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Ata nº 13 de 15-05-2018 
 

Ao décimo quinto 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 13ª 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 12, do dia 08 de 

maio de 2018. Logo após o Presidente colocou a ata em votação e a mesma foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente passou para a leitura das 

Correspondências Expedidas, onde solicitou ao Ver. Adilson de Paula a leitura do 

ofício 81/2018 enviado a CEMIG, na sequência o Ver. Dalírio Dias realizou a leitura 

do ofício 83/2018 enviado ao Poder Executivo. O Presidente deu continuidade com os 

Pedidos de Providências, sendo: 16/2018 do Ver. Carlos Adilson, 13/2018 do Ver. 

Sérgio Pelegrino, 10/2018 do Ver. Edson Eugênio e 12/2018 do Ver. Adriano 

Simões e Ofício 01/2018 dos Vereadores Carlos Adilson e José Carlos. O Presidente 

passou então para a leitura do 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”, então pediu ao Ver. Sérgio Pelegrino para a leitura da Justificativa do 

referido Projeto. O Presidente passou então para a leitura dos pareceres das Comissões 

de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente, Comissão de Finanças, 

Orçamentos e Fiscalização, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sendo 

ambos os pareceres favoráveis a aprovação do referido Projeto de Lei, em seguida 

passou para a discussão do Projeto. Houveram manifestações dos Vereadores Sérgio 

Pelegrino, José Carlos, Dalírio Dias e Adriano Simões. O Presidente então colocou o 

Projeto de Lei nº 03 do Legislativo em 1ª votação, o referido projeto foi aprovado 

por unanimidade em 1ª votação, não houve o pedido de regime de urgência e assim, o 

mesmo terá sua 2ª votação durante a próxima Sessão Ordinária, passou em seguida à 

leitura do Projeto de Lei nº 15 do Executivo de 14 de maio de 2018, que “Autoriza 

Concessão de subvenções, auxílios financeiros ou contribuições e contêm outras 

providências”, passou a leitura da Proposta de Emenda Modificativa nº 01 ao 

Projeto de Lei nº 15 de 14/05/2018, então colocou a referida Emenda Modificativa 

em discussão, houve manifestação do Ver. José Carlos, em seguida o Presidente 

colocou a referida Emenda em 1ª votação, a Proposta de Emenda Modificativa nº 01 

ao Projeto de Lei nº 15 de 14/05/2018 foi aprovada por unanimidade e será anexada 

ao projeto original, em seguida colocou o Projeto de Lei nº 15 em discussão. 

Houveram manifestações dos Vereadores Carlos Adilson e Aldo Chaves. Prosseguiu 

com a leitura dos pareceres favoráveis das Comissões, de Legislação, Justiça e 

Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, Comissão de 

Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente e o Parecer Jurídico. Em 

seguida colocou o referido Projeto de Lei em 1ª votação, o Projeto de Lei nº 15 de 
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14/05/2018 foi aprovado por unanimidade. O Ver. Carlos Adilson fez pedido de 

regime de urgência, que foi acatado e aprovado pelos Vereadores presentes. Então o 

Presidente colocou o referido projeto em 2ª votação, Projeto de Lei nº 15 de 

14/05/2018 foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação, e irá a Sanção do Prefeito 

Municipal. Grande Expediente: O Ver. Carlos Adilson fez a propagando do Arraia do 

Hospital São Caetano, onde também explicou as dificuldades que o Hospital está 

enfrentando, abordou também sobre a audiência pública do Loteamento no Goiabal, 

continuou falando sobre a Segurança Pública do nosso Município e referente a uma 

reunião com o Secretário de Segurança Pública Dr. Sérgio. O Ver. Wagner Pereira 

abordou sobre o Loteamento Bela Vista, também sobre a Segurança Pública, onde disse 

ter relatado ao Dr. Ailton sobre o problema de só termos 1 delegado e 1 efetivo na 

Polícia Civil de Brazópolis por parte do estado e os outros são todos da Prefeitura 

Municipal de Brazópolis, também agradeceu ao Deputado Bilac Pinto pela emenda onde 

envia uma viatura para a Polícia Militar de Brazópolis, continuou falando sobre o 

Hospital São Caetano, onde comentou sobre a divida do mesmo. O Ver. Sérgio 

Pelegrino abordou brevemente sobre o Hospital São Caetano, também parabenizou a 

ação dos Policiais referente a abordagem feito na tentativa de assalto ao Banco do 

Brasil, continuou apresentando sua indignação com a Empresa Gardênia, que a cada 

semana ocorre um problema diferente. O Ver. Adriano Simões comentou sobre a 

Empresa Gardênia, que tem dado problemas na maioria das cidades onde presta 

serviços, também sobre a Viação São Caetano, que está com diversos problemas, onde 

pediu ao Sr. Prefeito que ajude a solucionar o problema, contando com a ajuda dos 

Vereadores, abordou também a questão da Associação que está na intenção de ajudar ao 

Hospital São Caetano, agradeceu a Sra. Bárbara, chefe de divisão de transporte da 

saúde, pelos veículos que estão sendo disponibilizados para levar o pessoal para doação 

de sangue em Pouso Alegre, parabenizou também aos festeiros pela festa de Nossa 

Senhora de Fátima no bairro Frei Orestes, agradeceu também aos serviços da empresa 

“Beira Rio” e empresa “Duro na Queda”, que está auxiliando na manutenção de 

estradas, disse também que em sua opinião o maior problema da segurança pública é 

devido a corrupção e finalizou agradecendo a todos do setor de Obras. O Ver. José 

Carlos fez uma cobrança ao Executivo em relação ao Projeto Japão, abordou também o 

exemplo da Ministra Britânica que se demitiu do cargo devido a falta de compromisso 

com a verdade. O Ver. Adilson de Paula lembrou a reunião no ano passado com o 

CONSEP, referente a instalação de câmeras de segurança. O Ver. Adriano Simões 

parabenizou a todas as mães do Brasil pelo dia das mães. O Ver. Presidente abordou 

sobre a reunião com o Sr. Rafael do Cartório de Registro de Imóveis de Brazópolis, 

referente ao aumento da área urbana do Município, também abordou sobre as questões 

do Hospital São Caetano. 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 Quarta Sessão Ordinária da 

Casa no dia 22 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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