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Ata nº 28 de 16-10-2018

Ao décimo sexto dia  do mês de outubro 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  28ª 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 onde solicitou ao Secretário
Ver. Carlos Adilson que procedesse com a leitura da Ata de número 27, do dia 09 de
setembro  de  2018.  Logo  após  o  Presidente colocou  a  ata  em  votação  e  ela  foi
aprovada por unanimidade, o Vice-Presidente Ver. Adriano Simões deu continuidade
realizando a leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 169/2018 ao Atendimento
de Clientes do Poder Público da CEMIG; 167/2018 e 168/2018 ao Poder Executivo; O
Presidente deu continuidade solicitando ao Secretário Ver. Carlos Adilson que fizesse
a leitura das  Correspondências Recebidas,  sendo: 275/2018, 276/2018,  277/2018 e
280/2018  do  Poder  Executivo;  110/2018  do  BrazPrev;  Convite  para  Encontro  de
Violeiros;  Convite  para  Audiência  Pública  na  Câmara  de  Itajubá,  sobre  a  empresa
Gardênia;  Dando  continuidade  o  Presidente passou  a  leitura  do  Projeto  de  Lei
30/2018, que “Altera a denominação do Trevo Rotary Club para o Trevo Rodoviário
“Expedito José Ribeiro” e dá outras providências”, o Ver. Carlos Adilson fez a leitura
da  justificativa  do  referido  Projeto,  o  Ver.  Adriano  Simões fez  a  leitura  do  ofício
encaminhado pelo Rotary Club e o Presidente fez a leitura da biografia do Sr. Expedito
José Ribeiro, seguido do Parecer da  Comissão de Legislação, Justiça e Redação e
Parecer Jurídico, em seguida colocou o referido Projeto em discussão. Os  vereadores
Wagner Pereira, Carlos Adilson, Adriano Simões e o Presidente abordaram sobre o
Projeto,  apresentando  suas  opiniões  sobre  a  homenagem representada  pelo  referido
Projeto. Então colocou o Projeto de Lei nº 30/2018 em 1ª votação. O Projeto de Lei nº
30/2018 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 30/2018 em 2ª votação. O Projeto de Lei nº
30/2018 foi aprovado em 1ª e 2ª votação por unanimidade e irá a Sanção do Prefeito
Municipal. Passou a leitura do  Projeto de Lei nº 05/2018 do  Poder Legislativo, que
“Dispõe  sobre  a  declaração  de  reconhecimento  de  utilidade  pública  da  associação
“Amigos  do  Hospital  São  Caetano”,  de  conformidade  com  a  Lei  Municipal  nº
502/2000”, o  Ver. Carlos Adilson fez a leitura da justificativa do referido Projeto, o
Ver. Adriano Simões fez a leitura do Parecer Jurídico e o Presidente fez a leitura do
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,   sendo ambos favoráveis ao
referido Projeto, em seguida colocou o referido Projeto em discussão. Os  vereadores
Carlos  Adilson,  José  Carlos,  Adriano  Simões,  Sérgio  Pelegrino  e  o  Presidente
apresentaram sua opinião sobre o referido Projeto. Então colocou o Projeto de Lei nº
05/2018 do Poder Legislativo em 1ª votação. O Projeto de Lei nº 05/2018 do Poder
Legislativo foi  aprovado  em 1ª  votação  por  unanimidade.  O  Ver.  Carlos  Adilson
solicitou regime de urgência, que foi acatado e aprovado pelos demais vereadores. O



2

Presidente colocou o Projeto de Lei nº 05/2018 do Poder Legislativo em 2ª votação.
O Projeto de Lei nº 05/2018 do Poder Legislativo foi aprovado em 1ª e 2ª votação por
unanimidade e irá a Sanção do Prefeito Municipal. Continuou fazendo a distribuição
do  Projeto de Lei nº 24 de 15/10/2018  para as  Comissões de Legislação, Justiça e
Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização,  que “Dispõe sobre a
reestruturação do Quadro de Cargos e Classificação da Prefeitura Municipal de
Brazópolis e dá outras providências.”, onde fez também sua leitura, deu continuidade
passando  aos  Pedidos  de  Providências,  sendo:  18/2018  do  Ver.  Adilson  de  Paula;
19/2018 e Requerimento de Informação 06/2018 do Ver. José Carlos; 27/2018 do Ver.
Sérgio  Pelegrino;  25/2018  do  Ver.  Dalírio  Dias;  30/2018  do  Ver.  Carlos  Adilson;
21/2018 do Ver.  Adriano Simões.  Os  pedidos  de  providências  foram aprovados  por
unanimidade. O Presidente deu continuidade iniciando o Grande Expediente: O Ver.
Carlos Adilson parabenizou a comunidade da do bairro Serra dos Mendonças,  pela
organização  da  festa  das  crianças  e  dos  eventos  realizados  no  sábado  e  domingo,
também reforçou que devido a falta de recursos, estamos limitados, necessitando então
de  parcerias  e  citou  o  bairro  Bom  Sucesso.  O  Ver.  José  Carlos apresentou  sua
homenagem aos Professores pelo dia 15/10, fez a leitura do convite ao encontro de
violeiros em homenagem ao seu pai e finalizou fazendo a leitura de um texto referente a
eleição deste ano. O Ver. Adilson de Paula pediu que o Prefeito tenha atenção com as
estradas  rurais,  também agradeceu  ao  Sr.  Aguedes  pela  doação  de  cascalho  para  a
manutenção das  estradas,  parabenizou também a escolha do Rotary ao Sr.  Expedito
Felix. O Ver. Adriano Simões respondeu ao texto lido pelo Ver. José Carlos, também
parabenizou aos organizadores da Festa de Nossa Senhora Aparecida e a iniciativa da
comunidade do bairro Serra dos Mendonças para reforma das estradas. O Ver. Sérgio
Pelegrino disse para mantermos a pauta nos assuntos Municipais. O Presidente pediu
que seja evitado o assunto, para mantermos o bom andamento dos trabalhos. O  Ver.
Adriano Simões abordou sobre sua página no Facebook. O Ver. José Carlos disse que
somente expressou seu pensamento. O Ver. Sérgio Pelegrino disse não podermos fazer
campanha política dentro da Câmara, nem ridicularizar o posicionamento do outro e
sugeriu que a Sessão fosse encerrada. O Presidente encerrou agradecendo a presença de
todos e  convidando para  a  Vigésima Nona Sessão  Ordinária  da  Casa no dia  23  de
outubro às 19:00 horas, antes de encerrar pediu que todos se levantem para saudarem os
pavilhões. 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. 

                Presidente Vice-Presidente
Aldo Henrique Chaves da Silveira                                Marcos Adriano Romeiro Simões
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