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Ata nº 13 de 13-05-2019
Ao décimo terceiro dia do mês de maio 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 13ª 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 em seguida solicitou ao
Secretário Ver. Aldo Chaves que procedesse com a leitura da Ata de número 12, do dia 06 de
maio de 2019. O Ver. Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino fez o pedido de dispensa da leitura
da ata. O Presidente consultou a casa e acatou o pedido do Ver. Sérgio Pelegrino, a ata será
aprovada e publicada normalmente. O Presidente deu continuidade solicitando ao VicePresidente Ver. Sérgio Pelegrino que faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo:
044/2019, 045/2019, 046/2019 e 047/2019 ao Poder Executivo; 048/2019 a ADPM; 050/2019 ao
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; 049/2019 ao Ex-Prefeito João Mauro Bernardo.
Dando continuidade o Presidente passou a palavra ao Secretário Ver. Aldo Chaves que fez a
leitura das Correspondências Recebidas, sendo: 062/2019 do BrazPrev; 089/2019, 090/2019,
091/2019 e 094/2019 do Poder Executivo; Convite para Campeonato Paulista de asa-delta 2019. O
Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de Providências e Requerimentos, sendo:
08/2019 do Ver. Adilson de Paula; 15/2019 do Ver. Carlos Adilson; 13/2019 do Ver. Dalírio Dias;
Indicação 03/2019 dos Vereadores José Carlos e Carlos Adilson; 12/2019 do Ver. Aldo Chaves;
03/2019 do Ver. Wagner Pereira. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O
Presidente continuou iniciando o Grande Expediente: O Ver. Dalírio Dias desejou um abraço e
bênçãos a todas as mães pelo dia das mães. O Ver. José Carlos pediu as bênçãos de nossa senhora
de Fátima pelo seu dia, para podermos sempre fazer as coisas certas. Continuou abordando sobre o
futuro, onde sabemos haver uma crise nacional, que geralmente paralisa as ideias, então
apresentou alguns conceitos, como valorização dos servidores públicos, sabendo que isto não é
somente o salário, mas toda a base para seu trabalho, também que haja um programa municipal de
desenvolvimento econômico, pois acredita que a solução irá partir de dentro do próprio Município,
cita que nunca viu um projeto nesse sentido; Também um programa que trabalhe a conservação
das estradas rurais e das vias públicas, algo que não ocorre a muito tempo, pois ambas não
possuem qualidade, citou que durante as campanhas, as propostas são itens e eles não resolvem os
problemas, o que resolvem são os programas, com planejamento e etapas a serem cumpridas. O
Ver. Wagner Pereira disse ter abordado anteriormente sobre uma emenda parlamentar do
Deputado Federal Bilac Pinto no valor de R$283 mil reais, para compra de um caminhão e uma
caminhonete, onde informou que o caminhão chegou hoje, onde leu uma publicação do Prefeito
Municipal Carlos Alberto Morais. Também abordou sobre a festa de Nossa Senhora de Fátima,
que está ocorrendo, citou ter participado da carreata e lembrou que hoje é o dia da missa por ser o
dia de Nossa Senhora de Fátima. O Presidente agradeceu a atenção do Deputado Federal Bilac
Pinto com nosso Município. O Ver. Aldo Chaves abordou sobre os trabalhos das Comissões, onde
citou a Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, que tem feito reuniões constantes e
citou o Projeto de Lei nº 11, que trata assuntos referentes a apresentação da vacinação no ato da
matrícula escolar, onde disse que a Secretária de Saúde Alessandra Lancetti e a Enfermeira Sra.
Mônica viriam para esclarecer dúvidas, porém, por motivos de força maior não foi possível, então
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convidou os demais vereadores para participarem desta reunião. Também abordou sobre a reunião
com os moradores do bairro Jardim Vargem Grande, que enfrentam problemas em períodos de
chuva, pois ocorre alagamento das ruas, a reunião ocorreu dia 06/05/2019 a partir das 18 horas, e a
população está empenhada em solucionar este problema junto com a Prefeitura Municipal, uma
obra bastante complexa, pois trata o esgoto e as águas pluviais. Também em nome do Sr. Penuja,
proprietário do Mirante Vó Cotinha, disse que foi realizado o patrolamento da estrada que liga ao
mesmo, pois irá ocorrer a etapa do Campeonato Paulista e Carioca de Asa-Delta, também
convidou todos para participarem do evento. O Presidente parabenizou toda comunidade do
bairro Frei Orestes pela realização da Festa em louvor de Nossa Senhora de Fátima, então pediu
bênçãos a Nossa Senhora de Fátima. Abordou também o evento Cristificar, ocorrido na Igreja
Nossa Senhora das Candeias, no Distrito de Luminosa, disse que houveram pessoas de Campos
dos Jordão, Itajubá e Ouro Fino, reverenciou toda a participação dos moradores do Distrito de
Luminosa, disse ter tido a honra de participar e citou que foi um momento muito importante de
reflexão. Continuou desejando um abraço solidário a todas as mães, principalmente do município
de Brazópolis, pelo dia das mães, disse que pode estar junto de sua mãe e agradeceu por poder dar
um abraço a ela. Também convidou a todos para o Campeonato Paulista e Campeonato Carioca de
Asa-Delta no Mirante Vó Cotinha, onde parabenizou o Sr. Penuja por trazer essas atividades ao
Município, lembrou que no campo de aviação teremos a barraca em prol da APAE. Finalizou
desejando uma boa viagem aos vereadores Aldo Chaves e Sérgio Pelegrino, que irão a Belo
Horizonte para participar do Encontro Mineiro de Municípios e desejou um bom evento aos
mesmos. O Presidente encerrou agradecendo a presença de todos, convidando para a Décima
Quarta Sessão Ordinária da Casa no dia 13 de Maio 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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