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Ata nº 10 de 22-04-2019
Ao vigésimo segundo 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:00 minutos, realizou-se a 10ª 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 informou que haveria o uso
da Tribuna pela Sra. Anelise de Cassia Rocha para explanar sobre o Projeto Seleções do Futuro
Brazópolis, então pediu ao Ver. Adilson de Paula que acompanhe a mesma até a tribuna. A Sra.
Anelise de Cássia Rocha fez a apresentação do Projeto Seleções do Futuro. Os vereadores
Wagner Pereira, José Carlos, Dalírio Dias, Adilson de Paula, Aldo Chaves e o Presidente
fizeram uso da palavra. Continuou solicitando ao Ver. Wagner Pereira que acompanhe a Sr.
Anelise de Cássia Rocha na saída da tribuna. Em seguida deu continuidade solicitando ao ao
Secretário Ver. Aldo Chaves que procedesse com a leitura da Ata de número 9, do dia 15 de
abril de 2019. Logo após o Presidente colocou a ata em discussão e a mesma foi corrigida e
aprovada por unanimidade. O Presidente deu continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver.
Sérgio Pelegrino que faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 32/2019 e 33/2019
ao Poder Executivo; 35/2019 a Polícia Militar; 34/2019 e 38/2019 ao Deputado Estadual Betinho
Pinto Coelho; 37/2019 a COPASA; Dando continuidade o Presidente solicitou ao Secretário Ver.
Aldo Chaves que faça a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: Requerimento de uso
da Tribuna pela Sra. Anelise de Cássia Rocha; 75/2019 e 76/2019 do Poder Executivo. O
Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de Providências e Requerimentos, sendo:
11/2019 do Ver. Dalírio Dias; 12/2019 do Ver. Carlos Adilson; Indicação 02/2019 dos Vereadores
José Carlos e Carlos Adilson; 09/2019 do Ver. Aldo Chaves; 11/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino;
02/2019 do Ver. Wagner Pereira. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O
Presidente deu continuidade iniciando o Grande Expediente: O Ver. José Carlos fez um registro
em nome do cidadão Sr. Geovani, morador do bairro Bom Sucesso, que enviou fotos do
calçamento próximo à Políclínica de Saúde, nas quais se observam muitos pregos espalhados pelo
chão. Então informou que conversou com o Sr. Paulo, do Setor de Obras da Prefeitura, e o mesmo
disse que irá ao local amanhã cedo para tomar as devidas providências. Continuou sua fala citando
a resposta do Executivo referente ao pedido dos vereadores para volta dos servidores conservas
nas estradas rurais, externado que “lamenta essa resposta do Executivo”, pois a vontade dos
vereadores é que as estradas rurais tenham de volta os trabalhadores para limpeza das laterais, dos
bueiros e operações de tapa buracos. Na mesma fala pediu para registrar que a decisão do
Executivo não combina com a realidade das condições das nossas estradas rurais. Disse ainda que
não adianta falarmos que fazemos política para determinado setor, sendo que não são feitas ações
nessa área. Como exemplo citou que não faz sentido falar que está trabalhando nas estradas, mas
não possuir funcionários como conservas para realizar as atividades. Afirmou que esta questão
precisa ser mais bem avaliada, pois outras gestões também passaram por essas dificuldades e esse
desafio deve ser enfrentado com o retorno dos funcionários para trabalhar nos bairros. O Ver.
Carlos Adilson parabenizou toda a programação da Semana Santa, ao pessoal do TAB na pessoa
da Sra. Fatinha e do Sr. Crescêncio, citou a Via Sacra do Santo Cruzeiro que teve uma grande
participação, e agradeceu ao pessoal que fez a doação das cadeiras para o teatro na sexta-feira
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santa, onde citou as empresas Redi Minas, Canândia Materiais de Construção e Saint Chaves
Corretor de Imóveis, onde o Ver. Aldo Chaves entrou em contato e os mesmos apoiaram, disse que
para o próximo ano, será feito um planejamento antecipado. O Ver. Dalírio Dias convidou a todos
para o inicio da 3ª Copa Regional de Futebol no bairro Bom Sucesso, que se inicia dia 28/04/2019,
à partir das 13 horas, disse que o futebol é um evento que atraí crianças, jovens e adultos, pois
ocorre a prática de atividade física e uma confraternização entre os mesmos. Também disse que já
está sendo programada a nova edição da Corrida da Banana e em breve irá dar mais informações.
