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Ata nº 30 de 30-10-2018
Ao trigésimo 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
30ª 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 29, do dia 23 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: 172/2018 e Requerimento de
Informação 02/2018 ao Poder Executivo. O Presidente deu continuidade solicitando ao
Secretário Ver. Carlos Adilson continuou passando a leitura das Correspondências
Recebidas, sendo: 290/2018 e 291/2018 do Poder Executivo; Convite da Escola
Estadual Dino Ambrósio Pereira. Dando continuidade o Presidente passou aos Pedidos
de Providências, sendo: 20/2018 do Ver. José Carlos; 32/2018 do Ver. Carlos
Adilson; 29/2018 do Ver. Sérgio Pelegrino. Os pedidos de providências foram
aprovados por unanimidade. O Presidente deu continuidade abordando o Projeto de
Resolução nº 18/2018 do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a alteração da
redação do inciso III do Artigo 36 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Brazópolis e dá outras providências.”, onde fez sua leitura e deixou a palavra em
aberto. Não havendo manifestação, colocou o referido Projeto de Resolução em 1ª
votação, o referido Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade e irá para
promulgação da Mesa Diretora. Em seguida fez a leitura da Resolução nº 19/2018, que
“Nomeia Comissão Especial da Câmara Municipal”. Os vereadores José Carlos,
Sérgio Pelegrino, Dalírio Dias, Carlos Adilson, Aldo Chaves, Wagner Pereira e
Adriano Simões abordaram sobre a referida Resolução. O Presidente deu continuidade
fazendo a leitura e distribuindo o Projeto de Lei nº 32 de 23 de outubro de 2018, que
“Dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana no Município de Brazópolis e dá
outras providências” a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de
Finanças, Orçamentos e Fiscalização e Comissão de Urbanismo, Infraestrutura e
Regularização Fundiária, passou então a 2ª votação em conjunto dos Projetos de Lei
28/2018 e 29/2018, os Projetos de Lei 28/2018 e 29/2018 foram aprovados em 1ª
votação e 2ª votação por unanimidade e irão a Sanção do Prefeito Municipal. O
Presidente deu continuidade iniciando o Grande Expediente: O Ver. Sérgio Pelegrino
agradeceu a equipe de Obras pelos pedidos atendidos no bairro Alegre; continuou
parabenizando aos Deputados Federais, Estaduais, Senadores, Governador e Presidente,
em especial aos eleitos com votos expressivos no nosso Município. O Ver. Carlos
Adilson abordou sobre uma publicação feita pelo Hospital São Caetano, sobre as novas
especializações que serão atendidas, sendo Urologia pelo Dr. José Henrique e
Psiquiatria pela Dra. Heloisa. O Ver. José Carlos disse que esteve no Sicoob e
convidou a população para participar desta iniciativa de banco cooperativo. O Ver.
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Dalírio Dias abordou sobre o resultado das eleições, apresentando sua visão; também
pediu ao Executivo que possa dar atenção a estrada que liga o Observatório a Escola
Joaquim Raimundo Braga. O Ver. Edson Eugênio agradeceu ao Sr. Rafael do Setor de
Obras pelo atendimento na ponte no bairro Teodoros; realizou uma reclamação a
Secretaria de Agricultura, alegando que a 6 meses tem que fazer uma ligação para
lembra-los da coleta de lixo; também parabenizou ao novo Governador e Presidente e
falou sobre a situação dos Municípios. O Ver. Adriano Simões abordou as estradas
rurais, onde o Prefeito lhe disse não ter verbas para abastecimento dos maquinários,
então pediu paciência aos moradores, onde na medida do possível serão atendidos os
casos mais críticos; desejou também boas vindas ao Dr. José Henrique, que estará
atendendo na área de Urologia no Hospital São Caetano; também convidou a todos para
a final do Campeonato Municipal de futebol no bairro Bom Sucesso, dia 04/11;
finalizou abordando as eleições, parabenizando ao futuro Governador e ao Presidente. O
Ver. Sérgio Pelegrino desejou boas vindas ao Dr. José Henrique. O Presidente também
abordou sobre o retorno do Dr. José Henrique, que irá ajudar muito. O Ver. Wagner
Pereira parabenizou ao novo Presidente da República e ao novo Governador de Minas
Gerais. O Presidente abordou a comemoração do dia do Servidor Público, no dia 28/09;
onde parabenizou a todos os Servidores Públicos do Município; abordou também sobre
a reunião do dia 24/09, referente a Cidadania, que contou com a presença de autoridades
municipais; continuou abordando sobre a Sessão Solene que ocorrerá dia 31/10/2018
em Piranguinho, pela iniciativa da Vereadora Andréia, onde será tratada a criação da
Comissão Permanente da Defesa da Mulher; abordou também sobre e reunião do
CMDCA, ocorrida na Casa da Cultura no dia 29/09 as 19 horas, onde desejou todo
sucesso ao Conselho e se colocou a disposição; Parabenizou o novo Presidente da
Republica e o novo Governador eleitos no último domingo. O Presidente encerrou
agradecendo a presença de todos, convidando para a trigésima primeira Sessão
Ordinária da Casa no dia 06 de novembro 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.
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