
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS

Ata nº 23 de 27-08-2019

Ao vigésimo sétimo dia do mês de agosto 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 23ª 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 22, do dia 20 de
Junho de 2019, o Ver. Sérgio Pelegrino solicitou a dispensa da leitura da Ata, onde o Presidente
acatou e consultou a casa, a dispensa na leitura da ata foi aprovada, a mesma será posteriormente
assinada  e  aprovada  pelos  vereadores. O  Presidente  deu  continuidade  solicitando  ao  Vice-
Presidente Ver. Sérgio Pelegrino  que faça a leitura das  Correspondências Enviadas, sendo:
91/2019,  92/2019  e  93/2019  ao  Poder  Executivo;  94/2019  ao  DER.  O  Presidente deu
continuidade  passando  a  palavra  ao  Secretário Ver.  Aldo  Chaves  que  fez  a  leitura  das
Correspondências Recebidas, sendo: 51/2019 do Sispumi; 161/2019, 162/2019 e 163/2019 do
Poder  Executivo;  Convite  do  Festival  e  Concurso  Internacional  de  Coros.  O  Presidente deu
continuidade passando aos Pedidos de Providências  e Requerimentos, sendo: 26/2019 do Ver.
Carlos Adilson; Requerimento de Informação 03/2019 do Ver. Carlos Adilson; 21/2019 do Ver.
Dalírio Dias; 03/2019 do Ver. Edson Eugênio; Indicação 07/2019 dos Ver. José Carlos e Carlos
Adilson; 22/2019 dos Ver. Sérgio Pelegrino, José Carlos e Dalírio Dias; Indicação 02/2019 do
Ver.  Aldo  Chaves;  14/2019  do  Ver.  Adilson  de  Paula.  Os  pedidos  de  providências  foram
aprovados por unanimidade. O Presidente deu continuidade fazendo a leitura do Projeto de Lei
do Legislativo  nº  05/2019, que “Dispõe sobre  declaração de  reconhecimento  de utilidade
pública da Associação Espaço Cuidar Zilda Peixoto, de conformidade com a Lei Municipal
nº 502/2000”, em seguida o Ver. Aldo Chaves fez a leitura da Justificativa. O Presidente passou
a leitura do Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em seguida o
Ver.  Sérgio Pelegrino fez a leitura do Parecer Jurídico, então o Presidente colocou o referido
Projeto em discussão. Os vereadores José Carlos, Carlos Adilson e Aldo Chaves fizeram uso da
palavra. Não havendo mais manifestação, o  Presidente colocou o referido Projeto de Lei em 1ª
votação.  O  Projeto de Lei  do Legislativo nº 05/2019 foi  aprovado por  unanimidade em 1ª
votação. O Ver. Aldo Chaves realizou o pedido de regime de urgência. O Presidente consultou a
casa e o pedido foi aprovado, em seguida colocou o referido Projeto em 2ª votação. O Projeto de
Lei do Legislativo nº 05/2019 foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação e irá a Sanção
do Prefeito Municipal.  O Presidente deu continuidade iniciando o Grande Expediente: O Ver.
Wagner Pereira abordou sobre o pedido do Ver. José Carlos, referente ao atendimento do banco
Bradesco.  O  Ver.  José  Carlos informou  a  Comunidade  dos  Clementes,  sobre  seu
encaminhamento de ofício a Copasa solicitando extensão de rede. Também sobre a resposta do
Poder Executivo ao Requerimento de Informação nº 04, referentes a obras no estádio Dr. Ataliba
de  Moraes.  Abordou  sobre  a  reunião  do  Sindicato  dos  Servidores  Públicos.  Outro  assunto
abordado, foi referente os problemas da empresa Gardenia. Finalizou comentando sobre o evento
“Vem brincar  na praça”,  realizado pela Associação Amigos do bairro Alto da Glória.  O  Ver.
Carlos Adilson abordou sobre uma possível moção de agradecimento a Sra. Fátima Machado, a
Fatinha do Teatro. O Ver. Wagner Pereira disse que já foi feita moção de agradecimento para ela
em  2017.  O  Ver.  Carlos  Adilson continuou  dizendo  que  poderia  ser  uma  moção  honrosa.
Abordou sobre um serviço solicitado a empresa REMO que não foi atendido. Fez o convite para
festa beneficente em prol da construção de uma casa, no dia 31 de agosto, as 18 horas no centro
comunitário do bairro Bom Sucesso e o trilhão da pedra bicuda, dia 01 de setembro. O Ver. Aldo
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Chaves abordou  sobre  as  solicitações  a  empresa  REMO.  Também  sobre  a  notificação  do
Ministério Público a empresa Gardenia. Comentou sobre o jantar da APAE no ultimo sábado,
onde ressaltou  a  importância  do evento  e  a  necessidade  de uma melhor  organização  entre  as
instituições. Também comentou sobre sua presença na 12ª Conferência Municipal de Assistência
Social, onde ressaltou a PEC 95. O Ver. Wagner Pereira abordou de forma irônica o problema
com  o  ônibus  da  empresa  Gardenia.  O  Presidente complementou  o  assunto  referente  aos
problemas da empresa Gardenia. O  Ver. Sérgio Pelegrino complementou o assunto referente a
empresa Gardenia. Abordou também sobre a ideia do Ver. Aldo Chaves referente a OPIS, que é
realizada com o intuito de ajudar as instituições carentes na cidade de Paraisópolis. O Ver. Carlos
Adilson fez  o  convite  para  dia  29 de agosto,  as  15 horas,  na  Igreja  Matriz,  sobre  o festival
internacional  de coros.  O  Presidente parabenizou todos doadores de sangue do município  de
Brazópolis e explicou como funciona a doação. Finalizou parabenizando o departamento de obras
que está trabalhando na ponte do bairro Paiolzinho. Encerrou agradecendo a presença de todos,
convidando para a Vigésima Quarta Sessão Ordinária da Casa no dia 03 de setembro 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

Carlos Adilson Lopes Silva       Wagner Silva Pereira

Edson Eugênio Fonseca Costa            José Carlos Dias                 
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