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Ata nº 25 de 10-09-2019 
 
Ao décimo dia do mês de setembro 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 25ª 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 24, do dia 03 de 

Setembro de 2019, o Ver. Sérgio Pelegrino solicitou a dispensa da leitura da Ata, onde o 

Presidente acatou e consultou a casa, a dispensa na leitura da ata foi aprovada, a mesma será 

posteriormente aprovada pelos vereadores. O Presidente deu continuidade solicitando ao Vice-

Presidente Ver. Sérgio Pelegrino que faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 

101/2019 ao Poder Executivo. O Presidente deu continuidade solicitando ao Secretário Ver. 

Aldo Chaves que faça a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: 177/2019 e 178/2019 

do Poder Executivo; 24/2019 da OAB subseção Brasópolis; Convite da Academia Brazopolense 

de Letras e História; Convite da Divisão de Cultura da Prefeitura Municipal. O Presidente deu 

continuidade passando aos Pedidos de Providências e Requerimentos, sendo: 28/2019 do Ver. 

Carlos Adilson; 23/2019 do Ver. Dalírio Dias; Requerimento de Informação 07/2019 e 08/2019 do 

Ver. José Carlos; Indicação 08/2019 do Ver. José Carlos; 23/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino. Os 

pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O Presidente deu continuidade 

iniciando o Grande Expediente: O Ver. Dalírio Dias abordou sobre a 10ª Edição da Festa do 

Queijo e do Doce de Leite na cidade de Ipanema, Minas Gerais, que ressaltou ser o maior queijo e 

doce de leite do mundo, sendo o queijo com 2.284kg e o doce de leite com 828kg, então abordou 

sobre a 3ª Edição da Festa Romeu e Julieta. O Ver. Wagner Pereira disse que o queijo não pode 

circular pela cidade por questões de higiene. O Ver. Dalírio Dias explicou como foi a circulação 

do queijo na cidade de Ipanema. O Ver. José Carlos abordou sobre a resposta do requerimento nº 

06/2019. Também sobre o Art. 5º, inc. XXIV da Constituição Federal, referente ao direito de 

Petição e explicou que todo cidadão tem direito de fazer estes requerimentos. O Ver. Carlos 

Adilson apresentou a prestação de contas da Quermesse e do Trilhão beneficentes realizados no 

bairro Bom Sucesso. Realizou o convite da Academia Brazópolense de Letras e História, 

apresentando as atividades e seus horários. O Ver. Sérgio Pelegrino abordou sobre sua visita a 

Escola Municipal Cel. Francisco Braz em companhia do diretor Sr. Romulo Visotto. O Ver. 

Wagner Pereira parabenizou o Sr. Nino Rezende pela foto da queda do muro de Berlim e pelo 

convite para a 14ª Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba, também propôs uma 

moção de congratulação ao Sr. Nino Rezende. O Ver. Aldo Chaves abordou sobre e celebração 

de 197 anos da Independência do Brasil, relatando os eventos realizados durante a semana da 

pátria. Também sobre a esperança de mudança no Brasil, onde ressaltou as questões referentes a 

fake news. O Presidente convidou a todos para a Sessão Solene no dia 14/09 às 11:00 horas para 

entrega do título de Cidadão Brazopolense. Parabenizou os organizadores e expositores da 

ExpoBraz 2019. Abordou sobre a ida para Belo Horizonte nos dias 04 e 05 de setembro, em 

companhia do Prefeito, para reunião no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde abordaram 

assuntos referentes a comarca de Brazópolis, também agradeceu ao Deputado Estadual Betinho 

por tê-los acompanhado na oportunidade e ressaltou a recepção do Deputado Estadual Agostinho 

Patrus, onde o agradeceu pelo envio de uma patrol. Deu continuidade parabenizando o Governo 

Federal referente a pensão vitalícia aos portadores de microcefalia, também referente a taxa de 

importação de medicamentos de câncer e aids terem sido zeradas. Parabenizou toda a Prefeitura 

pela parceria no plantio de mudas de árvores por toda a cidade. Convidou todos para a festa do 
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Romeu e Julieta, realizada entre os dias 13 e 16 de setembro, onde parabenizou todos os 

envolvidos. Abordou sobre os questionamentos referentes ao cascalho que estão sendo colocado 

nas estradas, onde explicou que os moradores do Distrito de Luminosa estão comprando o 

cascalho e a Prefeitura está transportando e colocando nos locais críticos. Agradeceu o Prefeito, 

Secretario de Educação, Rafael de obras e Bruno Almeida, pela visita na Escola Municipal Altino 

Pereira Rosa para uma possível reforma do telhado. O Ver. Sérgio Pelegrino abordou sobre a 

questão do cascalho nas estradas. O Presidente encerrou agradecendo a presença de todos, 

convidando para a Vigésima Sexta Sessão Ordinária da Casa no dia 17 de setembro 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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