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Ata nº 15 de 27-05-2019

Ao vigésimo sétimo 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 15ª 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 14, do dia 13 de
maio de 2019. Logo após o  Presidente colocou a ata em discussão e a mesma foi  corrigida e
aprovada por unanimidade. O Presidente deu continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver.
Sérgio  Pelegrino  que  faça  a  leitura  das  Correspondências  Enviadas,  sendo:  055/2019  e
056/2019 ao Poder Executivo. Dando continuidade o Presidente passou a palavra ao  Secretário
Ver.  Aldo  Chaves  que  fez  a  leitura  das  Correspondências  Recebidas,  sendo:  100/2019  e
105/2019  do  Poder  Executivo.  O  Presidente deu  continuidade  passando  aos  Pedidos  de
Providências  e Requerimentos, sendo: 17/2019 do Ver. Carlos Adilson; 14/2019 do Ver. Aldo
Chaves e 13/2019 do Ver.  Sérgio Pelegrino; Os pedidos de providências foram aprovados por
unanimidade. O Presidente deu continuidade fazendo a leitura do Projeto de Lei nº 11/2019, que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação do Comprovante de Vacinação Atualizado
no ato da matrícula de alunos nas Redes Públicas e Privada de Ensino no Município de
Brazópolis  e  dá  outras  providências.”,  em  seguida  pediu  ao  Vice-Presidente  Ver.  Sérgio
Pelegrino que faça a leitura da  Justificativa  do referido Projeto, o Presidente deu continuidade
fazendo a leitura dos  Pareceres favoráveis da  Comissão Constituição, Justiça e Cidadania,
Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente e o Parecer Jurídico, em
seguida colocou o referido Projeto de Lei em discussão. Os Vereadores Wagner Pereira, Carlos
Adilson,  José  Carlos,  Aldo  Chaves  e  o  Presidente fizeram uso  da  palavra.  Em  seguida  o
Presidente colocou o Projeto de Lei nº 11/2019 em 1ª votação. O Projeto de Lei nº 11/2019 foi
aprovado por unanimidade em 1ª votação. O  Ver. Sérgio Pelegrino fez o pedido de regime de
urgência, onde o Presidente consultou a casa e o pedido de regime de urgência foi aprovado por
unanimidade,  então  deu  continuidade  colocando  o  referido  Projeto  de  Lei  em 2ª  votação.  O
Projeto de Lei nº 11/2019 foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação e irá a sanção do
Prefeito  Municipal.  Deu continuidade  fazendo a  leitura  do  Projeto  de Lei  do Legislativo nº
003/2019,  que  “Dá  denominação  à  Estrada  Municipal  de  acesso  à  rampa  “Mirante  Vó
Cotinha” do bairro Bom Sucesso e dá outras providências”, em seguida pediu ao Secretário
Ver. Aldo Chaves que faça a leitura da Justificativa e da Notícia Biográfica do referido Projeto de
Lei.  O  Presidente continuou  fazendo  a  leitura  dos  Pareceres  favoráveis da  Comissão
Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio
Ambiente e o Parecer Jurídico, em seguida colocou o referido Projeto de Lei em discussão. Os
Vereadores Wagner Pereira, Aldo Chaves, José Carlos e o Presidente fizeram uso da palavra.
O  Presidente deu continuidade colocando o  Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2019  em 1ª
votação. O Ver. Aldo Chaves fez o pedido de regime de urgência, onde o Presidente consultou a
casa e o pedido de regime de urgência foi aprovado por unanimidade, então deu continuidade
colocando o referido Projeto de Lei em 2ª votação. O Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2019
foi  aprovado  por  unanimidade  em 1ª  e  2ª  votação  e  irá  a  Sanção  do  Prefeito  Municipal.  O
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Presidente deu continuidade iniciando o  Grande Expediente: O Ver. Wagner Pereira abordou
sobre a reunião referente ao entrave Brazópolense, chamado My Lady, onde lembrou a história da
referida empresa e os problemas que a mesma está enfrentando, citou que a reunião foi de grande
valia e esta atuando no assunto desde 2017, explicou as negociações ocorridas com o proprietário
da  empresa  e  disse  esperar  que  seja  encontrada  uma  solução  para  o  problema,  e  com  a
disponibilidade  dos  galpões,  desejou  que  venham novas  industrias.  O  Ver.  Adilson de  Paula
abordou sobre o morro do Guido no bairro Farias, onde os moradores enfrentam dificuldades,
ressaltou que em 2017, foi feito o patrolamento da mesma, graças a união dos moradores, que
pagaram a hora extra do funcionário para fazer o serviço no sábado, citou que atualmente o trecho
se encontra em estado grave e disse que os moradores não irão fazer como da ultima oportunidade.
