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Ata nº 15 de 29-05-2018 
 

Ao vigésimo nono 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 15ª 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, então o Secretário Ver. 

Carlos Adilson prosseguiu com a leitura da Ata de número 14, de 22 de maio de 

2018. Em seguida o Presidente colocou a ata em votação e a mesma foi aprovada por 

unanimidade, e solicitou ao Ver. Adriano Simões para leitura das Correspondências 

Expedidas, sendo: Ofício 089/2018, 087/2018, 090/2018 ao Executivo, o Ver. Carlos 

Adilson fez a leitura do ofício 088/2018 direcionado ao Deputado Estadual Ulysses 

Gomes. Em seguida pediu ao Secretário Ver. Carlos Adilson, que procedesse com a 

leitura das Correspondências Recebidas, sendo: Ofícios 137/2018, 130/2018, 

131/2018 do Executivo, 31/2018 da Casa de Convivência José Caetano Pereira, 

152/2018 da Secretaria Municipal de Educação de Brazópolis, Decreto nº 22 do 

Executivo, 006/2018 da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento,  o Presidente 

agradeceu e realizou a distribuição do Projeto de Lei nº 16 que “Autoriza o Executivo 

Municipal a protestar as Certidões de Dívida Ativa correspondente aos créditos 

tributários e não tributários do Município e dá outras providências”, para a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Orçamentos, Finanças e 

Fiscalização, em seguida fez a leitura do referido Projeto. Deu continuidade passando 

aos Pedidos de Providências, sendo: 11/2018 do Ver. José Carlos, 14/2018 do Ver. 

Dalírio Dias, 15/2018 do Ver. Sérgio Pelegrino, 17/2018 do Ver. Carlos Adilson e 

11/2018 do Ver. Adilson de Paula. O Presidente passou então a abordar a Comissão 

Especial criada pela Resolução nº 14/2018 que “Nomeia Comissão Especial da 

Câmara Municipal”, onde ao consultar o Plenário, todos estiveram de acordo e irá 

promulgar a Resolução 14/2018. O Ver. Dalírio Dias disse que não participa da 

Comissão, mas que terá o papel de fiscalizar, juntamente com os membros que não 

fazem parte da Comissão. Em seguida passou ao Projeto de Lei nº 14 de 04 de maio 

de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio de Cooperação com 

o Estado de Minas Gerais, para o fim de estabelecer colaboração federativa na 

organização, regulação, fiscalização e prestação de serviços públicos municipais de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e dá outras providências.”, onde 

realizou a leitura do mesmo, informou que as modificações previamente sugeridas 

foram acatadas pelo Executivo e o Projeto foi redistribuído as Comissões. O Ver. José 

Carlos informou que a Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização, se reuniu 

e decidiu não dar seu parecer. O Ver. Dalírio Dias disse como Presidente da Comissão 

de Orçamentos, Finanças e Fiscalização que possui um parecer de sua autoria. O Ver. 

José Carlos solicitou o artigo regimental que possibilita a mudança referente ao parecer 

não ser dado pela Comissão. O Ver. Wagner Pereira disse que o Parecer da Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação é favorável à aprovação do Projeto, seguido pela 
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Comissão de Infraestrutura e Urbanismo, depois questionou referente ao tempo de 

tramitação dos Projetos. O Presidente explicou referente ao tempo de tramitação dos 

Projetos, também referente a resposta do Parecer ser do Presidente da Comissão. O Ver. 

José Carlos questionou se todos os Vereadores membros da Comissão estão cientes e 

foram ouvidos. O Presidente respondeu que o Parecer é somente do Presidente da 

Comissão. O Ver. José Carlos respondeu que então não possui parecer da Comissão, 

pois tem a necessidade de duas assinaturas e seu parecer é contrário pois se trata de um 

Projeto complexo, que demandaria mais tempo para análise do mesmo. O Presidente 

esclareceu que este projeto não se trata do contrato, está somente dando autorização ao 

Município para iniciar as negociações com a COPASA e depois de todo o tramite, será 

celebrado o contrato. O Ver. Wagner Pereira abordou sobre o tempo de tramitação do 

referido Projeto, também referente as reuniões que compareceu sobre o assunto 

COPASA. O Presidente disse que o Projeto foi distribuídos às Comissões na data de 

08/05/2018. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que na reunião da Comissão de 

Orçamentos, Finanças e Fiscalização surgiram algumas dúvidas, também que nas 

reuniões que houveram fora de Brazópolis para tratar o assunto COPASA, tivemos 

exemplos de cidades vizinhas que só tiveram problemas após a assinatura do contrato, 

informou que respeita as observações feitas na reunião de Comissão e do Ver. José 

