orestes, onde algumas ruas estão com suas lâmpadas queimadas e postes danificados; 4 – Que 
seja feito estacionamento fixo para motos próximo ao Colégio Estadual Presidente Wenceslau. Pois, 
no horário de pico se torna difícil estacionar, sendo que as motos ocupam espaço desnecessário; 5 – 
Que seja proibido estacionamento de veículos na Travessa Fernandes Borges no sentido cidade x 
rodovia. Risco alto de acidentes quando os carros estacionam nos dois sentidos, deixando a 
passagem dos carros muito apertados; 6 – Que seja colocado uma lombada na Avenida Emília 
Torres Gonzaga (Em frente ao Açougue Bela Vista). Os veículos passam ali em alta velocidade, 
inclusive já foi feito abaixo assinado pelos moradores em 2015; 7 – Que seja colocado uma placa 
para proibir estacionamento de caminhões e ônibus em frente ao Restaurante Lúcios na Praça 
Sagrados Corações; 8 – Que seja feita a manutenção dos relógios/ termômetros que se localizam na 
Praça da Matriz e no Trevo próximo ao Posto BR. Estão muito tempo sem utilidade; 9 – Que seja 
verificada a iluminação pública na Rua Isaac Pereira de Faria próximo a Oficina do Alemão; 10 – 
Que seja colocado lombada na Rua Capitão Gomes, altura da Auto Escola Senna. Existem muitas 
crianças nesta rua e o risco de atropelamento é grande; 11 – Que seja colocado uma lombada na 
Avenida Dr. Manoel Joaquim (Beira da Linha). Rota de ônibus escolares e veículos da zona rural, 
onde há excesso de velocidade. O Ver. Sérgio Pelegrino fez a leitura do Pedido de Providência 
01/2017 elaborado em conjunto com o Ver. Adriano Simões, 1 – Tendo em vista a necessidade 
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freqüente de maquinários, tais como: Retro escavadeira e caminhão caçamba, solicitamos que seja 
feito pelo Assessor de Desenvolvimento de Novos Negócios um levantamento que oportuniza a 
aquisição destes maquinários, seja através de financiamentos ou projetos, o Ver. Aldo Chaves 
questionou sobre a Travessa Fernandes Borges e o Ver. Sérgio Pelegrino explicou com mais 
detalhes sobre o assunto, o Ver. Carlos Adilson fez a leitura do Pedido de Providência 04/2017, 1 – 
Que seja efetuada a limpeza do mato, poda das árvores e reforma da Praça da Sinha, a pedido dos 
moradores, que segundo eles, se encontra com muitos buracos que podem levar a acidentes as 
pessoas que ali caminham; 2 – Que seja efetuada a limpeza e capina do mato na Rua Benjamim 
Constante, rua em cima da rodoviária; 3 – Que seja efetuada a manutenção da Rua Nossa Senhora 
da Candelária e da Rua sem pavimentação, que sai do bairro Horizonte Azul e passa por cima do 
bairro Bela Vista, pois encontrasse afundando e com muitos buracos, podendo causar acidentes 
para quem desce do Horizonte Azul ou para quem sobre; 4 – Que seja feita a manutenção da 
Avenida Manoel Joaquim, no bairro Estação, quase na saída para o bairro Bela Vista, a pedido dos 
moradores que usam o trajeto para fazer caminhadas que proporcionam riscos de acidentes; 5 – 
Que seja providenciada a manutenção do local em frente a Motobraz, onde a população estaciona 
os carros para irem ao Posto de Saúde consultar ou pegar remédios, está com buracos enormes e 
será necessário aterrar e colocar brita; o Ver. Carlos Adilson fez a leitura do Pedido de Providência 
05/2017, 1 – Que seja realizado aumento no valor da diária dos motoristas que viajam, pois está 
defasado e com o aumento salarial, ficaram ainda mais desvalorizado, os motoristas tem passado 