O Ver. Adilson de Paula disse que do dia 02 ao dia 05 de maio será realizada a festa na Serra dos
Pereiras, onde já vem solicitando a manutenção da estrada do mangueiro, que estão sendo
iniciadas hoje e acredita que até quarta-feira sejam finalizadas, disse que esteve presente e o
trabalho está sendo bem feito, conforme o Ver. Dalírio Dias citou a estrada do observatório do
bairro Bom Sucesso, a qual faz um ano que a estrada não é patrolada, a estrada do Mangueiro
fazem dois anos que não é patrolada, disse estar sabendo que a outra máquina está trabalhando no
bairro Bom Sucesso. O Ver. Aldo Chaves registrou sobre a Semana Santa, onde tivemos a perda
de duas pessoas queridas de nossa sociedade, uma é a Sra. Maria Aparecida da Silva, mais
conhecida como Quita, onde deixou um abraço aos filhos Junior, Laura e familiares, também a
família do Sr. Toninho Vizoto, onde deixou um abraço a todos familiares. Referente a Via Sacra,
disse ter visto as fotos e a reforma ficou muito boa, ficou emocionado com a beleza das fotos e a
quantidade de pessoas participando. Continuou convidando a população para a realização de
Audiência Pública no dia 30/04 às 18:30 horas, referente a atualização da Lei Orgânica, que é de
grande importância para todos no Município, disse que a ultima atualização foi em 1990 e desta
vez teremos um grupo de advogados para nos auxiliar no debate, também disse que temos um
Projeto sobre o Código de Posturas desde o ano 2018, e segundo o Ver. Wagner Pereira deve-se
atualizar a Lei Orgânica antes do Código de Posturas, citou que o Código de Posturas é de 1949,
sendo ainda mais antigo que a Lei Orgânica, tendo grande necessidade de atualização, e essa é
uma oportunidade da sociedade colaborar com seu Município, disse estar muito feliz e honrado em
estar participando deste processo. Finalizou agradecendo as pessoas que estiveram abordando
sobre o Projeto Seleções do Futuro, que acredita ser um caminho muito importante para os jovens,
que irá ajudar a seguir por um bom caminho, também questionou se o Projeto poderia ter alguma
parceria com o Projeto Japão, que é organizado pelo Vetebraz e que tem a mesma tratativa, em sua
opinião precisamos nos unir, para o bem melhor da sociedade. O Ver. Sérgio Pelegrino
parabenizou todos envolvidos no Projeto Seleções do Futuro, também aos organizadores da 21ª
Feira do Peixe Vivo, continuou fazendo o convite para a Procissão de Amazonas e Cavaleiros, dia
28/04/2019, saindo do Clube dos 50 às 11 horas com destino ao parque de exposições em nome da
Sociedade de Educação e Assistência Frei Orestes e Lar das Crianças Monsenhor Noronha, onde
haverá serviço de bar, sorteio de brindes, som ao vivo e o leilão de gados em prol do Lar da
Criança, citou que os festeiros serão Matusalém Costa Machado, Ana Cláudia Monfredine
Machado, as irmãs franciscanas Nossa Senhora de Fátima e equipe de apoio. O Presidente iniciou
abordando sobre a viagem a Belo Horizonte, com a presença do Ver. Adilson de Paula e do
Prefeito Municipal Carlos Alberto Morais, no dia 17/04, onde visitaram os gabinetes dos
Deputados Estaduais Agostinho Patrus e Alberto Pinto Coelho, o Betinho, e foram muito bem
recebidos pelos assessores dos respectivos deputados, na ocasião foram tratados diversos assuntos
de suma importância para todos os cidadãos Brazopolenses e em breve serão divulgados maiores
detalhes sobre esta viagem, pois os frutos ainda estão por vir. Parabenizou todos as pessoas que
participaram da Semana Santa no Distrito de Luminosa, que foi um evento religioso muito
importante, onde vimos a união dos jovens, crianças, famílias e idosos em um momento de muita
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fé, citou que o Distrito de Luminosa tem muitas pessoas que moram fora, em São José dos
Campos, Campos dos Jordão, Jacareí, Taubaté, entre outras cidades, então quando ocorrem estes
feriados prolongados, o Distrito de Luminosa fica cheio, tanto pelos conterrâneos que residem fora
como pelos visitantes do Caminho da Fé, e pela rota turística que passa por ali, agradeceu por tudo
ter ocorrido com muita calma, paz e tranquilidade. Também agradeceu e parabenizou a equipe da
