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Ata nº 11 de 24-04-2018
Ao vigésimo quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 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:00minutos,
realizou-se a 11ª Sessão Ordinária sob a Presidência do vereador Aldo Chaves, 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”, solicitou ao Secretário Ver. Carlos Adilson
que procedesse a chamada nominal dos vereadores, onde constatou a presença de todos
os edis, havendo quórum o Presidente declarou aberto os trabalhos e solicitou ao
Secretário Ver. Carlos Adilson, que procedesse com a leitura da Ata de número 10,
do dia 17 de abril de 2018. Logo após o Presidente colocou a ata em votação e ela foi
aprovada por unanimidade. Posteriormente, o Presidente chamou o Vice-Presidente
Ver. Adriano Simões para leitura das Correspondências Expedidas, sendo: Ofício
002/2018 e 067/2018 enviados ao Executivo; Ofício 071/2018 enviado a COPASA.
Logos após o Presidente chamou o Secretário Ver. Carlos Adilson para a leitura das
Correspondências Recebidas, sendo: ofícios 089/2018, 096/2018 e 098/2018 do Poder
Executivo, 024/2018 da Secretaria Municipal de Saúde, Convite para a 2ª Etapa do
Campeonato de Asa Delta 2018; Os Pedidos de Providência foram lidos pelos
respectivos vereadores, sendo: 09/2018 do Ver. José Carlos, 08/2018 do Ver. Adilson
de Paula, 11/2018 do Ver. Sérgio Pelegrino, 11/2018 do Ver. Dalírio Dias, 12/2018
do Ver. Sérgio Pelegrino, 08/2018 do Ver. Edson Eugênio, 11/2018 do Ver. Adriano
Simões e Requerimento de Informação 05/2018 da Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização, onde todos os pedidos e requerimentos foram aprovados
por unanimidade. Projetos: O Presidente realizou a leitura do Projeto de Lei nº 02 de
17/04/2018 do Legislativo, que “Dispõe sobre a denominação da estrada municipal
Otília Ribeiro Dias e da outras providências”, pediu para o Ver. Adriano Simões
fazer a leitura da justificativa do Projeto, em seguida o Presidente distribuiu o referido
projeto para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Urbanismo
e Infraestrutura Municipal. Grande Expediente: O Presidente abordou sobre o
Projeto de Lei que estava tramitando na Câmara Municipal, sobre a desafetação do
Parque Municipal para Distrito Industrial Municipal. O Ver. Sérgio Pelegrino abordou
sobre a empresa CONFECÇÕES VITÓRIA OUROS, também sobre o Projeto de Lei
que trata a desafetação do Parque Municipal para a criação do Distrito Industrial
Municipal, onde apresentou seu posicionamento. O Ver. José Carlos abordou sobre o
Projeto que trata a desafetação do Parque Municipal para a criação do Distrito Industrial
Municipal, apresentando o posicionamento da Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização. O Presidente comentou sobre a importância de a população participar das
decisões. O Ver. Carlos Adilson também comentou sobre o Projeto de desafetação do
Parque Municipal para a criação do Distrito Industrial Municipal, apresentando seu
posicionamento. O Ver. Wagner Pereira disse que a atual gestão é a única que se
preocupa em gerar empregos e referente ao Projeto de desafetação do Parque Municipal,
deixou seu posicionamento. O Ver. Adriano Simões parabenizou ao Prefeito pelo
referido Projeto e deixou também seu posicionamento referente ao Projeto. O Ver.
Adilson de Paula comentou sobre as empresas e alugueis de galpões para as mesmas
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em nosso Município. O Ver. Sérgio Pelegrino respondeu aos questionamentos do Ver.
Adilson de Paula. O Ver. Adriano Simões citou uma obra realizada pela gestão do exPrefeito Josias Gomes, quanto a expansão de uma empresa em nosso Município,
também sobre a atenção quanto as empresas que estão vindo para nosso Município. O
Presidente contou a história de quando a empresa ERICSSON esteve próxima de se
instalar em Brazópolis. O Ver. José Carlos contou também algumas ocasiões onde
empresas estiveram próximas a instalar em nossa cidade e não foi concretizado, em
seguida apresentou seu ponto de vista sobre a política de desenvolvimento dos
produtores rurais no Município. O Ver. Edson Eugênio comentou sobre a retirada do
Projeto, também quanto ao seu posicionamento sobre o mesmo, concluiu abordando o
andamento das obras nas estradas do bairro Anhumas. O Ver. Adriano Simões realizou
suas considerações finais sobre as políticas de desenvolvimento dos produtores rurais
citada pelo Ver. José Carlos. O Ver. José Carlos respondeu aos comentários do Ver.
Adriano Simões explicando que a Comissão realizou questionamentos e não críticas. O
Ver. Sérgio Pelegrino finalizou o assunto do Projeto de desafetação e sobre as críticas
que são feitas aos políticos que passaram pela cidade. O Ver. Adriano Simões
respondeu ao comentário do Ver. Sérgio Pelegrino, também sobre os problemas das
estradas do Distrito de Luminosa e parabenizou aos participantes da poda que foi
realizada na estrada do Distrito de Luminosa. O Ver. Edson Eugênio discordou do
Ver. Sérgio Pelegrino quanto ao diálogo do Prefeito com os Vereadores. O Ver.
Sérgio Pelegrino apresentou seu ponto de vista, de como é seu trabalho. O Ver. Dalírio
Dias apresentou sua indignação sobre o estado da estrada no bairro de Bom Sucesso,
pois a máquina está trabalhando em um local desnecessário já que outros pontos de algo
fluxo estão em estado lastimável. O Presidente realizou suas considerações finais,
quanto as estradas rurais. O Ver. Adilson de Paula abordou sobre seu
comprometimento com seus eleitores. Não havendo mais nenhum vereador para o uso
da palavra, o Presidente realizou o encerramento, nada mais havendo a se tratar o
Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para a Décima Segunda Sessão
Ordinária da Casa no dia 08 de maio às 19:00 horas. 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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