dificuldades nas estradas; o Ver. José Carlos fez a leitura do seu Pedido de Providência 06/2017, 1 – 
Que a Secretaria da Casa possa entrar em contato com o IBAM, instituto que presta assessoria à 
Casa e autorizar o acesso do Vereador solicitante ao portal do Instituto, com o objetivo de poder 
pedir pareceres sobre assuntos do mandato; 07/2017, 1 – Que seja feito a verificação da iluminação 
pública na Travessa Miriam Faria, no bairro Alto da Glória; 2 – Colocação de pedras em um trecho 
da estrada do Bairro dos Goularts. Os moradores já colocaram pedras em alguns trechos, mas ainda 
faltam alguns; o Ver. Adriano Simões fez a leitura do seu Pedido de Providência 03/2017, 1 – Que 
seja disponibilizado o caminhão da Prefeitura para transporte de pedra cascalho que serão 
compradas com recursos dos produtores rurais do Distrito de Luminosa (Bairro dos Bentos, 
Quilombo e Sertãozinho). Transporte será da Mineração Correia até os Bairros; 2 – Que sejam 
colocadas lixeiras de pequeno porte em praças, em frente escolas e comércios. Nossa cidade bem 
como os bairros rurais não possui lixeiras deste tipo e os cidadãos não tem onde depositar pequenos 
papeis, etc; 3 – Que seja feita manutenção periódica da estrada Brazópolis passando por Luminosa 
até a divisa com o Município de São Bento do Sapucaí – SP, com a roçada dos matos na beira da 
Estrada juntamente com operação Tapa Buracos que poderá ser feito com pedra cascalho; 4 – Que 
sejam feitas limpezas das valetas com retro escavadeira por toda extensão da Estrada Municipal 
Ricardo Albano de Oliveira. Pontos críticos: Em frente a Fazendo do Sr José Felix – Em frente a 
casa da Dona Zica – Juntamente com a limpeza das valetas que sejam revisados todos os bueiros; 5 
– Que seja destinado permanente para o Distrito de Luminosa e Bairros vizinhos uma retro 
escavadeira e um caminhão caçamba para a manutenção das estradas rurais. Devido ao grande 
escoamento da produção e bairros populosos que dependem exclusivamente das estradas rurais; 6 
– Que seja feita a manutenção da estrada vicinal do bairro Boa Vista, no Distrito de Luminosa. Esta 
estrada beneficia os seguintes produtores: Luis Barbino, José Wagner Dias, Miguel Pedro e Filhos, 
José Cláudio de Lima, Paulo Rodrigues (Inhana) e Carlos Roberto da Silva; O Ver. Adriano Simões 
reforçou o Pedido de Providência já lido pelo Ver. Sérgio Pelegrino, o Ver. Adilson de Paula fez a 
leitura do seu Pedido de Providência 04/2017, 1 – Que seja enviado um funcionário para ajudar na 
limpeza e roçadas nas estradas do bairro Cruz Vera, 2 – Que seja feito uma boca de lobo 
acompanhado com manilha na estrada do bairro Farias, subindo para Sr. Alcides, em frente ao 
Toninho Servino, 3 – Que seja colocado duas manilhas na estrada do bairro da Roça próximo ao 
Paulo Cardoso, estrada muito estreita; o Ver. Aldo Chaves fez a leitura do seu Pedido de Providência 
05/2017, 1 – Que seja feito faixa elevada na Avenida Sr. Jarbas Guimarães Neto, em frente ao Lar 
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da Criança. Existe travessia de crianças e moradores do Bairro São Francisco que correm riscos 
todo dia; 2 – Que seja verificado a possibilidade de instalação de uma lixeira no final da Avenida 
Agenor Braz Noronha, próximo ao prédio da ASSUME; 3 – Que seja providenciada limpeza de uma 
boca de lobo localizada a 500 metros do Bar Beira Rio no inicio do Calçamento Bairro Bom Sucesso. 