Prefeitura Municipal de Brazópolis pela revitalização e reforma do Cruzeiro e das estações,
também parabenizou ao artista plástico Mauro Silva Mendes Neto que fez um trabalho bem feito,
conforme destacado pelo Ver. Carlos Adilson, realmente o Santo Cruzeiro esteve repleto na última
sexta-feira da paixão, com a participação de muitas pessoas, explicou que houve a colocação de
cercas nas estações, um trabalho que foi desenvolvido por todos com muito carinho. Também
agradeceu a todas as pessoas que doaram os materiais para a fabricação das cercas, disse que essa
questão da parceria tem sido de fundamental importância, devido a crise e a falta de dinheiro
recorrente no Município de Brazópolis. Parabenizou também o Sr. Joaquim Rodrigues que no
próximo domingo iniciará o 3º Campeonato de Futebol Amador no bairro Bom Sucesso, que com
muita honra, destacando a abertura do campeonato, se recordou que no inicio da legislatura,
realizou um pedido de providência para que se retornasse os campeonatos municipais amadores, e
o Chefe da Divisão de Esportes, Sr. Helder, realmente ouviu este clamor e está de parabéns, pois
os campeonatos amadores estão por todo o Município, então agradeceu ao excelente trabalho do
Sr. Helder em frente da Divisão de Esportes, e lembrou os poucos recursos do setor, conforme
citado o Projeto Seleções do Futuro, onde a Sra. Anelise deixou seu parecer, notasse o trabalho
dedicado do pessoal. Também agradeceu ao pessoal que faz o trabalho da divisão de base, como o
Ricardo William que vem desenvolvendo um trabalho excelente na divisão de base do futebol
amador Brazopolense, então a todos que promovem o esporte, vocês promovem além do esporte,
também cidadania e saúde para as pessoas. Continuou parabenizando todos os organizadores da
Feira do Peixe Vivo, que mais uma vez foi um sucesso. Também abordou sobre o descobrimento
do Brasil, que é uma polêmica, pois muitos alegam que o Brasil foi invadido, já que os índios já
estavam aqui, mas deixando polêmicas a parte, disse que deseja que cada Brasileiro seja tão
grande quanto essa grande nação, que seja grande no caráter, que seja grande na responsabilidade,
que seja grande na honestidade, que seja grande na solidariedade, pois realmente o povo brasileiro
é muito solidário, é um povo que se ajuda muito, e isto temos de exemplo no Município de
Brazópolis, pois as pessoas se doam e se ajudam muito, desejou que cada Brasileiro seja tão
grande conforme é grande a nossa nação. Encerrou se solidarizando com a colocação do Ver. José
Carlos, referente aos conservas nas estradas, o que é também observado por todos os Vereadores,
disse que irá pedir e insistir nesta questão, e o Prefeito Municipal Carlos Alberto de Morais irá vêlo novamente em seu gabinete, pedindo novamente para a manutenção das estradas com os
conservas, pois considera de fundamental importância, e citou o bairro do Alegre, que a alguns
anos atrás, o Sr. Tarcísio fazia um excelente trabalho, depois algum administrador entrou e o
funcionário foi transferido para a cidade e a estrada do bairro foi se acabando até chegar ao ponto
que se encontra hoje, uma estrada mal conservada, mal arrumada e como dito por muitos,
abandonada, então irá pedir novamente aqui e também no gabinete do Prefeito, para as estradas do
bairro Alegre, Bom Sucesso, e demais estradas rurais que necessitam de conservas, disse achar que
para a questão de falta de funcionários, é necessário em sua opinião adequar, por exemplo no
bairro do Alegre o funcionário João Paulo que é do bairro e sempre acompanha a Sessão de
Câmara, até já pediu ao Prefeito que o coloque como funcionário conserva na estrada do bairro
Alegre, pois o funcionário já mora no bairro, assim ficará mais fácil de trabalhar, então disse ao
Prefeito Carlos Alberto Morais que é insistente e irá novamente conversar e ouvir ele, pois é para
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isso que estamos no serviço público. O Presidente encerrou agradecendo a presença de todos,
convidando para a Décima Primeira Sessão Ordinária da Casa no dia 29 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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