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Ata nº 27 de 09-10-2018
Ao nono dia do mês de outubro 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
27ª 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, havendo quórum
o Presidente declarou aberto os trabalhos onde solicitou ao Secretário Ver. Carlos
Adilson que procedesse com a leitura da Ata de número 26, do dia 25 de setembro de
2018. Logo após o Presidente colocou a ata em votação e ela foi aprovada por
unanimidade, o Secretário Ver. Carlos Adilson continuou passando a leitura das
Correspondências Recebidas, sendo: 265/2018, 269/2018, 270/2018, 272/2018 e
274/2018 do Poder Executivo; 046/2018 da SEAPAMA; 250/2018 do Conselho Tutelar
dos Direitos da Criança e do Adolescente; Convite para a Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente; Convite para o baile do 1º de novembro; O
Presidente deu continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver. Adriano Simões que
faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 163/2018 e 164/2018 ao Prefeito
Municipal; 165/2018 e 166/2018 ao Setor de Transportes da Saúde; Dando continuidade
o Presidente passou aos Pedidos de Providências, sendo: 29/2018 do Ver. Carlos
Adilson; 24/2018 do Ver. Dalírio Dias; 26/2018 do Ver. Sérgio Pelegrino; O Ver. José
Carlos pediu para completar o pedido do Ver. Dalírio Dias. Os pedidos de providências
foram aprovados por unanimidade. O Presidente deu continuidade iniciando o Grande
Expediente: O Ver. Carlos Adilson agradeceu ao Setor de Obras, ao Sr. Rafael, pela
construção de dois redutores de velocidade no bairro Lagos da Serra; também
parabenizou aos Deputados Ulysses Gomes e Odair Cunha pela reeleição. O Ver. Sérgio
Pelegrino agradeceu também ao Sr. Rafael do Departamento de Obras, pela atenção
dada; convidou todos para o Trilhão que acontecerá no domingo às 09 horas, em prol do
calçamento de parte da Serra dos Mendonças. O Ver. José Carlos agradeceu ao Sr.
Paulo do Setor de Obras, pelo pronto atendimento na queda de uma árvore na estrada;
alertou também sobre os telefonemas simulando sequestros; registrou e parabenizou aos
Deputados eleitos Ulysses Gomes e Odair Cunha. O Ver. Adriano Simões abordou
sobre as eleições, onde parabenizou os Deputados eleitos, Bilac Pinto, Dimas Fabiano e
Agostinho Patrus, também parabenizou ao Prefeito pela liderança política no Município,
visto na campanha, parabenizou também o Vereador Aldo Chaves pela campanha feita
ao Deputado Dimas Fabiano. O Presidente disse que a vitória e o resultado são frutos
de trabalho em equipe, continuou parabenizando os Deputados eleitos, Bilac Pinto,
Odair Cunha, Dimas Fabiano, Agostinho Patrus, Ulysses Gomes, Dr. Paulo, também
lamentou por não ter sido eleito o Deputado Vanderlei Miranda e o agradeceu por todo o
apoio ao nosso Município. O Ver. Adriano Simões salientou que o Deputado Lafayette
Andrada também foi eleito. O Presidente parabenizou toda a população pelos
resultados da eleição, onde notou que o sentimento é de renovação e mudança, também
ressaltou a importância do voto, então iniciou o encerramento agradecendo a presença
de todos e convidando para a Vigésima Oitava Sessão Ordinária da Casa no dia 16 de
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outubro às 19:00 horas, antes de encerrar pediu que todos se levantem para saudarem os
pavilhões. 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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