Pois a mesma se encontra entupida; 4 – Que seja desobstruída a Avenida Tancredo Neves a partir 
do Bar do Ditão até o acesso a MG-295, nos dois sentidos. Veículos que estacionam ao longo da 
Avenida causam obstrução ao trânsito atrapalhando muito a passagem de veículos, principalmente 
caminhões e ônibus; o Ver. Aldo Chaves informou o 4º item é um Pedido do Sr. Presidente, fiz a 
leitura da Moção de Congratulação ao Exmº Vereador Edson Eugênio Fonseca Costa, pelo seu 
aniversário dia 13 de fevereiro de 2017. Projeto de Lei: Projeto de Lei Nº 01/2017 do Legislativo, 
que dispõe sobre a proibição da soltura de fogos de artifício, bombas, morteiros, busca-pés e demais 
fogos ruidosos, e a soltura de serpentinas metálicas e espuma spray em âmbito do Município e dá 
outras providências, o Sr. Presidente explicou que foi removido o item que tratava sobre a 
comercialização, e solicitou ao Vereador Sérgio Pelegrino que acompanhasse a Dra Fernanda 
Moraes e Sra. Eliana Vergueiro para o uso da tribuna, a Dra Fernanda então iniciou, apresentando e 
falando em nome da UNIPA, União de Proteção aos Animais de Brazópolis, disse que a aprovação 
deste projeto, é essencial para nós, e que é importante refletir, que esse momento de descontração 
para nós seres humanos é um momento de extremo sofrimento para os animais, no final de ano, os 
acidentes com animais aumentam e muito, tomando os cães como exemplo, que por sua 
hipersensibilidade auditiva entram em estado de pânico, a queima de fogos de artifício ultrapassa 
125 decibéis, equivalente ao som de um avião a jato, além disso, em decorrência do pânico 
causado, muitos animais podem sofrer paradas cardiorrespiratórias e convulsões, como já ocorrido 
aqui em Brazópolis, disse também, estar aqui falando não somente em nome dos animais, mas 
também em nome dos idosos, crianças e pacientes de hospitais, a Sra. Eliana Vergueiro 
acrescentou que o prejuízo vai mais além, os animais desesperados tentam fugir para a rua, em 
conseqüência disso, os carros que passam correm o risco de os atropelar, causando prejuízos a 
todos. Por isso temos várias cidades seguindo este exemplo e aprovando esta Lei, O Sr. Presidente 
completou dizendo que alguns cachorros, tamanho o desespero, se enforcam em suas próprias 
coleiras, o Sr. Presidente então relatou sobre seu cachorro, por causa de uma queima de fogos de 
uma carreata política, ficou epilético e veio ao óbito, isso sem falar de cavalos e vacas que com o 
foguetório acabam estourando cercas, o Ver. Sérgio Pelegrino disse não conhecer nenhum benefício 
dos fogos de artifício com estampido, o Sr. Presidente perguntou aos Nobres Vereadores, se alguém 
teria uma pergunta para as nobres amigas Dra. Fernanda Moraes e Sra. Eliana Vergueiro, o Ver. 
Edson Fonseca primeiramente parabenizou-as pelo belo trabalho e questionou sobre os animais que 
se encontravam no Parque de Exposições, a Dra. Fernanda respondeu que conseguiram retirar de lá 
e levaram para o Goiabal, o Ver. Edson Fonseca perguntou se elas organizam feiras para adoção de 
animais, a Dra. Fernanda respondeu que possuem essa intenção, porém na ultima oportunidade, 
ocorreu um surto de cinomose e foi necessário todo um tratamento, e quando chegou a data da festa 
da cidade, foi necessária a remoção dos animais e transferência para o Goiabal, onde foi encontrada 
uma situação precária, e os cachorros pegaram doenças de carrapatos, onde foi necessário todo um 
tratamento de novo, agora todos se encontram saudáveis, castrados e vacinados, então estamos 
passando a organizar a feira para adoção, o Ver. Adriano Simões parabenizou as convidadas e 
perguntou a quantidade de animais que estão sendo cuidados atualmente, a Dra. Fernanda 
respondeu que possuem 12 animais, sendo 9 fechados e 3 soltos para fazer um experimento, 
pretendemos ter no máximo 20 animais, para não perdermos o controle, eu Dalírio Dias também 
parabenizei as mesmas pelo excelente trabalho e questionei sobre a burocracia do processo de 
adoção, a Sr. Eliana respondeu que até o momento foi algo mais simples, mas que a intenção é de 
que seja algo fiscalizado, podendo assim fazer um acompanhamento também após a adoção, pois já 
tivemos casos onde o animal é adotado e volta pra rua de novo, o Ver. Aldo Chaves parabenizou-as 
pelo trabalho e questionou se possuem um espaço especifico no local, a Sra. Eliana explicou que no 
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local possuem um caseiro, que é quem cuida dando a alimentação e limpeza, nos fazemos a 
assistência, verificando o que está faltando, o Ver. Aldo Chaves se colocou a disposição, para ajudar 
e em casos de novos Projetos, A Sra. Eliana agradeceu ao Vereador Noraldino pela sua interseção 
para o envio de uma de uma unidade móvel para castração dos animais de rua, o Sr. Presidente 
agradeceu a participação e disse que podem contar com o Poder Legislativo de Brazópolis, o Sr. 
