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Ata da Trigésima Sétima Sessão Ordinária – 06-12-2017
Ata da Trigésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em
06 de Dezembro de 2.017, às 19:00 h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de
Souza. Instalada a Sessão, o Sr. Presidente proferiu as palavras:” Sob a proteção de Deus e em
nome do povo Brazopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos”, Em seguida solicitou os meus
trabalhos como Secretário onde ao verificar o quórum constatei a presença de todos. O Vereador
Presidente Sr. Wagner Pereira abriu as inscrições junto a Mesa Diretora para apresentação das
chapas que pleiteiam a Gestão da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brazópolis/MG, para o
ano legislativo de 2018.Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Brasópolis/MG.
Foram inscritas as seguintes chapas: Chapa completa, composta: Para Presidente o Vereador Sr.
Aldo Henrique Chaves da Silveira, RG: M-9 076 841 SSP/MG, CPF: 027.544.516-09; 1º Vice
Presidente, Vereador Sr. Marcos Adriano Romeiro Simões, RG: M-6.453.375 SSP/MG, CPF:
845.935.986-72; 1º Secretário, Vereador Carlos Adilson Lopes Silva, RG: 8.467.570 SSP/MG, CPF:
039.395.146-40; 2º(Segundo)Vice Presidente Vereador José Carlos Dias, RG: M-6.928.388 SSP/MG
CPF : 809.826.546-34; 2º (Segundo) Secretário, Vereador Edson Eugênio Fonseca Costa ,RG: MG1.493.167-9SSP/MG; CPF: 107.457.246-71. Não havendo mais inscrições, o Vereador Presidente
Sr. Wagner Pereira, convidou o Secretário Executivo desta Câmara Municipal, Sr. César de Carvalho
Gomes e o Vereador Aldo Chaves, para prepararem e conferirem as cédulas de votação, onde as
mesmas devem estar rubricadas pelo Presidente Sr. Wagner Pereira, e a urna utilizada para serem
depositadas. Feito o escrutínio, o Vereador Presidente solicitou que procedessem à votação, de
forma secreta, em ordem alfabética, sendo chamados pelo Secretário desta casa Legislativa, Sr.
César de Carvalho Gomes. Concluída a votação, o Sr. Presidente convidou o Vereador Dalírio Dias
e o Vereador Aldo Chaves, para que junto ao Secretário, procedessem a apuração dos votos. Após
todas as conferências das cédulas e verificação dos votos, também pelo presidente em exercício, foi
anunciado o resultado pelo mesmo, a saber: Chapa aprovada por nove votos, ficando eleita a
próxima gestão da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brazópolis, inscrita sob o CNPJ
04.630.749/0001-73, situada na Praça Wenceslau Braz, S/Nº, bairro Centro, nesta cidade de
Brazópolis/MG, para o legislativo de 2018, com Mandato de 01 (um) ano, a partir de 01 de janeiro de
2018 à 31 de Dezembro de 2018, também ficando responsáveis pela movimentação financeira desta
Câmara Municipal, com assinaturas de cheques e movimentação da Conta Corrente Nº 50.035-6,
Agência 1663-2, Banco do Brasil, Agência de Brazópolis/MG, os Vereadores Sr. Aldo Henrique
Chaves da Silveira (Presidente) e o Sr. Carlos Adilson Lopes Silva (Secretário). O Sr. Presidente deu
prosseguimento a reunião, onde solicitou meus trabalhos como Secretário para a leitura da Ata da
última reunião Ordinária, a ata foi lida e discutida, onde foram feitas algumas correções a mesma foi
aprovada por unanimidade pelos Vereadores e será publicada no Mural da Câmara Municipal, em
seguida passei a leitura das Correspondências Enviadas: Ofício 185/2017 ao Sr. Prefeito Municipal
encaminhando os Pedidos de Providências aprovados por unanimidade em Sessão desta Casa em
29/11/2017; Correspondências Recebidas: Ofício 102/2017 da Casa de Convivência José Caetano
Pereira, que solicitou o atestado de funcionamento da Instituição Casa de Convivência José Caetano
Pereira, Ofício 421/2017 da Secretaria Municipal de Educação, onde convida para Audiência Pública
de apresentação do Plano Municipal de Educação, no dia 13/12/2017, às 19h30m, na Escola
