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Ata nº 16 de 03-06-2019
Ao terceiro dia do mês de junho 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 16ª 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 15, do dia 27 de
maio 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: 058/2019 e
059/2019 ao Poder Executivo; 061/2019 a Secretária de Fazenda e Planejamento Sra. Valdete
Santos; 062/2019 a Contadora Sra. Flávia Lucia; 063/2019 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: 108/2019, 110/2019 e 111/2019 do Poder
Executivo; Convite da OAB. O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de
Providências e Requerimentos, sendo: Indicação 04/2019 dos Vereadores José Carlos e Carlos
Adilson; 16/2019 do Ver. Carlos Adilson; 15/2019 do Ver. Dalírio Dias; 14/2019 e 15/2019 do Ver.
Sérgio Pelegrino; 15/2019 do Ver. Aldo Chaves. Os pedidos de providências foram aprovados por
unanimidade. O Presidente deu continuidade passando a palavra ao Secretário Ver. Aldo Chaves
para entregar à Mesa Diretora o relatório do Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização referente ao Processo de Prestação de Contas de 2015. O Presidente deu
continuidade abordando o Projeto de Lei nº 08 de 09 de abril de 2019, que “Dispõe sobre as
diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências”, onde
informou que o projeto já foi distribuído para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, em seguida apresentou os pareceres
favoráveis a aprovação do Projeto de Lei nº 08 de 09 de abril de 2019 emitidos pelas referidas
Comissões e também o Parecer Jurídico. Depois colocou o referido Projeto em discussão. Os
vereadores Aldo Chaves e Wagner Pereira fizeram uso da palavra. Não havendo mais
manifestações, o Presidente colocou o Projeto de Lei nº 08 de 09 de abril de 2019 em 1ª
votação. O Projeto de Lei nº 08 de 09 de abril de 2019 foi aprovado por unanimidade em 1ª
votação. O Presidente deu continuidade iniciando o Grande Expediente: O Ver. Sérgio
Pelegrino agradeceu ao Departamento de Obras e ao Poder Executivo pelo início da manutenção
na Quadra Poliesportiva e na Quadra do bairro Estação, sendo uma reivindicação feita em 2017,
disse estar feliz e esperar que a manutenção seja concluída da melhor maneira possível, também
disse que muitas vezes repetimos os mesmos pedidos, e quando o Executivo faz a divulgação da
realização do serviço, informam que o trabalho já estava no planejamento desde o inicio do ano,
então questionou qual seria a razão para este planejamento não ser enviado a esta Casa, para
podermos explicar ao cidadão que nos cobra, disse que as respostas que o Executivo envia
referente aos pedidos de providências deveriam ser este planejamento. O Ver. Carlos Adilson
convidou todos para a noite de caldos realizada pelo “Grupinho” no dia 08/06/2019, as 17 horas,
onde terá também a coroação da Miss Caipirinha e show de prêmios, lembrou a importância de
prestigiar o evento. Também destacou a participação junto do Ver. Aldo Chaves no dia da família
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na creche do bairro Frei Orestes, onde ressaltou que deveriam haver mais dias da família, pois
notou que todos da família estão presentes, então ressaltou a importância da presença dos pais na
vida escolar do filho. Encerrou abordando sobre o Mini Curso de Defesa da Mulher, realizado no
dia 29/05/2019, onde ressaltou a grande participação e agradeceu o apoio dos Vereadores, citou
também a presença da Vereadora Andréia do Município de Piranguinho, que realiza um belo
trabalho voltado ao direito da mulher, e da Professora Fabiana, onde elogiou a didática, o
conhecimento e a dedicação, disse que foi interessante pois houveram mulheres com idade
superior a 70 anos, continuou parabenizando todos e lembrou que este trabalho terá continuidade.
O Ver. Adilson de Paula destacou o trabalho dos braçais da equipe de obras, e ressaltou que tem
feito muitos pedidos de providências para o bairro Cruz Vera e não está sendo atendido, onde
deixa sua indignação e relata que não está fazendo outros pedidos, pois todos que já realizou não
foram atendidos e acredita que os novos que realizar, também não serão atendidos, disse que não
tem obrigação de agradecer a equipe de obras ou o Prefeito, em sua opinião deveria receber o
agradecimento, pois anda realizando os trabalhos do bairro Cruz Vera, já que não possui nenhum
funcionário para ajuda-lo, citou uma valeta que já pediu várias vezes, e que até hoje não teve uma
pessoa para fazer o trabalho, disse acreditar que terá que resolver este problema com as próprias
mãos, como já vem fazendo a tempos, pediu que o Prefeito de uma melhor atenção a todos os
bairros e não somente desculpas. Questionou o porque de ter funcionários para outras obras e para
o referido bairro não, disse que o Prefeito deve ter respeito com a população, pois estamos aqui
para trabalhar para eles. Eu, Ver. Aldo Chaves parabenizei todos que participaram de forma direta
ou indireta no dia da família em todas as escolas e agradeci o convite do Ver. Carlos Adilson para
participar do evento na Creche Dona Jurecê Guimarães, no bairro Frei Orestes. Também agradeci
a presença da Sra. Valdete Santos, da Sra. Flávia Lucia e do ex-Prefeito João Mauro Bernardo na
reunião da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, que nos auxiliou na elaboração do
parecer da prestação de contas do ano de 2015. Finalizei deixando meus sentimentos de pesar aos
familiares da Sra. Corália Chaves Machado. O Presidente convidou a todos para o movimento em
prol ao calçamento do morro do Peri neste sábado e domingo, onde haverá motocross, cavalgada,
encontro de jipeiros, soletrando e outras atividades no salão de festas da igreja do bairro dos
Lúcios. O Presidente encerrou agradecendo a presença de todos, convidando para a Décima
Sétima Sessão Ordinária da Casa no dia 10 de junho 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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