Presidente passou para o Projeto de Lei nº 02 do Legislativo, dos Vereadores José Carlos e Sérgio 
Pelegrino, que Altera a Lei Municipal nº 1154/2016-LDO 2017, incluindo os artigos 49-A e 49-B, o Sr. 
Presidente passou a leitura do Parecer Jurídico do referido Projeto de Lei, também apresentou o 
Parecer recebido do IBAM referente ao assunto, de nº 0376/ 2017, o Sr. Presidente tendo visto os 
Pareceres dados como inconstitucionais, que mostrou que o Projeto é inconstitucional, questionou 
aos Vereadores Proponentes, José Carlos e Sérgio Pelegrino, se os mesmos querem manter o 
projeto, o Ver. José Carlos disse que os Pareceres do IBAM são realmente irrefutáveis, e disse estar 
contente que a Regulamentação está em andamento, o Ver. Aldo Chaves ressaltou referente ao 
Marco Regulatório, que em uma viajem para Belo Horizonte, conheceram a Federação das APAES, 
com a procuradora das APAES, Sra. Maria Pereira Faldner, que deu a informação, que a partir de 05 
de janeiro de 2017, todos os municípios da Federação, teriam que normatizar o Marco Regulatório, 
mesmo estando em Recesso Parlamentar, fez a consulta sobre as necessidades para a 
normatização, além também dos Blocos Carnavalescos, que encaixam nesta regularização, onde 
recebi a informação, que isto deve partir do Executivo, fazendo um Decreto normatizando o Marco 
Regulatório, disse que aproveitou este momento, para compartilhar essa informação com os Nobres 
Vereadores, o Sr. Presidente então comunicou aos Nobres Vereadores José Carlos e Sérgio 
Pelegrino, de que o Projeto de Lei por eles proposto será retirado de pauta, o Sr. Presidente fez a 
leitura do esclarecimento enviado pelo Sr. Prefeito, referente ao Pedido de Providência nº 03/ 2017 
de fevereiro de 2017, do Ver. José Carlos, que o TCE/MG, por meio da Súmula 95, determina o 
pagamento de anuidade a Órgão Fiscalizador do regular exercício da profissão não constitui 
obrigação do Poder Público, e, sim, do profissional inscrito, ainda que servidor público, o mesmo 
tribunal, em auditorias e em julgamentos à prestações de contas de órgãos sujeitos à sua 
fiscalização, considera irregular o pagamento de anuidade aos servidores, determinando inclusive ao 
gestor responsável, a devolução destes valores, o Sr. Presidente solicitou meus trabalhos para a 
leitura do Projeto de Lei nº04, de 03 de fevereiro de 2017, também fiz a leitura do parecer da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, da Comissão Permanente de Direitos Humanos e do 
Parecer Jurídico, o Sr. Presidente informou que seria realizado um breve intervalo. Reiniciando os 
trabalhos, o Sr. Presidente sugeriu que iniciasse os debates pelos Projetos de Lei no lugar dos 
Pedidos de Providência, o Sr. Presidente fez a leitura somente das partes que sofreram alterações 
do Projeto de Lei do Legislativo nº 01/ 2017, segundo indicação do Ver. José Carlos, o Sr. 
