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Ata nº 29 de 23-10-2018

Ao vigésimo  terceiro dia do mês de outubro 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  29ª 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  onde  solicitou  ao
Secretário Ver. Carlos Adilson que procedesse com a leitura da Ata de número 28, do
dia 16 de outubro de 2018. Logo após o Presidente colocou a ata em votação e ela foi
aprovada por unanimidade, o Vice-Presidente Ver. Adriano Simões deu continuidade
realizando a leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 170/2018 e 171/2018 ao
Poder Executivo. O Presidente deu continuidade solicitando ao Secretário Ver. Carlos
Adilson que  fizesse  a  leitura  das  Correspondências  Recebidas,  sendo:  279/2018,
281/2018, 282/2018, 283/2018, 284/2018, 285/2018 e 287/2018 do Poder Executivo;
05/2018 do Tribunal Regional Eleitoral; Projeto Adote uma Praça neste Natal do Poder
Executivo; Convite para Semana Pedagógica do Magistério 2018; Convite da Câmara
Municipal de Piranguinho para a Instalação da Comissão Permanente de Defesa dos
Direitos  da  Mulher;  9695/2018  da  Empresa  OI.  Dando  continuidade  o  Presidente
passou aos Pedidos de Providências, sendo: Ofício 172/2018 e Pedido 28/2018 do Ver.
Sérgio Pelegrino; 09/2018 do Ver. Wagner Pereira; 21/2018 do Ver. Adriano Simões;
31/2018 do  Ver. Carlos Adilson; 18/2018 do  Ver. Adilson de Paula. Os pedidos de
providências  foram  aprovados  por  unanimidade.  O  Presidente deu  continuidade
abordando os  Projeto de Lei nº 28/2018, que “Dispõe sobre a alteração do Plano
Plurianual de Ações para o quadriênio 2018/2021 e dá outras providências” para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização e do Projeto de Lei nº 29/2018, que “Estima a Receita e fixa a despesa
do Município de Brazópolis para o exercício de 2019 e dá outras Providências”, o
qual também foi distribuído a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão
de Finanças,  Orçamentos  e  Fiscalização,  então  o  Presidente  informou  que ambos
Projetos seriam votados em 1ª votação, tendo ainda tempo para que sejam feitas novas
avaliações aos mesmos, sendo assim, sugeriu que fizéssemos a votação em conjunto dos
dois  Projetos,  deu  continuidade  colocando  os  dois  Projetos  em  discussão: O  Ver.
Dalírio Dias pediu que o Presidente reafirmasse que a votação em conjunta será dos
Projetos  de Lei  nº  28  e nº  29.  O  Presidente reafirmou que está  sendo votado em
conjunto  os  Projetos  de  Lei  nº  28  e nº  29  do  Poder  Executivo,  fez  também  a
apresentação dos Pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e Parecer Jurídico, sendo ambos
pareceres favoráveis tanto para o Projeto de Lei nº 28 quanto para o Projeto de Lei nº
29, em seguida explicou quais alterações foram realizadas, assim novamente colocou os
Projetos  em  discussão: Os  Vereadores  Carlos  Adilson,  Wagner  Pereira  e  o
Presidente  abordaram  sobre  os  referidos  Projetos.  Então  o  Presidente  colocou  os
Projetos  de Lei  28/2018 e 29/2018 em 1ª  votação.  Os  Projetos  de Lei  28/2018 e
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29/2018  foram  aprovados  em  1ª  votação  por  unanimidade.  O  Presidente deu
continuidade iniciando o  Grande Expediente:  O Ver.  Sérgio Pelegrino  convidou a
todos para o 2º CEP in Music, dia 27/10 a partir das 19hrs, no Clube Wenceslau Braz. O
Ver.  José  Carlos parabenizou  os  Professores  e  a  Coordenadora  da  Escola  Joaquim
Raimundo Braga, no bairro Bom Sucesso, pela festa da Primavera, abordou também
sobre uma Travessa no bairro Frei Orestes que está  sem nome,  então explicou uma
pesquisa  que  está  fazendo.  Continuou  abordando  sobre  o  código  de  posturas,
apresentando o progresso do estudo até então já feito. Finalizou lembrando a eleição de
domingo e desejou a todos uma boa eleição.  O  Ver. Carlos Adilson parabenizou o
pessoal do CMDCA pela Pré-Conferência feita no Município, também informou que a
Conferência será realizada dia 29/10 às 19hrs. O Ver. Adriano Simões relatou sobre o
nascimento de uma criança do Distrito de Luminosa, na Santa Casa de Misericórdia no
Município  de  São Bento  do  Sapucaí,  onde  agradeceu  ao  Prefeito  de  São Bento  do
Sapucaí,  a  gestora  da  Santa  Casa,  ao  Prefeito  Municipal  de  Brazópolis,  o  Sr.  José
Marcio e a Secretária de Saúde, que ajudaram muito nesta questão. Também abordou
sobre a falta de recursos nos Municípios, citando o fato da falta de combustível, ainda
sobre a Crise Financeira, lembrou conforme avisado pelo Prefeito, que as máquinas de
trabalho nas estradas rurais estão sem combustível, onde sugeriu que fosse realizada
uma reunião para esclarecimento com a população. Também parabenizou ao Sr. Lucas e
a Sra. Verônica, responsável pelo Leilão de Bezerros, da festa do Santuário de Nossa
Senhora Aparecida. Também pediu desculpas aos munícipes de Brazópolis,  pois não
pode participar da reunião na Câmara de Itajubá sobre a empresa Gardênia. Convidou
todos para a final do campeonato regional de futebol, no bairro Bom Sucesso, no dia
04/11. Também convidou todos para o campeonato de futebol de bairros que irá iniciar
no dia  11/11 no distrito  de  luminosa.  Também abordou sobre  a  pré-conferência  do
CMDCA. Finalizou abordando sobre as eleições do próximo domingo. O Ver. Adilson
de Paula agradeceu ao Sr. Geraldo Silva pelas doações de mudas para plantar na Praça
do  bairro  Cruz  Vera.  O  Presidente parabenizou  o  Sr.  Geraldo  “Menino”  pela  bela
atitude  e  o  Ver.  Adilson  de  Paula  pelo  trabalho.  Continuou  parabenizando  os
organizadores da festa de São Benedito no bairro da Roça, também aos festeiros da
Festa de Nossa Senhora Aparecida em especial aos festeiros José Dimas Faria e sua
esposa  Rose,  Sr.  Lucas  Mota  e  Sra.  Verônica  pela  organização  do  Leilão  da  festa.
Relatou sua visita ao Sr. Rafael do Cartório de Imóveis, que estará presente na Câmara
para tratar do assunto de regularização fundiária do Município. Abordou também sobre
uma reunião com o Prefeito Municipal e o Delegado Regional de Polícia Civil, onde foi
abordado a falta de efetivos. O Presidente encerrou agradecendo a presença de todos,
convidando para a trigésima Sessão Ordinária da Casa no dia 30 de outubro às 19:00
horas  e  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 Vice-Presidente
Aldo Henrique Chaves da Silveira                                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          Sérgio Eduardo Pelegrino Reis

                                                     


