CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
Ata nº 07 de 31.03.2020
Ao trigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, na Câmara Municipal de
Brazópolis, localizada na Praça Wenceslau Braz, nº 17, extraordinariamente está realizando sua Sessão
com início às 19h:00 hs, transmitida por vídeo conferência devido a pandemia que se instalou em nosso
País, por segurança dos servidores e dos Vereadores. Antes de iniciar os trabalhos o Presidente solicitou ao
Ver. Dalírio Dias Secretário da Mesa Diretora que fizesse a chamada dos Vereadores, constatada a
presença de todos os Vereadores. Deu-se o início a 7ª Sessão Ordinária sob a Presidência do Vereador
Aldo Chaves, às 19:00 hs. Deu continuidade desejando 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 comentou que será dispensada a leitura da Ata da última reunião, e será postada
posteriormente em sua integra em nossa página da Câmara no Facebook e também posteriormente será
colocada no mural da Câmara. Será dispensada a leitura das correspondências enviadas e recebidas, se
algum Vereador enviou ofícios, poderá ser lido no Grande Expediente e também não serão feitos Pedido de
Providências, Indicações e Requerimentos de Informação para agilizar a Sessão. Grande Expediente: O
Presidente explicou que pelo nosso Regimento Interno a fala dos Vereadores será pela ordem das
inscrições, tendo de 5 (cinco) a 7 (sete) minutos para sua oratória. Ver. Sérgio Pelegrino falou sobre o
momento difícil que estamos passando e não poderia ser diferente para como os Vereadores. Falou que em
âmbito mundial e nacional é hora todos estarem unidos e agora não é o momento, visto pelas redes sociais,
de brigas partidárias e que logo vamos vencer este problema. Agradeceu também os voluntários que
fazendo a conscientização da população na única entrada da cidade. Elogiou a administração, a Secretária
da Saúde Alessandra Lancetti que faz um excelente trabalho. Pediu paciência a todos e sabe que em âmbito
nacional, estadual e municipal, todos estão fazendo melhor, por se tratar de uma coisa nova para nós. Ver.
Adriano Simões parabenizou toda a equipe da Administração 2017/2020, principalmente a Secretária
Alessandra Lancetti pelo empenho para conter a corona vírus. Falou também que todas as entradas na
cidade através do Distrito de Luminosa. Falou também que muitas pessoas não entendem esta situação e
algumas estão rompendo as barreiras e que a prefeitura não fez o fechamento simplesmente, falou que a
situação é muito séria. O Distrito de Luminosa tem muita ligação com o Estado de São Paulo através da
Cidade de São Bento. Lamentou que não vê por parte dos governantes a questão do fechamento das
entradas das Cidades, Estado e fronteiras com outros Países onde não tem fiscalização por parte deles. Ver.
José Carlos comentou sobre Corona Vírus que é uma novidade para todo mundo, sendo que não existe
vacina ainda para combater. Onde desafia todos pelo isolamento, mais tem centenas de equipes trabalhando
pelo mundo. A única forma de previsão será com a higiene e evitar contado com as pessoas. Estes cuidados
estão tendo resultados pelo mundo todo. Mais tarde vamos sofrer as consequências e parabenizou a equipe
de combate aqui na Cidade que realmente fez o que deveria ser feito em tempo hábil. Pediu que os
governantes se articulem para que mantenham os serviços essenciais e acha muito desconexo os governos
federais, estaduais e até mesmo nos municípios. Parabenizou a todos os trabalhadores da saúde e pediu que
cada um faça sua parte, com isolamento e higiene pessoal. Ver. Wagner Pereira parabenizou a eficácia
do Prefeito Municipal Carlos Alberto e toda equipe da saúde tendo à frente a Secretária Alessandra Lancetti
pelo combate ao Covid-19. Como faz parte do Comitê de combate ao Covid-19 comentou que o Hospital
de Brazópolis possui apenas 4 respiradores onde não é o sufiente, pois Brazópolis recebe muitos turistas e 4
respiradores não consegue suprir as necessidades caso venham a ter muitos casos aqui. Diante desta
situação, com o suporte do Secretário Executivo da Câmara, Sr. César Gomes foram feitos dois ofícios