Carlos, mas em sua opinião se esta aprovação irá impedir o Município em ser multado 

novamente, podemos realizar a 1ª votação hoje e também termos a oportunidade de 

conhecer outras formas de fazer o trabalho. O Presidente agradeceu e disse que esse 

será o primeiro passo a ser dado neste assunto e ainda há tempo para o Município 

avaliar qual a melhor alternativa. O Ver. Dalírio Dias leu as etapas do processo de 

negociação. O Ver. Carlos Adilson disse que não estudou profundamente o Projeto, 

porém se a própria Comissão de Finanças está em duvidas, irá então abster de seu voto 

para acompanhar o desenvolvimento do referido Projeto. O Ver. José Carlos justificou 

que também irá abster do seu voto, pois gostaria de estudar ainda mais o impacto no 

bolso do cidadão, também apresentou seu voto de pesar pela decisão do Presidente da 

Comissão ter sido tomada nos corredores e não nas reuniões da Comissão. O Ver. 

Wagner Pereira explicou como funciona e como irá funcionar o tratamento de esgoto 

do Município. O Ver. Adriano Simões disse não ver problema em se iniciar essa 

negociação. O Presidente fez uma breve pausa. O Presidente retomou a sessão e 

colocou o Projeto de Lei nº 14 de 04/05/2018 em 1ª votação. Os vereadores José 

Carlos e Carlos Adilson registraram o pedido de abstenção, o referido Projeto foi então 

aprovado em 1ª votação por 6 votos favoráveis e 2 abstenções. O Ver. Wagner Pereira 

realizou o pedido de regime de urgência. O Presidente acatou o pedido e colocou o 

pedido de regime de urgência em votação, os Vereadores Sérgio Pelegrino, José 

Carlos, Carlos Adilson e Dalírio Dias, se apresentaram contrários ao pedido de regime 

de urgência, havendo empate com 4 votos favoráveis e 4 votos contrários, o Presidente 

apresentou seu voto favorável ao Regime de Urgência, então colocou o referido Projeto 

em 2ª votação. Os vereadores José Carlos e Carlos Adilson registraram o pedido de 

abstenção e o Ver. Sérgio Pelegrino foi contrário a aprovação do Projeto, sendo o 

Projeto aprovado em 2ª votação com 5 votos favoráveis, 2 abstenções e 1 voto contrário. 

O projeto fica então aprovado em 1ª e 2ª votação e irá a Sanção do Sr. Prefeito 

Municipal. Grande Expediente: O Ver. Wagner Pereira, iniciou abordando sobre o 

Arraia do Hospital São Caetano, que teve a necessidade de mudança em sua data para o 
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dia 30/06 e 01/07, também agradeceu a visita do Deputado Estadual do MDB Vanderlei 

Miranda no dia 25/05/2018, onde informou que Brazópolis irá receber um ônibus 

escolar e a troca das lâmpadas do Hospital São Caetano por lâmpadas LED. O Ver. 

Sérgio Pelegrino passou informações referentes a empresa de costura, onde foi 

identificado um galpão que atende as necessidades da empresa. O Presidente explicou 

o significado de abstenção, voto contrário e voto favorável nas votações. O Ver. José 

Carlos abordou sobre o Projeto de Lei nº 16, referente à duvidas sobre o artigo 4º, 

também uma estimativa de custo de cada cobrança do cartório, finalizou abordando 

sobre a greve dos caminhoneiros e os rumos da política econômica do país. O Ver. 

Adilson de Paula apresentou sua indignação sobre o atendimento de uma funcionária 

da Prefeitura, referente a coleta de lixo no bairro Cruz Vera, também fez um apelo ao 

Prefeito para a manutenção das estradas do bairro Cruz Vera. O Ver. Dalírio Dias 

abordou a importância do ESF e explicou seu funcionamento. O Ver. Sérgio Pelegrino 

abordou também o assunto de conscientização conforme o Ver. Dalírio Dias disse, onde 

cobrou uma maior divulgação por parte do Executivo. O Ver. Edson Eugênio convidou 

a todos para a Festa em louvor de Nossa Senhora de Fátima, do dia 31/05 até dia 03/06 

no bairro Teodoros, abordou também sobre a greve dos caminhoneiros, onde disse ser 

favorável a greve, concluiu falando sobre as taxas do atual governo de Minas. O Ver. 

Adriano Simões iniciou parabenizando a direção do Lar da Criança, referente ao 

almoço no ultimo domingo, também parabenizou o Sr. Danilo Pereira Rosa pelo rodeio 

que realizou em seu sítio, no ultimo final de semana, abordou também sobre a greve dos 

caminhoneiros, disse também que não temos um líder nato em nosso país. O Ver. 

Carlos Adilson iniciou abordando a greve dos caminhoneiros, onde fez a leitura de um 

texto do historiador Leandro Karnal e depois apresentou sua opinião. O Presidente 

comentou sobre a greve dos caminhoneiros, a qual deixou também seu apoio e opinião 

sobre o assunto. 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 Sexta Sessão Ordinária da 

Casa no dia 05 de junho 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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