Presidente informou que após o debate da ultima Sessão, todas as melhorias identificadas foram 
implementadas no Projeto de Lei, para deixá-lo ainda melhor e agradeceu ao Ver. José Carlos, que 
veio enobrecer o nosso Projeto, o Sr. Presidente explicou que este Projeto já havia sido discutido na 
Sessão anterior e que hoje com a participação da Dra. Fernanda Moraes e da Sra. Eliana Vergueiro 
que vieram para agregar ainda mais elucidação ao nosso Projeto, o Sr. Presidente falou sobre a 
importância do Projeto ser aprovado hoje e colocou o mesmo em discussão, o Ver. Sergio Pelegrino 
disse que diante das explicações dadas pelas convidadas e também em sua análise sobre o Projeto, 
não identificou nada que o fizesse se posicionar contra o Projeto, tendo seu voto totalmente 
favorável, o Ver. José Carlos disse que a principio, esteve contra o projeto, mas com a retirada da 
proibição de comercialização e as melhorias na redação considerou que o texto vem regulamentar 
esta questão, permitindo a soltura de fogos sem estampido e assim, mesmo nossa cultura sendo nas 
rezas soltar fogos agora, vamos soltar fogos com beleza mas sem o estampido, o Ver. Adriano 
Simões, disse ter ouvido de tudo sobre este projeto, tanto críticas positivas e negativas, e disse que 
irá votar conforme sua convicção, votando favorável para sua aprovação, o Sr. Presidente consultou 
se mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra, não tendo manifestações, propôs colocar o 
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Projeto de Lei em primeira votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira votação, o 
Ver. Aldo Chaves então agradeceu a Eliana e a Dra Fernanda, que permaneceram no recinto 
aguardando o resultado do Projeto de Lei e fez o Pedido de Regime de Urgência para o Projeto, o 
Sr. Presidente consultou todos os vereadores que aceitaram, e colocou o Projeto em segunda 
votação, que foi aprovado por unanimidade, sendo o Projeto aprovado em primeira e segunda 
votação por unanimidade e vai a sanção do Sr. Prefeito, o Sr. Presidente abordou o Projeto de Lei nº 
04, de 03 de fevereiro de 2017, disse que o mesmo já foi lido, junto de seus pareceres e colocou o 
Projeto em discussão, o Ver. Sergio Pelegrino disse que como foi dito em outras reuniões, solicitou 
mais uma semana pelo menos para estar revisando o Projeto, mesmo sabendo que o Projeto já 
passou pela nossa Assessoria Jurídica, disse acreditar ser um compromisso do executivo com os 
Vereadores enviarem os Projetos com antecedência, sendo que esse Projeto chegou hoje e tudo 
que será votado, tem que ser com responsabilidade, sendo discutido e entendido por completo, 
neste caso irei abster meu voto, o Ver. José Carlos disse ter o mesmo posicionamento do Ver. 
Sérgio Pelegrino, não por questão do mérito do Projeto, mas sim pelo regimento da casa, que exige 
um tempo para analise do conteúdo, o Sr. Presidente disse ser de grande importância a aprovação 
desse Projeto para o Executivo, o Ver. Carlos Adilson disse que a aprovação dos Projetos são 
questões de muita responsabilidade, portanto sempre será necessário tempo para analise, tomando 
como exemplo o Projeto da queima de fogos, onde discutimos, se tivéssemos aprovado o mesmo na 
ultima Sessão, o Ver. Adriano Simões disse que irá acompanhar os demais colegas, não somente 
para este Projeto, mas que para todos Projetos, temos que ter mais tempo para analisar, o Ver. 
Adilson de Paula disse que quando conversou com o Sr. Prefeito, o mesmo lhe disse que todos os 
Projetos, primeiro seria discutido, para depois vir para votação, tendo sua posição para que tenha 
mais tempo para analise, o Ver. José Carlos disse que pelo Regimento, o Projeto deve vir antes, e 
então ser distribuída a matéria, o Ver. Sérgio Pelegrino disse ter votos favoráveis nos pareceres, 
sendo que nada foi discutido entre as comissões, o Sr. Presidente disse que inclusive tem voto 
favorável do Ver. José Carlos, o Ver. José Carlos respondeu dizendo que não contém sua 
assinatura, o Ver. Sérgio Pelegrino disse que o combinado era ser discutido entre as comissões e 
que a pressa por parte do Executivo acaba confundindo o Legislativo, o Sr. Presidente disse que 
como a maioria solicitou, ele irá acatar e sugeriu que pudéssemos discutir sobre o Projeto, o Ver. 