Municipal Coronel Francisco Braz; Ofício 389/2017 da Prefeitura Municipal de Brazópolis que
encaminha o Projeto de Lei nº 50 de 05/11/2017; Ofício 397/2017 da Prefeitura Municipal de
Brazópolis que encaminha a Lei Municipal nº 1208 de 17/11/2017; Ofício 398/2017 da Prefeitura
Municipal de Brazópolis que encaminha a Lei Municipal nº 1209 de 27/11/2017; Convite da Escola
Municipal Cônego Teodomiro para formatura no dia 07/12/2017, às 08h00m; Convite da Câmara
Municipal de Três Corações, para participação do Encontro Regional de Câmaras Municipais para
tratar dos serviços da COPASA no dia 14/12/2017, às 14h00m; Moções: Moção de Felicitação a
Sra. Carmem Maria Chaves pelo trabalho solidário garantindo o natal solidário para 150 crianças.
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Moção de Pesar aos familiares do Sr. Marcos Vinicius Borges de Morais. Pedidos de Providências:
Pedido de Providência 30/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que seja incluído no projeto de reforma
do Campo de Futebol, uma pista de skate. Todas as cidades vizinhas possuem uma pista de skate
para que os jovens tenham mais opções de prática de esportes. O pedido de providência foi
aprovado por unanimidade; Pedido de Providência 28/2017 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja
feita a vistoria por parte do setor responsável da Prefeitura Municipal, sobre o parque que está se
instalando nas margens da MG – 295, próximo ao trevo em frente ao Arroz Canário; 2 – Que seja
feita a manutenção do trecho denominado “Morro do Peri”, localizado no Distrito de Luminosa,
fazendo ligação entre os bairros dos Lúcios e bairro dos Bentos; 3 – Que seja feita a colocação de
uma lixeira tipo container, próximo a entrada do Pesqueiro do Belmiro, no bairro Banhado; 4 – Que
seja feita a manutenção na estrada que dá acesso a Chácara do Sr. Valter Sumán, no bairro Serra
dos Mendonças. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de
Providência 26/2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que seja disponibilizada 3 lixeiras para serem
colocadas no Estádio Zico Peixoto no bairro Bom Sucesso, na face lateral para facilitar o descarte de
lixo em dias de jogos; 2 – Que seja disponibilizado uma equipe do setor de obras com auxílio da
retroescavadeira, para efetuar o desentupimento de uma manilha no córrego no bairro Anhumas a
2km da entrada em frente à casa do Sr. Joaquim Zeferino da Costa, apelido (melão) e Célia Braga.
Com a chuva está transbordando e invadindo a casa do Melão; 3 – Que seja incluído no projeto para
a COPASA a colocação de água no bairro dos Clementes em Bom Sucesso, o encontro com a rede
do bairro descendo pela estrada que dá acesso a casa do Sr. Valdir Cintra, conhecido por Valdir
Barra, estão construindo várias casas no local e a COPASA, devido à altura, não chega até aos
novos e futuros moradores; 4 – Que seja disponibilizado uma lixeira tipo container grande para ser
colocada em frente à Escola Dino Ambrósio Pereira no bairro Bom Sucesso, pois a existente o lixo
fica exposto. Os pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência
33/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Solicito ao Poder Executivo cópia e esclarecimento do
Departamento de Comunicação referentes às normas para instalação de parques infantis no
Município; 2 – Solicito ao Departamento de Obras, término do calçamento na Rua Joaquim Jesus
Dias, no bairro São Francisco. Local cresce o mato rapidamente e jogam até lixo no local (imagens
em anexo). Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência
01.2017 de 06/12/2017 dos Vereadores Aldo Chaves e Sérgio Pelegrino, 1 – Solicito que seja feita a
decoração natalina da Praça Wenceslau Braz, praça onde se localiza a Câmara Municipal de
Brazópolis. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade; Pedido de Providência 29/2017
do Ver. Carlos Adilson, 1 – Que seja feita a limpeza, capina e poda dos canteiros na Avenida Dr.
