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Ata nº 14 de 20-05-2019

Ao vigésimo dia  do  mês  de  maio  do  ano de  dois  mil  e  dezenove,  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:00 minutos, realizou-se a 14ª Sessão Ordinária
sob a  Presidência do Vereador Adriano Simões,  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. Aldo Chaves que procedesse a chamada nominal dos vereadores, onde constatei a presença
de todos, havendo quórum o  Presidente declarou aberto os trabalhos e em seguida solicitou ao
Secretário Ver. Aldo Chaves que procedesse com a leitura da Ata de número 13, do dia 13 de
maio de 2019. O Ver. Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino fez o pedido de dispensa da leitura
da ata. O  Presidente consultou a casa e acatou o pedido do  Ver. Sérgio Pelegrino, a ata será
aprovada  e  publicada  normalmente.  O  Presidente  deu  continuidade  solicitando  ao  Vice-
Presidente Ver. Sérgio Pelegrino  que faça a leitura das  Correspondências Enviadas,  sendo:
051/2019 a Polícia Militar; 052/2019 a Secretária de Saúde de Brazópolis; 053/2019 ao Poder
Executivo;  054/2019  ao  Secretário  de  Desenvolvimento  e  Assistência  Social;  Convite  para
Reunião Pública.  Dando continuidade  o Presidente  passou a  palavra ao  Secretário Ver.  Aldo
Chaves  que fez  a  leitura  das  Correspondências  Recebidas,  sendo:  096/2019 e  097/2019 do
Poder Executivo; 228/2019 da Copasa; Convite para o Campeonato Paulista e Carioca de asa-
delta;  Documento  do  Secretário  de  Administração;  Documento  resposta  ao  oficio  049/2019;
Convite para Festa Junina em prol da Vila Vicentina. O Ver. Adilson de Paula fez a leitura do
ofício  do  Deputado  Estadual  Alberto  Pinto  Coelho,  Betinho.  O  Presidente deu  continuidade
passando aos  Pedidos de Providências  e Requerimentos,  sendo: 09/2019 do Ver. Adilson de
Paula; 14/2019 do Ver.  Dalírio Dias; 16/2019 do Ver.  Carlos Adilson; 12/2019 do Ver.  Sérgio
Pelegrino;  13/2019  do  Ver.  Aldo  Chaves.  Os  pedidos  de  providências  foram  aprovados  por
unanimidade. O Presidente continuou iniciando o  Grande Expediente: O Ver. Carlos Adilson
reforçou o convite para Festa Junina nos dias 08 e 09 de junho em prol da Vila Vicentina, onde
ressaltou o trabalho transparente feito pela instituição. Continuou abordando sobre o convite da
Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Cidadania,  e  Comissão  de  Urbanismo,  Infraestrutura  e
Regularização Fundiária para reunião no dia 21 de junho, às 19 horas aqui na Câmara Municipal,
para tratar assuntos de interesse da população. Finalizou reforçando o convite da Comissão de
Direitos Humanos, Direito da Mulher e Segurança Pública para o Mini curso de Defesa da Mulher,
no dia 29 de maio às 18:30 horas, onde abordou também sobre violência da mulher. O Ver. José
Carlos abordou sobre o Projeto de Lei nº 11, que trata da obrigatoriedade de comprovação de
vacinação no ato da matricula, em escolas da rede pública e privada do Município, onde disse que
hoje ocorreu uma reunião da Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente
esteve  reunida  com a  Secretaria  de  Saúde Sra.  Alessandra  e  a  enfermeira  Sra.  Mônica,  para
apresentar um novo texto ao Projeto e ficou decidido a realização de algumas modificações de
acordo com as normas e o objetivo que a lei precisa alcançar, dado o elevado índice de vazão na
vacinação. Continuou abordando sobre o item cultura, que não foi abordado durante a reunião
pública referente a Lei Orgânica, onde destacou sua importância e citou os benefícios da cultura.
Também convidou a todos para a festa Junina em prol da Sociedade São Vicente de Paula, disse
