CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
Ata nº 36 de 03-12-2019
Ao terceiro dia do mês de dezembro 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 36ª 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”, em seguida proferiu as seguintes palavras: Devido a viagem a trabalho do Nobres
Vereadores, Vice Presidente da Mesa Diretora Sr. Sérgio Eduardo Pelegrino Reis e Secretário Ver.
Aldo Chaves, foram convocados para compor a Mesa Diretora os Suplentes: 2º Vice Presidente: Ver.
Adilson Francisco de Paula e 2º Secretário: Carlos Adilson Lopes Silva, continuando o Sr. Presidente
falou sobre o motivo da viagem dos Vereadores Aldo Chaves e Sérgio Pelegrino onde foram para Belo
Horizonte sobre o Parlamento Jovem e da Escola Legislativa onde a Câmara participa junto a Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, em seguida pediu ao Secretário da Mesa Diretora Ver. Carlos
Adilson que procedesse a chamada nominal dos vereadores, onde salientou a ausência dos Vereadores
Aldo Chaves e Sérgio Pelegrino que estão em viagem a Belos Horizonte a trabalho, havendo quórum o
Presidente declarou aberto os trabalhos e informou que será feita a dispensa da leitura da Ata de número
35, do dia 26 de novembro de 2019, sendo que a mesma já foi lida, discutida e aprovada pelos vereadores,
deu continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver. Adilson de Paula que faça a leitura das
Correspondências Enviadas, sendo: 131/2019 ao poder Executivo . O Presidente deu continuidade
solicitando ao Secretário Ver. Carlos Adilson que faça a leitura das Correspondências Recebidas,
sendo: Ofício 234 e 237/2019 do Poder Executivo; Ofício 397/2019 do Conselho Tutelar; Convites de
Formatura do CEP (Centro de Formação Profissional Tancredo Neves), Convite da Secretaria Municipal de
Educação e Divisão de Turismo para Reinauguração do Castelinho. O Presidente deu continuidade
passando aos Pedidos de Providências, Requerimentos de Informação e Indicações, sendo:
Requerimento de Informação Nº 04/2019 do Ver. Carlos Adilson; P.P. 21/2019 Ver. Adilson de Paula;
30/2019 do Ver. Dalírio Dias e 38/2019 do Ver. Carlos Adilson. Os pedidos de providências foram
aprovados por unanimidade. O Presidente deu continuidade abordando o Projeto de Lei nº 19/2019, que
“Dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual de Ações para o quadriênio 2018/2021 e dá outras
providências” e o Projeto de Lei nº 20/2019, que “Estima Receita e fixa a despesa do Município de
Brazópolis para o exercício de 2020 e dá outras providências.” Ambos os projetos já foram lidos e
discutidos e foi aprovado 1ª em 26/11/2019. O Presidente colocou os dois Projetos de Lei em 2ª votação.