Sérgio Pelegrino disse acreditar que o primeiro passo deverá ser passar para as comissões 
analisarem, o Ver. José Carlos se colocou a disposição do Presidente da Comissão Permanente de 
Direitos Humanos para agendar uma reunião para discussão da matéria do Projeto, o Sr. Presidente 
então informou ao Presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos, o Ver. Adriano 
Simões, que deveria ser marcada uma reunião para a discussão da matéria, o Sr. Presidente disse 
em forma de sugestão, que seja marcada com pelo menos um dia de antecedência, pois se houver a 
necessidade de modificação, ainda terá tempo hábil, o Ver. Adriano Simões sugeriu para a próxima 
terça-feira as 15:00h, o Sr. Presidente perguntou aos demais Vereadores, se mais alguma Comissão 
gostaria de agendar suas reuniões, o Ver. Adriano Simões disse estar sendo democrático, como foi 
conversado entre os vereadores, que a melhor forma é nos reunir para discutirmos, ele está 
seguindo esta decisão e isso não significa que seja contra o Projeto, o Ver. Adilson de Paula, disse 
ter entendido em sua conversa com o Sr. Prefeito, que os Projetos seriam discutidos não em 
Sessão, mas em uma reunião antes, o Sr. Presidente falou sobre o Pedido de Providência 06/2017 
do Ver. José Carlos, informou que o 1º item solicitado, sobre envio do Oficio a COPASA-MG, será 
realizado, porém o 2º, referente ao acesso ao IBAM, explicou que a câmara possui contrato com o 
IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, com o intuito de recebermos assessoria de 
grande valia, para solucionarmos os problemas e assim fazermos um mandato pautado sempre nos 
fundamentos legais e os princípios fundamentados, então nós temos a assessoria jurídica e o IBAM, 
que é acima até de nossa assessoria jurídica que faz consultas ao IBAM, portanto para melhor 
aproveitamento do trabalho em nossa casa, informo que fica disponível aos nobres colegas, as 
consultas ao IBAM da seguinte forma, consultar quando houver necessidade, por escrito e entregue 
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ao departamento jurídico para que seja feito o Procedimento, e sua resposta será entregue por 
escrito da mesma forma ao Vereador interessado, o Sr. Presidente apresentou o Decreto nº 12 de 14 
de fevereiro de 2017, que estabelece as ruas que serão impedidas durante as festividades de 
carnaval, o Sr. Presidente disse sobre sua nova idéia para o prisma, que é a identificação de cada 
vereador em sua própria mesa no plenário, de um imã que poderá ser trocado de prisma, para que 
os próximos Presidentes não precisem comprar novos prismas, é uma solução simples e eficiente, o 
Sr. Presidente parabenizou os Vereadores, pelos Pedidos de Providência e os Projetos, que estão 
sendo discutidos, não ocorrendo como antes, onde alguns vereadores saiam da câmara e nem 
sabiam os projetos que haviam sidos votados, Todos os Pedidos de Providência foram referenciados 
e aprovados, então pedi ao Sr. Presidente que o Decreto nº 12 fosse enviado para todos os 
vereadores, para poderem informar em seus respectivos bairros quais as ruas estariam bloqueadas, 
o Ver. Edson Fonseca agradeceu aos nobres colegas, pela homenagem feita em seu aniversário, 
dizendo que ficou muito feliz, o Ver. Jose Carlos informou sobre o Sr. Angêlo que foi Secretário 
Executivo, está indo para o Seminário em São Paulo, para ser consagrado, desejando muita boa 
sorte e agradecendo aos trabalhos por ele prestados aqui na Câmara, falou também sobre os bairros 
São Clemente e São Rafael que estão sofrendo com a água, tendo tratativa desde 2015 pela 
COPASA, mas sem sucesso, que é a razão do envio desse Oficio, solicitei ao Secretário Executivo 
uma cópia do Oficio que será enviado a pedido do Sr. José Carlos. Nada mais havendo a se tratar o 
Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a Quarta Sessão Ordinária 
da Casa no dia 22 de fevereiro 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.  
 

 

 
Presidente: Wagner Silva Pereira              Vice-Presidente:Sérgio Eduardo Pelegrino Reis 

 
Secretário: Dalírio Antônio Dias 
 
 

Demais Vereadores:                                                                                                                                   

 

 
Aldo Henrique Chaves da Silveira                          Adilson Francisco de Paula                

 
 

Carlos Adilson Lopes Silva                    José Carlos Dias                           
                                                    

 
Edson Eugênio Fonseca Costa                    Marcos Adriano Romeiro Simões        
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