Tancredo de Almeida Neves, no bairro Alto da Glória, a pedido de moradores, chegando as
festividades de fim de ano, a avenida é um dos pontos de entrada da cidade; 2 – Que seja feita a
limpeza, capina e poda de todas as praças públicas do Município, devido às chuvas e as festividades
de fim de ano, o número de turistas em nosso Município aumenta; 3 – Que sejam colocadas lixeiras
próximas aos Correios, na Rua Gonçalves Torres. A pedido do Sr. Lucimilton (Gerente dos Correios).
Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 01/2017 dos
Vereadores Aldo Chaves, Carlos Adilson e José Carlos, 1 – Reitero Indicação 04.2017 de
02/07/2017, onde indicamos a modificação do Projeto de Lei Municipal nº 572/2001, que trata sobre
o comércio ambulante no Município, para que seja mudado para: Quando os eventos e/ou feitas
foram realizados em locais públicos ou áreas de propriedade do Município, mediante cessão gratuita
do espaço, os ambulantes que possuem alvará anual poderão trabalhar, desde que coloquem as
barracas e/ou carrinhos em locais definidos pelo fiscal da Prefeitura. De acordo com o Ofício
278/2017 de 04/08/2017 o Executivo estaria analisando junto ao jurídico, a elaboração de Projeto de
Lei que atenda aos vendedores ambulantes. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade.
Projetos de Lei: O Sr. Presidente iniciou abordando o Projeto de Lei nº 043, referente ao PPA 20182021, disse que houve um grande empenho das Comissões nas reuniões, onde apresentaram
propostas de Emendas e também seus pareceres, em seguida consultou a Casa sobre as 15
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Emendas propostas pelo Legislativo, que serão votadas separadamente e cada emenda aprovada
será anexada ao Projeto; Iniciou então pela Proposta de Emenda 01 ao Orçamento de 2018, que
estipula o orçamento de R$50.000,00 para a realização do Carnaval 2018, então colocou a referida
Emenda em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade; em seguida passou a Proposta de
Emenda 02 ao Orçamento de 2018, que estipula R$60.000,00 para a construção de galeria no
córrego Tijuco Preto, então colocou a referida Emenda em votação e a mesma foi aprovada por
unanimidade; em seguida passou a Proposta de Emenda 03 ao Orçamento de 2018, que estipula
R$80.000,00 para aquisição de pedras tipo brita ou seixo rolado para manutenção das estradas
rurais, então colocou a referida Emenda em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade; em
seguida passou a Proposta de Emenda 04 ao Orçamento 2018, que estipula R$20.000,00 para a
ampliação da rede de água no bairro dos Clementes, então colocou a referida Emenda em votação e
a mesma foi aprovada por unanimidade; em seguida passou a Proposta de Emenda 05 ao
Orçamento 2018, que estipula R$25.000,00 para entidades de apoio da saúde, então colocou a
referida Emenda em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade; em seguida passou a
Proposta de Emenda 06 ao Orçamento 2018, que estipula R$20.000,00 para a reforma da Quadra
Esportiva Municipal no bairro Cruz Vera, então colocou a referida Emenda em votação e a mesma foi
aprovada por unanimidade; em seguida passou a Proposta de Emenda 07 ao Orçamento 2018, que
estipula R$20.000,00 para a reforma da Quadra Esportiva Municipal no bairro Estação, então
colocou a referida Emenda em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade; em seguida
passou a Proposta de Emenda 08 ao Orçamento 2018, que estipula R$50.000,00 para o Programa
de Parceria e Apoio aos Projetos dos Conselhos e Centros Comunitários do Município, então
colocou a referida Emenda em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade; em seguida
passou a Proposta de Emenda 09 ao Orçamento 2018, que estipula R$80.000,00 para a aquisição
de Máquinas para a Fabricação de Bloquetes e Blocos de Cimento, então colocou a referida Emenda
em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade; em seguida passou a Proposta de Emenda
10 ao Orçamento 2018, que estipula R$20.000,00 para o pagamento de aluguel social para famílias
carentes ou desabrigadas, então colocou a referida Emenda em votação e a mesma foi aprovada por
