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Ata nº 12 de 08-05-2018
Ao oitavo dia do mês de maio 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 18h:00minutos, realizou-se a
12ª 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 somente a ausência do Ver. Edson
Fonseca, devido a uma questão de saúde, 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 073/2018 ao Sr. Prefeito, Moção de Pesar
aos familiares da Sra. Maria do Rosário Rezende Dias, Moção de Agradecimento ao 2º
Tenente Sr. Paulo Roberto da Silva; Logos após o Presidente chamou o Secretário
Ver. Carlos Adilson para a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: Ofícios
097/2018, 100/2018, 107/2018, 109/2018 e 111/2018 do Poder Executivo, Convite do
Núcleo CEABRA Orgânicos, Ofício 126/2018 do Conselho Tutelar, Ofício 25/2018 do
DER, 38/2018 da Polícia Militar, Agradecimento pelo convite do Governador Fernando
Pimentel; Referente ao Projeto de Lei nº13 de 02/05/2018, que “Institui o Código
Municipal de Posturas de Brazópolis e dá outras providências”, o Presidente distribuiu
para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização, Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal e
Comissão Permanente de Direitos Humanos e Segurança Pública, em seguida
distribuiu também o Projeto de Lei nº 14 de 04/05/2018, que “Autoriza o Poder
Executivo a celebrar convênio de Cooperação com o Estado de Minas Gerais, para
o fim de estabelecer colaboração federativa na organização, regulamentação,
fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário, e dá outras providências”, o Presidente distribuiu para a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização e Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal. O Presidente
informou que os Pedidos de Providência já foram lidos, aprovados e serão
encaminhados para apreciação do Executivo. Abordou também o Projeto de Lei nº 02
de 2018 do Legislativo, que “Dispõe sobre denominação da estrada municipal dona
Otília Ribeiro Dias e dá outras providências”, explicou que o Projeto já foi lido e
distribuído às Comissões na última Sessão, com parecer favorável da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação, também o parecer Jurídico, em seguida colocou o
referido Projeto em discussão. Houve manifestação do Ver. Adriano Simões e Ver.
José Carlos. O Presidente então colocou o referido Projeto em 1ª votação, o referido
Projeto foi aprovado por 7 votos favoráveis e 1 ausência, o Ver. José Carlos fez o
pedido de regime de urgência, que foi acatado e aprovado pelos Vereadores presentes.
Então o Presidente colocou o referido projeto em 2ª votação, o Projeto de Lei nº 02 do
Legislativo foi aprovado por 7 votos favoráveis e 1 ausência e irá a Sanção do Prefeito
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Municipal. Grande Expediente: O Ver. Adriano Simões abordou sobre o Campeonato
Paulista de Asa Delta, também sobre a missa do cruzeiro na Pedra do Tatu, distrito de
Luminosa, abordou também sobre a Festa de Santa Ana no bairro Serra dos Mendonças,
convidou também para a Festa de Nossa Senhora de Fátima no bairro Frei Orestes. 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 Terceira Sessão Ordinária da Casa no dia 15 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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