solicitando 7 respiradores para a Embaixada da China e 7 para Rússia, onde diz ser ousado nesta ação, mas
o não já temos. Agradeceu o Deputado Estadual Betinho Pinto Coelho, por ter conseguido liberar através
de Emenda Parlamentar, R$100.000 (Cem mil reais) para a saúde aqui para Brazópolis. Salientou o que
todos nós temos que fazer, lavar às mãos, álcool gel em casa toda higiene necessária. Falou sobre pontos de
arrecadação de alimentos espalhados pela cidade. Pediu paciência aos comerciantes que mantenham suas
portas fechadas para evitar aglomeração, onde nas cidades vizinhas o comercio abriu e o que se via eram
muitas pessoas circulando pelas ruas. Ver. Carlos Adilson comentou, que trabalha a muito tempo na saúde
tratando de pacientes e nunca tinha visto uma praga destas, e confessa que está com medo. Contou que tem
acompanhados diariamente os números e expos os números atuais apresentados pelas Secretarias Estaduais
de Saúde. Ele acredita que o Covid não é um simples resfriado e todo tipo de gripe e resfriado devem ser
tratados como Covid. Antes sabíamos da onde tinha vindo o Vírus, agora é coletivo, não sabemos da onde
vem. As pessoas estão descumprindo as determinações dos órgãos de saúde. A Secretária de Saúde vem
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desempenhando um papel muito importante em nossa cidade. E sabemos que difícil para quem tem que
trabalhar, ficar em casa, é doloroso e todos nós vamos perder. Todo tem que fazer sua parte porque a
economia agente recupera, uma vida não. Ver. Dalírio Dias agradeceu o pessoal da saúde que está a frente
desta pandemia e pediu a conscientização da população para evitar aglomerações porque a coisa é séria.
Evitar o contato muito próximo para evitar a aceleração desta doença como ocorreu na Itália, evitando
assim a lotação de nossos hospitais. Pediu para o pessoal da zona rural que tenham um pouco de paciência
quanto as estradas, sabe que elas estão ruins e prefeitura conseguiu o maquinário, mas devido a pandemia o
motorista não consegui trabalhar. O Presidente agradeceu a todos os Vereadores sobre a explanação sobre
o Corona Vírus, onde é um problema de ordem mundial, uma catástrofe em muitos países e infelizmente
chegou em nosso país e na nossa região. Temos que estar alertas e vigilantes neste momento, porque ainda
não temos vacina e um medicamento adequado e todos estão trabalhando para que exista uma forma para
neutralizar as ações do vírus. No momento o que nos resta é o isolamento social. E como falaram os
colegas, a sociedade tem que unir como um todo e nesse momento difícil todos temos que dar as mãos,
tanto no social como as empresas, onde poderia ser diferente, mas não tem outro caminho porque neste
momento temos que pensar nas pessoas para poupa-las o máximo possível. Moramos numa cidade pequena
onde todos são conhecidos. Temos que atender as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde),
Ministério da Saúde. Alguns Países mudaram as regras de conduta devido as muitas perdas e adotaram o
isolamento tardiamente. Citou a fala do Prefeito de Milão que lamenta muito por não ter adotado o
isolamento da população antes da pandemia onde muitas vidas poderiam ser poupadas. Fez um apelo a
polução de nosso município que evite sair de casa, faça corretamente a higienização. Nosso País não tem
catástrofes, furacões e guerras onde não estamos acostumados com estas situações, mas infelizmente
chegou esta situação e temos que nos adaptar porque é tudo muito novo e a cada dia mudam as
informações. Agradeceu a todos da saúde, Secretária Alessandra Lancetti, os Voluntários e Servidores que
estão trabalhando duro para cuidar da saúde de toda população de nosso município, deixando suas famílias
para ficarem na linha de frente para combater o Covid 19. Presidente encerrou pedindo a Deus que proteja
a cada cidadão e cidadã de nosso município e que na próxima semana possa trazer notícias boas para a
população. Agradeceu a todos e convidou para próxima Sessão dia 07 de abril que será feita por vídeo
conferência. 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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