unanimidade; em seguida passou a Proposta de Emenda 11 ao Orçamento 2018, que estipula
R$40.000,00 para o recapeamento do asfalto no bairro Bom Sucesso, então colocou a referida
Emenda em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade; em seguida passou a Proposta de
Emenda 12 ao Orçamento 2018, que estipula R$7.500,00 para a encenação teatral, então colocou a
referida Emenda em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade; em seguida passou a
Proposta de Emenda 13 ao Orçamento 2018, que estipula R$20.000,00 para a restauração da Ponte
de Ferro, então colocou a referida Emenda em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade;
em seguida passou a Proposta de Emenda 14 ao Orçamento 2018, que estipula R$12.500,00 para a
suplementação da dotação de manutenção de atividades de feiras, eventos turísticos, artísticos e
culturais, então colocou a referida Emenda em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade;
em seguida passou a Proposta de Emenda 15 ao Orçamento 2018, que estipula R$49.020,00 para o
ajuste orçamentário da Câmara Municipal, então colocou a referida Emenda em votação e a mesma
foi aprovada por unanimidade; após todas Emendas aprovadas, o Sr. Presidente disse que elas
serão anexadas ao PPA, um material complexo que foi muito bem estudado pelas Comissões e
então passou a leitura dos Pareceres das Comissões; Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização; Comissão de Legislação, Justiça e Redação; Parecer Jurídico; então colocou o Projeto
de Lei nº 43 em discussão. O Ver. José Carlos disse como Relator da Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização agradeceu aos Vereadores que participaram das discussões e as
Emendas foram feitas de forma coletiva, o que é de grande valor para a Casa pela discussão
coletiva, também agradeceu a Secretária Valdete, que compareceu em nossa Casa com paciência
para nos indicar a melhor forma de se fazer as Emendas, também ao Técnico Julio que fez a
redação das Emendas e pediu para esclarecer uma questão técnica, que optamos em colocar
somente o nome na Emenda, que será a principal, onde será dedicado o recurso, explicou que as
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questões orçamentárias técnicas do tipo, material de consumo, serviços de pessoa física e serviços
de pessoa jurídica, não colocamos, pois no momento de registrar as Emendas no Orçamento, o
Executivo irá decidir qual a melhor forma, nós somente indicamos o valor, a Emenda e
remanejamento do valor de uma dotação para outra, agradeceu também ao Sr. Presidente, por ter
colaborado nas discussões e a Mesa Diretora na questão orçamentária da Câmara para o ano que
vem, deu seu parecer favorável a matéria, destacando sua ressalva, que não é crítica maldosa, mas
sim de alguém que já trabalhou em muitos orçamentos e com orçamentos esticados, chega no
próximo ano e não é possível realizar, então em sua opinião, poderia conter todas as dotações,
apenas com valor menor, para que quando o recurso viesse, fosse suplementado e assim ser
executado, mas entende e respeita a divergência do Presidente e Vice-Presidente da Comissão. O
Sr. Presidente pediu para darmos agilidade, que já assinassem as Emendas aprovadas. O Ver. Aldo
Chaves ressaltou que houve uma ampla discussão, reuniões e debates, agradeceu aos Vereadores
pela colaboração e esta fase da aprovação e discussão da LOA e do PPA, são momento
fundamentais do Legislador, pois é o momento onde podemos estar colocando Emendas e
auxiliando o Executivo, ouvindo os anseios da população e repassando ao Executivo, dando um
norte para que importantes obras que irão trazer benefícios a nossa cidade, fez um agradecimento
especial ao Vereador José Carlos Dias, que com sua experiência de 3 mandatos e por ter atuado na
administração pública, é conhecedor da matéria e foi de total importância sua participação, disse
também que hoje vê um grupo de Vereadores unidos e dispostos a fazer o melhor para nossa
cidade, independente de sigla partidária, estamos reunidos para o bem estar da população. Eu, Ver.