O  Ver.  Dalírio  Dias abordou  sobre  o  Campeonato  Paulista  e  Carioca  de  Asa  Delta,  onde
parabenizou o Sr. Eugênio pelo evento, ressaltou que o vento não colaborou no segundo dia e a
etapa teve de ser cancelada, mas os pilotos realizaram o pulo livro e deixaram o céu de Brazópolis
ainda mais bonito, também citou o ponto de pouso, no Campo de Aviação, onde a APAE esteve
presente realizando arrecadação de fundos através de uma barraca. O Ver. José Carlos apresentou
a prestação de contas da viagem do dia 23 e 24 de Maio, onde esteve junto do Diretor do Instituto
BrazPrev  em  Belo  Horizonte,  participando  de  um  seminário  no  Tribunal  de  Contas,  pela
AMIPREM, que é a Associação Mineira de Previdências dos Municípios, onde participaram de
palestras, inclusive referente a Reforma da Previdência, e ressaltou a importância da participação
no evento,  pois várias demandas foram apresentadas ao Secretário da Previdência Sr. Rogério
Marinho. Abordou também sobre as estradas, onde agradeceu o trabalho de emergência realizado
na estrada do observatório para atender a demanda do campeonato de asa delta, porém, alertou que
caso não ocorra um trabalho duradouro na estrada, a mesma estará com problemas em breve, e em
nome da população pediu que o Executivo avalie e faça um bom trabalho no local. Referente a
estrada do morro do Dico, onde recorda que o Ver. Dalírio Dias realizou o pedido, disse que a via
está realmente crítica, tendo a necessidade urgente de manutenção, pois logo estará impossível de
se utilizar a via. O Ver. Aldo Chaves disse que em relação a empresa My Lady, o Ver. Wagner
Pereira já explanou, onde explicou que a gravação da reunião estará disponível no site da Câmara.
Então abordou sobre a reunião do dia 21/05, em cia do Prefeito Carlos Alberto Morais e dos
Vereadores  Adriano Simões  e  Wagner  Pereira,  onde agradeceu ao  Sr.  Cezário  que  agendou a
reunião com o Comandante do Quarto Batalhão de Engenharia e Combate, Coronel Cleiton, onde
foi conversado sobre uma parceira com o Município, na ajuda com as demandas das estradas, já
que o Exército possui alguns maquinários, pois agora no inverno, é o momento ideal para realizar
a manutenção das estradas. Abordou também sobre a reunião da Comissão de Constituição, Justiça
e  Cidadania,  e  Comissão  de  Infraestrutura,  Urbanismo  e  Regularização  Fundiária,  onde
parabenizou o Ver. Carlos Adilson que propôs a reunião, para debate do Projeto de Lei nº 10, que
se refere a desestatização de imóveis públicos, na reunião foi abordado o Mercado Municipal e a
Rodoviária,  com a participação de comerciantes locais.  Encerrou parabenizando o Cartório de
Oficio de Registro de Imóveis pela ação que será iniciada dia 28/05 até dia 28/06, a Campanha do
Agasalho, onde ressaltou que toda a arrecadação será enviada ao CRAS, para que o mesmo faça a
distribuição. O Presidente iniciou fazendo a leitura do questionário virtual para a participação da
população na Lei Orgânica do Município, ressaltou a importância da participação da população e
também da assessoria do instituto Plenum na execução da atualização da Lei Orgânica.  Fez o
agradecimento a equipe do Setor de Obras, pelo trabalho que está sendo desenvolvido na estrada
Municipal que dá acesso a divisa do Município de São Bento do Sapucaí, disse concordar com os
demais, quanto a necessidade de serviços melhores elaborados, e ressaltou o pouco maquinário
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que a Prefeitura tem a disposição, pois é algo que dificulta os trabalhos, que para atender diversas
localidades,  pode  ocorrer  de  que  o  trabalho  não  fique  bem feito.  Parabenizou  o  Sr.  Eugênio
Noronha e toda equipe pelo evento de asa-delta realizado na rampa Vó Cotinha, lembrou também
que o pessoal da APAE trabalhou com uma barraca no aeroclube de Brazópolis, para arrecadação.
O Ver. Carlos Adilson abordou sobre o Mini Curso de Defesa da Mulher, onde disse já termos 20
inscrições,  aproveitou  e  realizou  o  convite  para  todas  as  mulheres.  O  Presidente encerrou
agradecendo a presença de todos, convidando para a Décima Sexta Sessão Ordinária da Casa no
dia 03 de Junho 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. 
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