CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
Ata nº 32 de 05-11-2019
Ao quinto dia do mês de novembro 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 32ª 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”, então solicitou ao
Secretário Ver. Aldo Chaves que procedesse a chamada nominal dos vereadores, onde foi
constatada a ausência do Ver. José Carlos, devido a participação no Seminário sobre a
Previdência, na cidade de Andradas, havendo quórum o Presidente declarou aberto os trabalhos e
informou que será feita a dispensa da leitura da Ata de número 31, do dia 29 de outubro de
2019, sendo que a mesma já foi lida, discutida e aprovada pelos vereadores, deu continuidade
solicitando ao Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino que faça a leitura das Correspondências
Enviadas, sendo: 119/2019, 120/2019, 121/2019 e 122/2019 ao Poder Executivo; 123/2019 ao
Diretor Executivo do Instituto Legislativo Brasileiro. O Presidente deu continuidade solicitando
ao Secretário Ver. Aldo Chaves que faça a leitura das Correspondências Recebidas, sendo:
365/2019 do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente; 219/2019 e 222/2019 do
Poder Executivo. O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de Providências e
Requerimentos, sendo: 28/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino; 28/2019 do Ver. Dalírio Dias; 19/2019
do Ver. Adilson de Paula; 35/2019 do Ver. Carlos Adilson; 23/2019 do Ver. Aldo Chaves. Os
pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O Presidente deu continuidade
fazendo a leitura do Projeto de Lei do Legislativo nº 07 de 2019, que “Dá denominação à
Travessa que liga a Rua Gustavo Ferreira ao Campo de Futebol, no Distrito de Luminosa e
dá outras providências”, então solicitou ao Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino que faça a
leitura Justificativa do referido Projeto, em seguida solicitou ao Secretário Ver. Aldo Chaves que
faça a leitura da Notícia Biográfica da Dona Luzia Fonseca Doná. O Presidente deu continuidade
fazendo a distribuição do projeto a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, também
abordou sobre a homenageada. Deu continuidade passando ao Grande Expediente: O Ver.
Wagner Pereira abordou sobre a homenagem a Debinha, jogadora da seleção feminina de
futebol, que teve seu memorial feito no Estádio Municipal Dr. Ataliba de Moraes e inaugurado no
dia 02/11, disse que a atleta participou da cerimônia e em seguida seguiu para São Paulo, para
pegar um voo para a China onde irá atuar pela seleção, ressaltou a humildade da Debinha e a
participação da professora Marisa do Carmo Silva, que teve papel fundamental na realização desta
homenagem e na carreira da jogadora. Abordou também o septuagésimo aniversário do Clube 1º
de Novembro, onde ocorreu a escolha da Rainha, sendo escolhida a Sra. Rosemeire, onde teve a
honra de ser padrinho, abordou sobre a história do Clube 1º de Novembro e ressaltou as razões do
Clube estar interditado, parabenizou os envolvidos na realização do Baile e reafirmou a
necessidade do Baile voltar ao centro do Município. Abordou também sobre a 1ª missa do
Sacerdote Nailton, neste domingo em Brasópolis. O Ver. Sérgio Pelegrino parabenizou todos os
envolvidos na homenagem a atleta Debinha, ressaltou o inicio da carreira da atleta e sua
humildade. Também comentou sobre o parquinho colocado no campo de futebol, onde
parabenizou a iniciativa do Executivo, também agradeceu ao Deputados Federais Dimas Fabiano e
Bilac Pinto pelas emendas para as obras realizadas no campo de futebol, ressaltou que também
está prevista a vinda de brinquedos para crianças especiais. Agradeceu ao Sr. Paulo do Setor de
Obras pela ajuda em um problema com esgoto no bairro Estação e ressaltou a importância de a
população trazer as demandas. O Ver. Dalírio Dias abordou sobre a festa beneficente nos dias 02
e 03 de novembro no bairro Bom Sucesso, que contou com a presença do Vereadores Carlos
Adilson e Adriano Simões com suas respectivas famílias, parabenizou os organizadores do evento,
que foi um grande sucesso. O Ver. Carlos Adilson abordou sobre a quermesse realizada no bairro
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Bom Sucesso e sobre o almoço beneficente ao Lar da Criança, no dia 10/11 às 11 horas. O Ver.
Adilson de Paula parabenizou o Prefeito pela homenagem a atleta Debinha, onde ressaltou a
humildade da jogadora e de toda sua família. Também disse que esteve junto do Sr. Walber da
Prefeitura, realizando a marcação dá área que futuramente será o Distrito de Cruz Vera, então
agradeceu ao Prefeito pelo projeto, lembrou também da minuta que será votada futuramente sobre
este assunto. Agradeceu ao setor de transporte pela ajuda com o transporte do pessoal para a
doação de sangue. O Ver. Aldo Chaves deixou seu abraço a Debinha e abordou sobre a justa
homenagem feita a ela e parabenizou todos os envolvidos. Abordou também sobre o atleta Pablo
Maia, que joga nas categorias de base do São Paulo Futebol Clube, onde desejou todo sucesso,
ressaltou a importância para motivar os jovens do Município. Abordou também sobre o jogo final
do sub-15 de Brazópolis, no torneio em Santa Rita do Sapucaí, onde ressaltou o trabalho do
Ricardo em frente a escolinha de futebol. Reforçou o convite para o almoço do Lar da Criança, no
dia 10/11 às 11 horas. Finalizou agradecendo ao Deputado Federal Dimas Fabiano pela eleição a
respeito do leilão do pré-sal, ressaltou que em momentos de crise será importante e lembrou que
uma parcela do 13º salário dos servidores foi adiantada no mês passado. O Presidente abordou
sobre a homenagem feita a atleta Debinha, sendo o maior talento do nosso Município, onde
parabenizou todos os envolvidos na homenagem, também citou o jovem Pablo Maia, que com
certeza são motivos de inspiração aos jovens. Destacou a final do sub-15 na cidade de Santa Rita
do Sapucaí e desejou que possam ser campeões. Abordou também o movimento social realizado
no bairro Bom Sucesso, que foi um total sucesso de público e colaboração, onde parabenizou
todos que compareceram, ressaltou que esteve presente no domingo. Destacou também o baile do
clube 1º de novembro, onde enalteceu a rainha Sra. Rosemeire. Convidou todos para o almoço no
Lar da Criança, no dia 10/11 às 11 horas. Encerrou agradecendo a presença de todos, convidando
para a Trigésima Terceira Sessão Ordinária da Casa no dia 19 de novembro 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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