Dalírio Dias disse que foram meses reunindo, lendo, debatendo e as comissões reunindo para
elaboração das Emendas, onde o Vereador José Carlos muito nos ajudou com as Emendas e
também passou parte de sua experiência sobre o Projeto, fico muito agradecido pelo conhecimento
compartilhado, também agradeci a Sra. Valdete que tirou muitas dúvidas e aos Vereadores que
participaram, complementei dizendo que pode ver que este ano o Poder Legislativo está mais que
ativo, trabalhando junto em prol de uma Brazópolis melhor e disse aos Vereadores que não entraram
bem a fundo no Projeto, o mesmo está totalmente legal com nossa aprovação. O Sr. Presidente
reiterou as palavras do Ver. Aldo Chaves, onde disse que essa é a única oportunidade que nós do
Legislativo podemos realmente legislar sobre matéria financeira, já que passa pela nossa aprovação,
pois o Vereador só pode fazer Pedidos de Providências ou Indicações. O Ver. Adriano Simões disse
que concorda com os demais e destacou a harmonia dentro da nossa Casa na discussão das
Emendas, agradeceu ao empenho de todos os Vereadores, da Sra. Valdete, do Sr. Nelson, disse
que é muito importante o Executivo e o Legislativo estarem de mãos dadas em todas as questões do
Município. Então o Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei nº 43 de 26/09/2017 em primeira votação,
o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. O Ver. Aldo Chaves fez o pedido do Regime de
Urgência. O Sr. Presidente acatou e consultou os demais Vereadores. O pedido de Regime de
Urgência foi aceito e colocou o Projeto de Lei nº 43 de 26/09/2017 em segunda votação, o referido
Projeto de Lei nº 43 foi aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação e irá a sanção do
Sr. Prefeito. O Sr. Presidente disse que acreditava que esta votação iria se estender até as 3 horas
da manhã e mais uma vez parabenizou, pois são nove cabeças diferentes, que na hora de pegar
junto, ficou surpreso. O Ver. Carlos Adilson disse que quando seguimos o regimento da Casa com
harmonia e respeitando um ao outro, conseguiremos fazer as coisas. O Sr. Presidente passou ao
Projeto de Lei nº 44 de 26/09/2017, que é tão extenso quanto o PPA, o LOA também foi muito
debatido e a alteração maior é referente ao Orçamento do Legislativo, passou a leitura dos
Pareceres das Comissões; Comissão Finanças, Orçamentos e Fiscalização, onde o Presidente
Dalírio Dias e o Vice-Presidente Edson Eugênio foram favoráveis ao parecer, mas não foram de
acordo com a ressalva do Relator José Carlos; Comissão de Legislação, Justiça e Redação e o
Parecer Jurídico, então colocou o referido Projeto em Discussão, não havendo discussão devido o
Projeto ser uma sequência do PPA, colocou então o Projeto de Lei nº 44 de 26/09/2017 em primeira
votação, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Eu, Ver. Dalírio Dias fiz o pedido do regime
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de urgência. O pedido de Regime de Urgência foi aceito e colocou o Projeto de Lei nº 44 de
26/09/2017 em segunda votação, o referido Projeto de Lei nº 44 foi aprovado por unanimidade em
primeira e segunda votação e irá a sanção do Sr. Prefeito; Passou então ao Grande Expediente,
onde parabenizou o futuro Presidente da Câmara Municipal de Brazópolis, com sua equipe, para que
façam um trabalho maravilhoso, ao seu amigo Aldo, deixou seus votos de confiança. O Ver. Aldo
Chaves aproveitou para agradecer primeiramente a Deus, aos Brazópolenses que o confiaram este
