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Ata nº 25 de 18-09-2018
Ao décimo oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 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 25ª Sessão Ordinária sob a Presidência do vereador Aldo Chaves, 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. Carlos Adilson
que procedesse a chamada nominal dos vereadores, onde constatou a presença de todos,
havendo quórum o Presidente declarou aberto os trabalhos e informou que no dia
14/09/2018 tivemos a 2ª Sessão Solene, onde foi feita a entrega dos Títulos de Cidadão
Honorário Brazopolense aos agraciados que prestaram relevantes serviços ao
Município, onde o Pastor Lailton Batista Gomes não pode comparecer por motivos
maiores, então solicitou ao Ver. Carlos Adilson que realizasse a leitura da justificativa
de seu indicado. O Ver. Carlos Adilson realizou a leitura da justificativa da ausência na
Sessão Solene e o histórico do Pastor Lailton, então chamou o Pastor para receber o
título. O Pastor Lailton fez o uso da tribuna para agradecer a homenagem. O Presidente
parabenizou o Pastor e deu continuidade solicitando ao Secretário Ver. Carlos Adilson
que procedesse com a leitura da Ata de número 24, do dia 11 de setembro de 2018.
Logo após o Presidente colocou a ata em votação e ela foi aprovada por
unanimidade, deu continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver. Adriano Simões
que faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 156/2018 e 157/2018 ao
Poder Executivo. Em seguida passou a palavra ao Secretário Ver. Carlos Adilson, que
procedesse com a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: 255/2018 do Poder
Executivo; 97/2018 do BrazPrev; Convite do CONSEP para reunião sobre segurança
pública; Dando continuidade o Presidente passou aos Pedidos de Providências, sendo:
08/2018 do Ver. Wagner Pereira; 23/2018 do Ver. Sérgio Pelegrino; 24/2018 do Ver.
Sérgio Pelegrino; 27/2018 do Ver. Carlos Adilson; Indicação 03/2018 do Ver. Carlos
Adilson; 20/2018 do Ver. Adriano Simões; 22/2018 do Ver. Dalírio Dias; Requerimento
01/2018 do Ver. Dalírio Dias; 16/2018 do Ver. Adilson de Paula. O Presidente deu
continuidade iniciando o Grande Expediente: O Ver. José Carlos iniciou abordando
sobre a redação dos Projetos, que segundo o Regimento Interno e a Lei Orgânica, a
responsabilidade pela redação final da matéria é da Casa de Leis, o que não está sendo
seguido, sendo o Executivo quem está realizando a redação final, então lembrou a
necessidade do Projeto ser enviado em um formato que nos possibilite editar a redação.
Agradeceu também a Enfermeira Rita e a Senhorita Bárbara da Secretaria de Saúde,
pelo atendimento no dia de hoje, também agradeceu ao Sr. Rafael pela manutenção em
parte da estrada do observatório. O Ver. Sérgio Pelegrino parabenizou a Associação
Comercial pelo sucesso da festa Romeu e Julieta, também os apoiadores do evento,
sendo Prefeitura Municipal e Souza Cruz, com agradecimento especial para a Barraca
do Hospital e a Barraca do Carnaval 2019. Abordou também sobre a reunião na creche
do bairro Frei Orestes, onde explicou o ocorrido na quinta-feira passada em uma
publicação de uma mãe que utiliza a referida Creche, onde realizou uma visita junto do
Ver. Carlos Adilson, que também contou com a presença do Secretário José Márcio,
aproveitou para convocar os vereadores para comparecerem nesta reunião, também
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explicou sobre a vulnerabilidade da creche. O Ver. Adriano Simões parabenizou toda a
Comissão Organizadora da festa em louvor a São Benedito, no bairro dos Lúcios.
Também abordou sobre o aniversário de 117 anos de emancipação política de
Brazópolis, passando pelo desfile cívico, a fanfarra municipal, os proprietários de
laticínios, a Helomar, onde agradeceu a todos. Abordou sobre a Creche do bairro Frei
Orestes, citando os problemas de segurança pública, onde não se vê mais a rigorosidade
das leis e lembrou da importância de todos comparecermos na referida reunião. O Ver.
Carlos Adilson abordou sobre a creche e o sistema de gravação da creche, também
explicou como o ladrão está agindo quanto as câmeras de segurança. Também
parabenizou a Associação Comercial pela organização do evento, onde citou a praça de
alimentação que ficou muito boa, também parabenizou as escolas que representaram os
desfiles mesmo sendo de ultima hora. Abordou também sobre a indicação que realizou
ao Executivo, sobre o Conselho Municipal da Juventude, onde explicou a importância
dos Conselhos para a cidade. O Ver. José Carlos abordou também sobre a importância
da reunião na Creche do bairro Frei Orestes, adiantou como membro da Comissão de
Direitos Humanos, que necessitamos de três frentes de trabalho, uma é o combate na
ponta, ou seja, o trabalho da polícia e segurança, também trabalhar a cultura e
integração da comunidade com a escola, por ultimo a atuação da área social, onde
aponta ser uma das causas, pois em nossa cidade temos falta nestas ações, vendo como
ideal a violência não acontecer na ponta, tendo então necessidade de trabalhar no meio e
no fim. O Ver. Sérgio Pelegrino aproveitou a fala do Ver. José Carlos e disse ser uma
questão de envolvimento de todos, como assistência social e Secretaria de Educação.
Também parabenizou o Ver. Carlos Adilson pela proposta de criação do Conselho da
Juventude, onde abordou sobre uma conversa com um cidadão. O Presidente abordou
sobre a Sessão Solene do dia 14/09/2018, onde parabenizou a todos agraciados, a todos
presentes, aos funcionários da Câmara Municipal. Também parabenizou os cidadãos
Brazopolenses pelos 117 anos de emancipação política do nosso Município, a
Associação Comercial pela organização da festa Romeu e Julieta, aos produtores de
leite e a Helomar pelas doações do queijo e da goiabada, as bandas que se apresentaram,
as barracas, a polícia militar e a toda população que soube festejar em ordem, também
agradeceu as escolas municipais pelo desfile do dia 16/09/2018, a fanfarra municipal em
nome do Sr. Chico Pires, ao Município de Sapucaí Mirim pela apresentação da banda
marcial, a todas autoridades que compareceram, Prefeito de Piranguçu, Prefeita de
Maria da Fé, Prefeito de São Bento do Sapucaí, Prefeito de São José do Alegre, ao coral
vozes de euterpe pela apresentação em nome do regente Sr. José Rezende Vilela, iniciou
o encerramento agradecendo a presença de todos e convidando para a Vigésima Sexta
Sessão Ordinária da Casa no dia 25 de setembro às 19:00 horas, antes de encerrar pediu
que todos se levantem para saudarem os pavilhões. Dando como encerrado os trabalhos.
Eu, Carlos Adilson lavrei a presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada
por todos os EDIS presentes.
Presidente
Aldo Henrique Chaves da Silveira

Vice-Presidente
Marcos Adriano Romeiro Simões
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Secretário
Carlos Adilson Lopes Silva
Demais Vereadores:
Adilson Francisco de Paula

Dalírio Antônio Dias

Edson Eugênio Fonseca Costa

José Carlos Dias

Wagner Silva Pereira

Sergio Eduardo Pelegrino Reis

