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Ata nº 1 de 05-02-2019
Ao quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 1ª Sessão Ordinária
sob a Presidência do Vereador Adriano Simões, 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. Aldo Chaves que procedesse a chamada nominal dos vereadores, onde constatou a presença
de todos, havendo quórum o Presidente declarou aberto os trabalhos onde solicitou ao VicePresidente Ver. Sérgio Pelegrino que acompanhe a Supervisora de Epidemiologia Sra. Luciene
Constantino para o uso da Tribuna. A Sra. Luciene Constantino abordou sobre o risco de epidemia
de dengue na cidade de Brazópolis. O Presidente e os vereadores Carlos Adilson, José Carlos,
Sérgio Pelegrino, Wagner Pereira e Aldo Chaves apresentaram seus questionamentos e
agradecimentos. O Presidente deu continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver. Sérgio
Pelegrino que faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 001/2019 e 002/2019 ao
Poder Executivo; 003/2019 e 005/2019 à CEMIG; 004/2019 à empresa Pássaro Marrom, onde o
Ver. Wagner Pereira fez o relato elucidando sobre o ofício enviado a empresa pelo Ver. Edson
Eugênio. Dando continuidade o Presidente solicitou ao Secretário Ver. Aldo Chaves que faça a
leitura das Correspondências Recebidas, sendo: 009/SEMAS/2019 da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Assistência Social. Dando continuidade o Presidente passou aos Pedidos de
Providências e Requerimentos, sendo: 001/2019 do Ver. Dalírio Dias; 001/2019 do Ver. Aldo
Chaves; Requerimento de Informação 01/2019 do Ver. Aldo Chaves; 001/2019 do Ver. Carlos
Adilson; 001/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino; 001/2019 do Ver. Adilson de Paula; Requerimento de
Informação 01/2019 do Ver. José Carlos. Os pedidos de providências foram aprovados por
unanimidade. O Presidente deu continuidade fazendo a leitura da Resolução 03/2019, que
“Dispõe sobre a alteração do parágrafo 4º do artigo 16 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Brazópolis e dá outras providências”, então colocou a referida Resolução em
discussão. Os vereadores Wagner Pereira, Aldo Chaves e José Carlos fizeram o uso da palavra,
em seguida o Presidente colocou a Resolução 03/2019 em votação. A Resolução 03/2019 foi
aprovada por unanimidade e irá a promulgação da Mesa Diretora. Deu continuidade fazendo a
leitura da Resolução 04/2019, que “Dispõe sobre a alteração do inciso II do artigo 61 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Brazópolis e dá outras providências”, então
colocou a referida Resolução em discussão. Os vereadores José Carlos e Aldo Chaves, fizeram
uso da palavra. em seguida o Presidente colocou a Resolução 04/2019 em votação. A Resolução
04/2019 foi aprovada por unanimidade e irá a promulgação da Mesa Diretora. O Presidente deu
continuidade iniciando o Grande Expediente: O Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu ao funcionário
Paulo e todos do setor de Obras, e relatou o problema do esgoto que desce do bairro Horizonte
Azul e passa no bairro Bela Vista, no Loteamento do Dico, onde os moradores estão vivendo com
o cheiro de esgoto todos os dias, então pediu ao Prefeito que dê uma solução e faça uma visita ao
local, pediu para registrar sua indignação sobre este problema. O Ver. Adilson de Paula
parabenizou o Prefeito pela contratação do Sr. João do Carmo Lúcio para cuidar das estradas do
nosso município, também agradeceu ao trabalho do Sr. Rafael no ano de 2018. O Ver. José Carlos
apresentou a nova direção do ConTur, também agradeceu a participação da população e a
convivência com os colegas, abordou sobre seu trabalho e deixou sua disponibilidade para a
população, também desejou um bom ano de 2019, esperando que possamos produzir ainda mais
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do que produzimos até então. O Ver. Aldo Chaves se solidarizou com as vítimas da tragédia
ocorrida na cidade de Brumadinho, também registrou a presença no dia 01/02/2019 na Posse dos
Deputados Estaduais, já realizando cobranças de ajuda ao Município, também parabenizou o
Presidente da Assembleia Dep. Agostinho Patrus, registrou a torcida pelo bom trabalho do Senado
Federal e do Congresso Federal, também registrou e agradeceu o pagamento do empenho do Dep.
Fed. Dimas Fabiano, de um trator com roçadeira articulada e de um gás tanque e chorumeira, que
em breve estará à disposição da população, também registrou o agradecimento do Assessor Erick,
que sempre nos atende independente de sigla partidária. O Ver. Wagner Pereira apresentou um
relato da viagem citada pelo Ver. Aldo Chaves, onde ressaltou que foi recebida metade de uma
diária, e abordou a visita feita a Belo Horizonte. O Presidente parabenizou toda a comissão dos
festeiros da festa de Nossa Senhora das Candeias, ocorrida nos dois últimos finais de semana no
distrito Luminosa, onde disse estar muito feliz e agradecido pelo sucesso da festa, agradeceu
também ao Padre Elton, ao pessoal da CCP, aos doadores, a presença do Prefeito, dos vereadores
Aldo Chaves e Adilson de Paula. Continuou abordando sobre a viagem a Belo Horizonte na Posse
dos Deputados Estaduais, onde os parabenizou pela eleição, inclusive também a nova Mesa
Diretora e ao novo Governador Romeu Zema, abordou também sobre a tragédia na cidade de
Brumadinho, que ocorre por falta de fiscalização, sendo um crime ocorrido no nosso estado e
abalou toda a sociedade, lembrou da tragédia de Mariana, que até hoje, ninguém foi
responsabilizado. Continuou parabenizando ao Prefeito pela contratação do Sr. João do Carmo
Lúcio para a manutenção das estradas rurais, onde fez um breve relato dos seus trabalhos.
Agradeceu a todos cidadãos Brazopolenses que nos acompanham pelas redes sociais e no plenário
da Câmara Municipal e deixou as portas da Câmara abertas para todos, finalizou convocando a
presença e participação de todos, para a melhoria dos nossos trabalhos. Agradeceu aos vereadores
pela confiança na eleição da Mesa Diretora. O Presidente encerrou agradecendo a presença de
todos, convidando para a Segunda Sessão Ordinária da Casa no dia 11 de fevereiro às 19:00 horas
e pediu que todos se levantem para saudarem os pavilhões. Dando como encerrado os trabalhos.
Eu, Aldo Chaves lavrei a presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada por todos os
EDIS presentes.
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