mandato e aos oito Vereadores que também depositaram nele a confiança de coordenar os
trabalhos da nossa Casa no próximo ano, onde irá procurar ao máximo possível atender a todas as
necessidades dos Vereadores, para que façamos um bom trabalho e que principalmente atenda aos
anseios da população, agradeceu novamente a todos. O Sr. Presidente convidou a todos para a
Pizza Solidária nos dias 09 e 10 de dezembro em prol dos animais carentes de Brazópolis, da
UNIPA. O Ver. José Carlos parabenizou a mesa diretora eleita e agradeceu pelo convite para fazer
parte, como segundo vice-presidente e se colocou à disposição que a Casa sempre trabalhe mirando
o interesse da população, pois os Vereadores são o primeiro ouvido que a população encontra para
fazer sua queixa e consequentemente ela que acaba encaminhando as necessidades ao Executivo,
desejou que possamos ter mais um ano de trabalho em conjunto e encaminhar as questões
possíveis, sermos leais as leis e normas, mas também as reivindicações da população que é o
direito deles e o nosso de cobrar; Continuou falando que não fez pedido para a estrada do
Observatório, mas irá reiterar que o Executivo possa enviar alguém para olhar a estrada, pois já está
chegando o momento onde quando se encontram dois carros na estrada, um dos dois tem que cair
na valeta, então o motorista que é vizinho no bairro, nos olha com uma cara de reprovação e nós
ficamos sem reação, pois está com a necessidade urgente mexer lá; Outra questão que está
encaminhando, devido algumas cobranças pelas redes sociais, é sobre a limpeza no lote da Avenida
Capitão Almeida Vergueiro, onde hoje o fiscal Saint Clair disse que passaria no local para tirar
fotografias, para mais uma etapa do encaminhamento. O Ver. Sérgio Pelegrino parabenizou aos
novos membros da Mesa Diretora, desejou boa sorte e disse que confia muito no trabalho e se
colocou à disposição. O Ver. Carlos Adilson agradeceu a todos pela confiança como Secretário da
Mesa e como já havíamos conversado desde o começo, podem ter certeza que teremos uma
filosofia de mantermos a humildade e fazer de fato acontecer o regimento da casa, dentro de
normas, prazos e a lei, principalmente respeitando a opinião de cada um dos Vereadores, todas as
decisões iremos nos sentar e discutir, para termos um trabalho harmônico, temos que estarmos
juntos, logicamente que ninguém é obrigado a concordar com ninguém, cada um tem sua cabeça,
mas temos maturidade suficiente para sabermos o que é bom, principalmente para a cidade e
representarmos esse povo que nos confiou seu voto, então estamos à disposição do Executivo para
trabalharmos dentro das normas e leis, tudo aquilo que for bom para a população com certeza
iremos vestir a camisa e aquilo que acharmos que não é bom para a população, vamos ter a opinião
de votarmos e falarmos não, mas ressaltou que vamos manter o grupo unido e respeitar a opinião e
decisão de cada um dos Vereadores, iremos nos empenhar ao máximo possível por um trabalho
honesto e de aprovação de todos. O Ver. Adriano Simões disse que como Vice-Presidente eleito
para a próxima Mesa Diretora que começa em 2018, disse que se sente muito honrado em fazer
parte dessa Casa e ser Vereador do Município de Brazópolis, realmente é uma grande honra e
sempre procuramos ouvir os companheiros aqui da Casa, sempre respeitando a opinião de cada um,
que claramente temos divergências, mas o importante é sentar, discutir e chegar em um consenso,
termos harmonia e como destacado pelo Ver. Carlos Adilson, sempre respeitando as normas e leis
