CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
Ata nº 29 de 08-10-2019
Ao oitavo dia do mês de outubro 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 29ª 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 foi constatado a
presença de todos, havendo quórum o Presidente declarou aberto os trabalhos e informou que será
feita a dispensa da leitura da Ata de número 28, do dia 01 de outubro de 2019, sendo que a
mesma já foi lida, discutida e aprovada pelos vereadores, deu continuidade solicitando ao VicePresidente Ver. Sérgio Pelegrino que faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo:
110/2019 ao Poder Executivo; 111/2019 ao Presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização; 112/2019 ao Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O
Presidente deu continuidade solicitando ao Secretário Ver. Aldo Chaves que faça a leitura das
Correspondências Recebidas, sendo: 315/2019 do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do
Adolescente;129/2019 do BrazPrev; 089/2019 da Escola do Legislativo da ALMG; 036/2019 do
IBGE-MG; 195/2019, 196/2019, 197/2019, 198/2019, 201/2019, 202/2019 e 203/2019 do Poder
Executivo; 2868/2019 da ALMG. O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de
Providências e Requerimentos, sendo: 17/2019 do Ver. Adilson de Paula; 32/2019 do Ver.
Carlos Adilson; 25/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino; 08/2019 do Ver. Aldo Chaves. Os pedidos de
providências foram aprovados por unanimidade. O Presidente deu continuidade iniciando o
Grande Expediente: O Ver. José Carlos abordou sobre a resposta de seu requerimento referente
a atualização dos bens considerados históricos, onde pediu que o Ver. Aldo Chaves refizesse a
leitura desta resposta. Em seguida realizou a leitura dos questionamentos feitos, concluiu que o
requerimento não foi respondido corretamente. Deu continuidade solicitando abrir vista dos
Projetos sobre o Orçamento e sobre o PPA, para os Vereadores que tiverem o interesse em analisar
os Projetos. Parabenizou os organizadores do evento “vem brincar na praça”. Continuou
abordando sobre democracia. O Ver. Wagner Pereira abordou sobre o PPA e informou que o
secretário Cezar Gomes está fazendo a comparação com o projeto do ano passado. Deu
continuidade abordando sobre a eleição de Conselheiro Tutelar, onde parabenizou os 916 votantes
e todos os candidatos, também fez a leitura dos nomes eleitos e os desejou um bom trabalho. O
Ver. Adilson de Paula abordou sobre a reunião realizada no bairro Cruz Vera, onde foi decidida
uma parceria entre o Executivo e a população, em prol do calçamento da entrada da escola do
bairro Cruz Vera, também agradeceu a presença do Prefeito, do Ver. Aldo Chaves e da Assessora
Valéria Noronha. Parabenizou o Pedro Gomes pela bela festa realizada no Parque de Exposições.
Também abordou sobre a reunião da Comissão de Infraestrutura, que visa a regularização de
terrenos. O Ver. Aldo Chaves reforçou a importância das parcerias da comunidade com o
Executivo, onde citou a reunião no bairro Cruz Vera e reforçou a importância destas reuniões com
as comunidades. Também abordou sobre o evento “vem brincar na praça” e ressaltou a carência
deste espaço em nosso Município. Parabenizou também a Festa de Nossa Senhora Aparecida,
onde ressaltou o festeiro Pedro Gomes e desejou sucesso aos próximos anos. Também
parabenizou os conselheiros eleitos para os trabalhos no Conselho Tutelar. O Presidente
parabenizou todos os candidatos a conselheiros tutelares e toda população que exerceu seu direito.
Também parabenizou a todos presentes na Festa de São Benedito no bairro dos Lúcios no ultimo
final de semana, em especial aos festeiros Dona Célia e Sr. Carlito. Parabenizou o festeiro Pedro
Gomes, pela grande festa de Nossa Senhora Aparecida. Também a todos envolvidos no projeto
“vem brincar na praça”. Finalizou abordando sobre a próxima sessão a ser realizada, onde
informou que a 30ª sessão ordinária será dia 22 de outubro. O Presidente encerrou agradecendo a
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presença de todos, convidando para a Trigésima Sessão Ordinária da Casa no dia 22 de outubro 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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