CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
Ata nº 04 de 03.03.2020
Ao terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 4ª Sessão Ordinária sob a Presidência do
Vereador Aldo Chaves, que desejou boa noite aos Vereadores, em seguida proferiu as palavras:” Sob
a proteção de Deus e em nome do povo brazopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos” O
Presidente solicitou ao Secretário da Mesa Diretora, Ver. Dalírio Dias que verificasse o quórum,
verificado o quórum com a presença de todos os Vereadores, o Presidente deu continuidade à Sessão.
Informou que será feita a dispensa da leitura Ata da última Sessão. O Presidente deu continuidade
solicitando ao Vice-Presidente Ver. Adilson de Paula que faça a leitura das Correspondências
Enviadas, sendo: 012/2020 a Empresa Oi Telefonia; 013/2020 ao Poder Executivo; 014/2020 ao
DEER e 015/2020 à empresa de ônibus Venetur. Em seguida solicitou ao Secretário Ver. Dalírio
Dias que faça a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: Ofício Nº 30/2020 e 31/2020 do
Executivo Municipal. O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de Providências e
Requerimentos de Informação e Indicações, sendo: 01/2020 Ver. Adilson de Paula; 03/2020 Ver.
Sérgio Pelegrino; 04/2020 Ver. Carlos Adilson; 04/2020 Ver. Dalírio Dias; 04/2020 Ver. José Carlos;
Requerimento de Informação Nº01/2020 do Ver. José Carlos. Os pedidos de providências e
Requerimento foram aprovados por unanimidade. O Presidente leu a Resolução da Mesa Diretora que
“Nomeia a Comissão Especial para Inventário Geral”. César de Carvalho Gomes – Presidente; Bruna
Maria Faria Amaral – Vice Presidente e Valéria Maria Noronha Silva – Relatora. O presidente
comentou que esta Resolução é uma determinação do Tribunal de Contas do Estado para que faça o
inventário anual de todos os bens públicos. Colocou o referido projeto em única votação onde o
mesma foi aprovado por unanimidade e vai a promulgação da Mesa Diretora. Grande Expediente:
Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu a empresa SLC Locações, os comerciantes, blocos, enfim, todos que
se empenharam para que nosso carnaval 2020 não perdesse a qualidade. Falou dos problemas que
ocorrem normalmente nestes eventos, como os banheiros, mas isso foge do controle e não é culpa dos
organizadores e nem os Poder Público e sim da conscientização das pessoas. Podem haver críticas,
sim, como houve com a localização palco, colocação dos banheiros, etc, só que ajudem também com
ideias para melhorar e não só críticas. Encerrou sua fala parabenizando novamente os organizadores.
Ver. Carlos Adilson agradeceu ao departamento de Obras, Sr. Paulo, Dito Cavichi e Sr. Rafael e
prontamente atende quando solicitados. Comentou sobre as reportagens sobre o “Corona vírus”, que já
tomou conta do mundo e esquecemos do perigo que ronda nossas casas diariamente que é o mosquito
da dengue. Em conversa com Alessandra, Secretária de Saúde do município, falou que em nossa
cidade o controle é bem feito com visitas diárias do pessoal de epidemiologia com a vigilância
sanitária, e quando acham algum foco, imediatamente é acionado o carro “fumasse”. Só que as pessoas
esquecem que elas que tem que conscientizar e verificar seu quintal uns quinze minutinhos por dia,
porque uma tampinha que acumula água já vira um foco provável e criadouro, cada um cuidando do
seu quintal e não só criticando o Poder Executivo e Legislativo. Ver. José Carlos Parabenizou os
organizadores do carnaval 2020 e salientou, por ser uma festa popular, deve haver a parceria entre o
Poder Público e comunidade. O Poder Público não pode fugir de suas responsabilidades, como
banheiros, segurança, transito das ruas e normas públicas com o apoio durante o ano por parte da
Divisão de Cultura e obviamente os organizadores com suas responsabilidades. Salientou também o
trabalho da Vigilância Sanitária e epidemiologia que vem fazendo um belo trabalho de conscientização
dos moradores sobre os riscos dos quintais sujos e acúmulo de água para prevenir o aparecimento do
mosquito da dengue no bairro Bom Sucesso. Falou também sobre o Código de Ética e Regimento
Interno que estão em tramitação na Câmara, e como participante das Comissões, já leu a Proposta do
Regimento novo e fez algumas observações para alterações nas reuniões posteriores das Comissões
para que seja votado em breve. Ver. Adriano Simões parabenizou a todos que estiveram envolvidos
direta ou indiretamente para o sucesso do carnaval 2020 em Brazópolis. Falou da homenagem a dona
Josefina Araújo ocorrido na última sexta feira onde foi dado o nome dela ao Posto de Saúde no bairro
Frei Orestes. Estiveram presentes autoridades, familiares da homenageada onde todos ficaram
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emocionados, uma Senhora que tanto fez tanto bem as pessoas, atendendo no bairro Cachoeira. Outro
tema falado foi em relação aos últimos temporais ocorridos, onde novamente o distrito de Luminosa
foi muito afetado, várias estradas ficaram interditadas. Agradeceu a presença do Prefeito Carlos
Morais em visita a Luminosa, onde enviou o pessoal de obras para fazer a desobstrução das estradas.
Agradeceu o pessoal de obras pelo empenho e dedicação. Ver. Dalírio Dias falou sobre as estradas
rurais e pediu atenção ao pessoal de obras para ficar atentos aos períodos de estiagem para estar
fazendo as manutenções necessárias nas estradas que estão precárias, principalmente nos morros.
Falou sobre sua preocupação da necessidade, se o caso, de um enfermo precisar se deslocar, se as
estradas estiverem ruins o caso se complica. Ver. Edson Eugênio parabenizou também os
organizadores do carnaval e disse que problemas sempre vão ter. Agradeceu o empenho do Prefeito
Municipal Carlos Alberto e o Secretário de Administração Sr. José Marcio pela instalação da torre de
celular nos bairro Teodoros, onde agradeceu também seu Pai pela doação do terreno para colocação da
antena. Lembrando que a autorização da antena passou pelo plenário da Câmara, onde foi aprovado
por unanimidade. O Presidente parabenizou pela grande festa do Carnaval e problemas sempre vão ter,
com excelente público durante todos os dias. Os organizadores, pelo aprendizado, vão ter que melhorar
para os anos seguinte. Parabenizou todos os blocos pela excelente participação, sendo que o Carnaval
Brazópolis já é um patrimônio da Cidade. Comentou sobre o desabamento de um barranco aqui em
nossa cidade devido às chuvas, não só aqui mas em outras cidades também. É um período de chuvas e
temos que conviver com ela. Estivemos em Maria da Fé para primeira reunião do Parlamento Jovem
2020. O presidente esteve juntamente com o Ver. Sérgio Pelegrino e o Secretário da Câmara, Sr. César
Gomes que vai tomar a frente do Parlamento Jovem. As cidades participantes que estavam presentes:
Itanhandu, Itajubá Marmelópolis e São Lourenço. Este projeto é para conscientizar os jovens
politicamente e o tema deste ano é “Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”, onde estes
jovens são o futuro do Brasil e do nosso município. O Presidente encerrou agradecendo a presença de
todos, convidando para a terceira Sessão Ordinária da Casa no dia 03 de março às 19:00 horas e pediu
que todos se levantem para saudarem os pavilhões. Dando como encerrado os trabalhos. Eu, Dalírio
Dias lavrei a presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada por todos os EDIS presentes.
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