desta Casa, disse estar muito lisonjeado e agradecido pelo convite do Ver. Aldo Chaves, pela
confiança e a todos demais colegas desta Casa, disse ter muita fé em Deus que iremos harmonizar
ainda mais a nossa Casa, trabalharemos ainda mais unidos do que foi esse ano de 2017;
Parabenizou ao pessoal que organizou o Campeonato de Futebol no bairro Bom Sucesso, onde
haviam muitos presentes, aproximadamente 150 veículos, disse que está lisonjeado, pois este foi um
dos seus Pedidos de Providências logo no começo do ano, pedindo a ativação dos campeonatos

6
rurais, que já estão alavancando, em outro dia esteve conversando com o Sr. Joaquim, que informou
que irá iniciar em janeiro um Campeonato regional no bairro Bom Sucesso, que já possuem 24
equipes inscritas, seria muito importante levar esses campeonatos também para o Distrito de
Luminosa, no bairro Teodoros, onde o Ver. Edson já está acompanhando e demais bairros também,
devemos cada vez mais incentivar o esporte amador, parabenizou o time do Bom Sucesso que
ganhou com muito louvor o campeonato; Parabenizou também todas as escolas tanto estaduais
quanto municipais, que estão realizando suas formaturas, aos diretores, coordenadores, professores
e os alunos, que os alunos possam seguir seus estudos para serem médicos, engenheiros, quem
sabe até políticos, pois são eles que serão os novos Prefeitos, Vereadores e quem sabe até
Presidente da República, nós devemos sempre enaltecer aos formandos; Fortaleceu o convite para
os dias 09 e 10 de dezembro, sobre a ação social que está sendo desenvolvida no Distrito de
Luminosa, está ação entre amigos é em favor da Dona Solange Norberto, que precisa de uma
cirurgia no quadril e realmente estamos empenhados em ajudar, também lembrou da noite da pizza
e do Leilão da APAE no dia 10/12 no Parque de Exposições, a partir das 12h e será muito importante
a participação de todos, pois a APAE merece e muito essa ajuda. O Sr. Presidente lembrou a todos
sobre as reuniões de Diagnóstico e Prognóstico do Plano de Saneamento Básico de Brazópolis,
onde já ocorreram algumas reuniões, disse que será importante para conhecimento do Projeto que
temos aqui na Casa, sobre a coleta de lixo. Eu, Ver. Dalírio Dias parabenizei a nova Mesa Diretora e
desejei que façam uma ótima legislação e no que precisarem, contem conosco no que der e vier,
aproveitei para agradecer e parabenizar a Liga Brazopolense de Futebol pelo brilhante campeonato
de futebol, uma organização impecável e neste domingo ocorreu a final entre Bom Sucesso x CF,
que acabou 4x1 e também a disputa do 3º lugar, entre Luminosa x Serra dos Mendonças, que
infelizmente ficou no 0x0 mas foi uma brilhante partida e sugeriu que se a Divisão de Esportes se
unisse com a Liga Brazopolense de Futebol, acredito que alavancaria e muito o esporte amador do
nosso Município, pois a Liga já organiza a 4 anos esse campeonato, onde Bom Sucesso foi
campeão das 4 edições, mas eles estão de parabéns com a organização impecável, sem nenhum
ponto negativo a ser ressaltado, merecia então uma união com a equipe de esportes. O Sr.
Presidente disse que o convite foi feito a eles e eles resolveram fazer sozinhos o campeonato. O Sr.
Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a Trigésima Oitava Sessão
Ordinária da Casa no dia 13 de dezembro às 19:00 h. Dando, como encerrado, os trabalhos daquela
Sessão. Eu, Dalírio Dias, lavrei a presente Ata, que após lida e, se aprovada, será assinada por
todos os EDIS presentes.
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