O Projeto de Lei nº19 e 20/2019 foram aprovados por 6 votos favoráveis e 2 ausências. Seguiu fazendo a
leitura do Projeto de Lei nº 23, de 27 de novembro de 2019 que “estabelece o valor do M2 de terreno
urbano no bairro Santo Izidro. Solicitou ao Vice-Presidente da Mesa Diretora Sr. Adilson de Paula que
fizesse a leitura da justificativa do projeto 23. O Projeto foi distribuído para as Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania, Finanças, Orçamentos e Fiscalização, Urbanismo, Infraestrutura e Regularização
Fundiária. O Presidente deu início ao Grande Expediente: O Ver. Adilson de Paula agradeceu ao
Prefeito Municipal pela colocação do parquinho para as crianças na Escola Estadual de Cruz Vera. Falou
também do enfeite de Natal da Praça em Cruz Vera onde ficou muito bonito, chamando a atenção de todos
que passam por lá. Ressaltou também que foi uma iniciativa do próprio vereador, mas nada disso teria
acontecido sem a participação da comunidade. Ver. Carlos Adilson falou da reposta de um pedido de
providência onde pede que seja feita a limpeza em um terreno na saída da cidade, situado na Av. Henrique
Braz, onde os moradores reclamam da sujeira, mato muito alto, entulhos entre outros. A resposta da
Prefeitura foi a seguinte “Prezado Vereador, o terreno é particular, iremos encaminhar ao proprietário para
que tome as devidas providências.” O Ver. Carlos Adilson questiona, sendo este terreno particular, a
Prefeitura não poderia estar carregando e descarregando entulho neste local. Ver. Dalírio Dias falou sobre
a apresentação do Coral Vozes de Euterpe no 33º Encontro de Corais realizado na Igreja Matriz no fim de
semana. Falou sobre a emoção de escutar aquelas vozes do Coral Vozes de Euterpe e se sente muito
orgulho do Coral ser de nosso município. Ver. José Carlos falou sobre a reunião da Comissão de Finanças,
Justiça e Cidadania que será realizada no dia 9 de dezembro às 17:00hs para discussão sobre o projeto que
trata do reajuste aos servidores públicos aposentados e pensionistas. Fez o convite a Sra. Valdete de Cassia
-Secretária de Fazenda e Planejamento, Sra. Flávia Lucia Morais e Silva – Coordenadora de Contabilidade,
Sra. Daniela Mara da Silva – Controlador Interno para reunião, ambas funcionárias da Prefeitura
Municipal. Também fez o convite ao Dr. Francisco Crescêncio Ribeiro e Sr. Junior Donizete Dias –
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Presidente do BRAZPREV. O Presidente iniciou falando da inauguração das câmeras de segurança no
Distrito de Luminoso dia 29 de novembro, que contou com a presença do Prefeito Municipal Carlos
Alberto Morais, Jango Pereira Goulart da Divisão de Turismo e Eventos, Dr, Attílio Ferdinando Pellici,
CONSEP, comunidade de Luminosa, alunos da Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira, Coordenador
Joaquim Bordinhon, professores e alunos do projeto EJA, Vereadores Aldo Henrique Chaves da Silveira,
Adilson de Paula, Dra. Valéria Maria Noronha e Silva e o TI da Câmara Municipal, Sr. Robson Aparecido
da Silva. Falou também da apresentação sobre o funcionamento das Câmeras, onde o 2ºTenente Ronaldo
César Leite fez uma explanação sobre a atuação da Polícia Militar e a transmissão em tempo real das
imagens fornecidas pelas Câmeras. Também comentou que o distrito de Luminosa recebe por ano mais de
trinta mil turistas tendo como atrativos o Caminho da Fé, trilhas, dentre outros muitos que o Distrito
oferece aos turistas, nada mais justo que ter este monitoramento para a segurança de todos. Parabenizou
toda a diretoria da APAE do almoço realizado no último domingo, dia 02 de dezembro no distrito de
Estação Dias, agradecendo também a presença de todos pela linda confraternização, dizendo que ajudar o
próximo é um belo ato de amor. Abordou também sobre o Campeonato de futebol sub 15 que aconteceu na
cidade de Santa Rita do Sapucaí, domingo dia 01 de dezembro e parabenizou a escolinha coordenada pelo
Prof. Ricardo Wiliam. Onde o time de Brazópolis sagrou-se campeão contra o time da cidade de Cristina.
Emocionado parabenizou todas equipe, os Pais e principalmente falou do orgulho que sente do filho,
Gleidson, conhecido mais como “Porvinha”, que fez um dos dois gols na final. Também no mesmo dia o
time de Brazópolis sagrou-se campeão no Campeonato de Futebol de Salão no Poliesportivo Municipal na
cidade de Brazópolis. Falou também do orgulho que todos os Brazopolenses devem ter, a exemplo da
Debinha, jogadora da Seleção Brasileira de futebol e também do jovem Pablo Maia que atua no Sub 17 do
time do São Paulo. Encerrou agradecendo também o Chefe de Divisão de Esportes, Sr. Helder Chaves .O
Presidente encerrou agradecendo a presença de todos, convidando para a Trigésima Sétima Sessão
Ordinária da Casa no dia 10 de dezembro 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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