ser testemunha da evolução dos trabalhos da Vila Vicentina. O Ver. Dalírio Dias abordou sobre a
31ª  Corrida  da  Banana,  que  irá  ocorre  no  dia  16  de  junho,  no  bairro  Bom  Sucesso,  onde
parabenizou o Sr.  Leandro Braga e  toda  sua equipe,  que trabalha na organização do referido
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evento. Também parabenizou a equipe de corridas do bairro Bom Sucesso, que esteve presente na
4ª  Corrida  do  Aniversário  de  Santa  Rita  do  Sapucaí,  representando  Brazópolis  e  trouxeram
premiações. O  Ver. Aldo Chaves agradeceu a emenda parlamentar do Deputado Federal Bilac
Pinto,  onde semana passada Brazópolis  pode adquirir  mais um veículo,  lembrou que já  havia
chego um caminhão caçamba e está previsto a chegada de uma caminhonete Diesel 4x4. Também
comentou  sobre  o  grupo  voluntário  do  Alcoólicos  Anônimos  Nova  Aliança,  que  fazem  suas
reuniões na Escola Municipal Dona Maria Carneiro Braz, citou que em nosso Município existe um
número considerável de pessoas que fazem uso de álcool e este trabalho é de grande importância.
Finalizou abordando sobre o 36º Congresso Mineiro de Municípios, que teve como tema, nos
governos, perspectivas, desafios e compromisso com os Municípios, nos dias 14 e 15 de maio,
realizado em Belo Horizonte, onde esteve na companhia do Ver. Sérgio Pelegrino, Prefeito Carlos
Alberto Morais e Secretária Alessandra Lancetti, explicou que houveram diversas palestras dos
mais variados temas, o que foi de grande valia na busca de conhecimentos e troca de experiências,
além  de  poder  conversar  de  perto  com  os  deputados  estaduais.  O  Ver.  Sérgio  Pelegrino
complementou o assunto do Congresso Mineiro de Municípios, onde disser ser muito importante
participar destes eventos, ainda mais na situação atual do estado, pois temos contato com outros
agentes políticos de outros Municípios, que passam pelas mesmas dificuldades que nós, e esta
troca de experiências e ideias, é importante para abrir a cabeça e trazermos as novidades e boas
ações para cá, finalizou agradecendo a companhia do Ver. Aldo Chaves, Prefeito Carlos Alberto
Morais  e  Secretária  Alessandra  Lancetti.  O  Presidente  convidou  todos  para  o  Campeonato
Paulista e Carioca de asa-delta, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de maio, que também será uma
oportunidade  de  ajudar  a  APAE,  que  terá  uma  barraca  no  Campo  de  Aviações,  também
parabenizou o Sr. Eugênio Noronha e sua equipe pelo empenho na organização do evento, onde
citou sua colaboração com o turismo de Brazópolis e ressaltou que o turismo é a 3ª maior fonte de
emprego e renda no mundo. Também destacou as falas referentes aos trabalhos da diretoria da Vila
Vicentina, onde agradeceu a presença do Sr. Raimundo, e convidou a todos para a Festa Junina em
prol da referida entidade. O  Presidente encerrou agradecendo a presença de todos, convidando
para a Décima Quinta Sessão Ordinária da Casa no dia 27 de Maio às 19:00 horas e pediu que
todos se levantem para saudarem os pavilhões. Dando como encerrado os trabalhos. Eu,  Aldo
Chaves lavrei a presente Ata,  que após lida,  e, se aprovada,  será assinada por todos os EDIS
presentes. 

                Presidente Vice-Presidente
Marcos Adriano Romeiro Simões                                    Sérgio Eduardo Pelegrino Reis

Secretário
Aldo Henrique Chaves da Silveira

Demais Vereadores:        

                                        
Adilson Francisco de Paula        Dalírio Antônio Dias
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Carlos Adilson Lopes Silva       Wagner Silva Pereira

Edson Eugênio Fonseca Costa            José Carlos Dias

                                         

                


