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Ata nº 7 de 01-04-2019

Ao primeiro  dia  do  mês  de  abril  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  7ª 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 constatei a presença
de todos, havendo quórum o  Presidente declarou aberto os trabalhos e solicitou ao  Secretário
Ver. Aldo Chaves  que procedesse com a leitura da Ata de  número 6, do dia 25 de março de
2019. Logo após o Presidente colocou a ata em votação e ela foi aprovada por unanimidade. O
Presidente deu continuidade solicitando ao  Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino  que faça a
leitura  das  Correspondências  Enviadas,  sendo:  024/2019,  025/2019  e  Indicação  01/2019  ao
Poder Executivo; 026/2019 ao Presidente da Câmara Municipal. Dando continuidade o Presidente
solicitou ao  Secretário Ver. Aldo Chaves que faça a leitura das  Correspondências Recebidas,
sendo: 44/2019 do BrazPrev; 55/2019, 56/2019, 58/2019 e 59/2019 do Poder Executivo; 03/2019
do  Setor  de  Controle  Interno  Municipal;  Convite  para  1ª  Noite  em  Solidariedade  à  APAE;
Solicitação de uso da Tribuna pela  EMATER; Solicitação  de  uso do Espaço da Câmara  pelo
Presidente do DEM/Brazópolis; Solicitação de uso do Espaço da Câmara pelo Sr. Joaquim Carlos
Rodrigues para tratar assuntos relativos à 3ª edição da Copa de Futebol do bairro Bom Sucesso.
Dando continuidade o Presidente passou aos Pedidos de Providências e Requerimentos, sendo:
07/2019 do Ver. Dalírio Dias; 08/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino; 09/2019 do Ver. Carlos Adilson;
06/2019 do Ver. Adilson de Paula; 06/2019 do Ver. Aldo Chaves.  Os pedidos de providências
foram aprovados por unanimidade. O Presidente deu continuidade abordando sobre o Parecer da
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização referente as contas do Município no exercício
de 2016 e solicitou ao Relator da referida Comissão  Ver. Aldo Chaves que faça a  leitura do
mesmo. O Presidente deu continuidade fazendo a leitura do Projeto de Lei nº 05 de 15/03/2019,
que “Modifica o Artigo 5º da Lei Municipal 778 de 10 de agosto de 2007, revogando o inciso IV,
letra “a” da Lei nº 1183 que o alterou”, também de sua Justificativa, explicou que o Projeto foi
distribuído  para  a  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Cidadania,  Comissão  de  Urbanismo,
Infraestrutura e Regularização Fundiária, e o Parecer Jurídico, ambos favoráveis a aprovação do
referido Projeto de Lei. Em seguida o Presidente colocou o Projeto de Lei em discussão. O Ver.
Aldo Chaves fez  uso  da  palavra.  Não havendo manifestação,  o  Presidente deu  continuidade
colocando  o  referido  Projeto  em  1ª  votação.  O  Referido  Projeto  de  Lei  foi  aprovado  por
unanimidade em 1ª  votação.  O  Ver.  José Carlos fez  o pedido de regime de  urgência,  que  o
Presidente acatou e  consultou o plenário,  onde o pedido foi  aceito,  então colocou o referido
Projeto em 2ª votação. O Projeto de Lei do nº 05 de 15/03/2019 foi aprovado por unanimidade
em 1ª e 2ª votação, e irá a sanção do Prefeito Municipal. O Presidente deu continuidade iniciando
o  Grande Expediente:  O Ver. Carlos Adilson  enalteceu a forma diferente de fazer as coisas
acontecerem dos  moradores  do  bairro  Serra  dos  Mendonças,  onde  os  mesmos  começaram a
fabricar os bloquetes para a reforma das estradas do bairro, disse que com a união e força de
vontade, conseguimos ir a frente, citou o exemplo dos bairros Bom Sucesso e Alegre, que atuam
bastante, já que o Executivo não possui condições de resolver. O Ver. Aldo Chaves abordou sobre
os trabalhos da ultima semana na Casa Legislativa, onde tivemos o Instituto Plenum trabalhando
no  Regimento  Interno.  Comentou  também  sobre  a  1ª  oficina  do  Parlamento  Jovem,  no  dia



2

28/03/2019, onde o auditório esteve tomado pelos jovens, também os Vereadores Sérgio Pelegrino
e Adriano Simões. Abordou também sobre as reuniões da Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização  sobre  os  Pareceres.  Ressaltou  a  reunião  no  bairro  dos  Bentos  no  Distrito  de
Luminosa, conforme dito pelo Ver. Carlos Adilson no bairro Serra dos Mendonças, essa união dos
moradores é de grande valia, neste caso, os moradores estão juntando forças para solucionar o
problema do “morro do peri”,  no bairro dos Bentos, que com frequência se quer o transporte
escolar  consegue  chegar  ao  local,  no  caso  para  o  tratamento  de  850m²  de  calçamento,  será
necessário R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) onde o Município irá entrar com a parte de
maquinário e mão de obra, citou que o preço do bloquete licitado pelo Município é de R$ 2,75
(dois  reais  e  setenta  e  cinco centavos) a  unidade do bloquete,  sabemos que com a união dos
moradores e a compra direta dos produtores, deverão conseguir um preço até melhor. Parabenizou
também aos moradores da Serra dos Mendonças, pela união e disse que esta é uma forma de
resolver problemas específicos de cada localidade, como também pode ocorrer nos bairros Cruz
Vera, Bom Sucesso, a qual já atua a muito tempo dessa forma. O Ver. Sérgio Pelegrino registrou
seus parabéns ao pessoal do bairro Serra dos Mendonças pela união e se colocou a disposição para
ajudar. Também agradeceu ao cidadão André Damazio pela palestra sobre oratória dada na oficina
do Parlamento Jovem e aos jovens que estiveram presentes em busca de aprendizado. O Ver. José
Carlos disse  que  teve  informações  referentes  a  suspensão dos  trabalhos  do  Vetebraz  com os
jovens do Projeto Bom de Bola, onde disse que o Projeto esteve desde seu início conveniado com
o Município, o qual não está mais, com a desculpa da crise, disse esperar que não seja verdade esta
suspensão, pois o projeto ao longo dos anos atendeu mais de 600 crianças, sabemos que quando a
criança está lá praticando esporte, não está fazendo outras coisas erradas, então fez um apelo ao
Prefeito, que procure a entidade e converse, para que quem sabe dê um apoio e pense também na
questão do convênio, pois é fundamental, já que perdemos a autoestima quando estes projetos são
deixados de lado. O  Ver. Adilson de Paula agradeceu ao Prefeito e toda equipe de obras, pelo
patrolamento feito na estrada do bairro Anhumas, que possui um grande índice de movimento e a
estrada estava em uma situação péssima, segundo pedido inclusive das crianças do bairro, que
relataram que o ônibus escolar não aguentava a quantidade de buracos. Lembrou também que
esteve  com  o  Sr.  Sebastião  Leopoldo  sobre  a  festa  que  irá  ocorrer  no  bairro  da  Serra  dos
Mangueiros, que citou ser a estrada mais crítica do setor. O Presidente iniciou abordando sobre a
reunião no ultimo sábado no bairro dos Bentos, com a participação dos bairros próximos, com a
presença  do  Ver.  Aldo Chaves  e  do  Prefeito,  com o objetivo  de  propor  uma parceira  com a
comunidade para a construção de 175 metros de calçamento,  agradeceu ao pessoal  da Escola
Estadual Alfredo Albano de Oliveira que estiveram presentes, citou como exemplo a comunidade
da Serra dos Mendonças, disse que foi procurado por eles, para o auxilio no transporte, onde em
conversar com o Prefeito o mesmo disponibilizou, disse acreditar que isto irá ocorrer muito bem
em outras comunidades do Município. Lembrou que no ultimo domingo esteve no bairro Alegre,
prestigiando  a  final  do  campeonato  Society,  que  foi  proposto  pelo  Sr.  Proprietário  do
estabelecimento ao lado do campo, onde parabenizou a equipe campeã da cidade de Paraisópolis e
a  vice-campeã  do  bairro  Cruz  Vera.  Ressaltou  que  a  importância  dos  esportes,  onde  citou
campeonatos  do  bairro  Teodoros,  Bom Sucesso,  Alegre,  Luminosa.  Agradeceu  a  diretoria  da
APAE, pela vice-presidente Sra. Elizabete, que nos apresentou as condições atuais da APAE, onde
disse  acreditar  que  eles  irão  conquistar  seus  objetivos,  aproveitou  para  convidar  toda  a
comunidade  para  a  1ª  noite  em solidariedade  à  APAE,  no  salão  paroquial  de  Brazópolis,  no
próximo sábado dia 06/04/2019. Também comentou sobre a reunião com o pessoal da Plenum, que
estão realizando a atualização de várias demandas da Câmara Municipal, como: código de ética,
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código de posturas, regimento interno, lei orgânica, disse que estas ações irão deixar um bom
legado para as próximas legislaturas. Continuou falando sobre a 1ª oficina do Parlamento Jovem,
lecionada  pelo  Sr.  André  Damazio,  que  abordou  sobre  oratória  ao  plenário  lotado.  Finalizou
deixando um boa noite a todos que nos acompanham e deixou as portas abertas para as demandas
dos cidadãos, deixou um boa noite especial ao ex-Vereador Sr. Sérgio Reis. O Presidente encerrou
agradecendo a presença de todos, convidando para a Oitava Sessão Ordinária da Casa no dia 08 de
abril 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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