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Ata nº 24 de 11-09-2018 
 

Ao décimo primeiro dia do mês de setembro 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 24ª 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 e realizou a leitura da 

Resolução 17/2018, que “Denomina VEREADORA MARIA DAS GRAÇAS 

MARTINS a Tribuna localizada nas dependências da Câmara Municipal de Brazópolis-

MG”, em seguida solicitou ao Secretário Ver. Carlos Adilson que faça a leitura do 

histórico da homenageada, depois o Presidente convocou a todos para o descerramento 

da tribuna, onde pediu ao Secretário Ver. Carlos Adilson que acompanhe os familiares 

da homenageada até a tribuna, onde o Sr. Vanildo fez uso da tribuna para agradecer em 

nome de toda a família. O Presidente também deixou suas palavras à homenageada e 

deu continuidade solicitando ao Secretário Ver. Carlos Adilson, que procedesse com a 

leitura da Ata de número 23, do dia 04 de setembro de 2018. Logo após o Presidente 

colocou a ata em votação e ela foi aprovada por unanimidade, deu continuidade 

solicitou ao Vice-Presidente Ver. Adriano Simões que faça a leitura das 

Correspondências Enviadas, sendo: 153/2018 e 154/2018 à Chefe de Transporte da 

Saúde; 149/2018, 150/2018 e 152/2018 ao Prefeito Municipal; 151/2018 ao Promotor 

de Justiça. Em seguida passou a palavra ao Secretário Ver. Carlos Adilson, que 

procedesse com a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: 248/2018, 250/2018 

e 251/2018 do Poder Executivo; Ofício dos moradores do bairro Bela Vista. Dando 

continuidade o Presidente passou aos Pedidos de Providências, sendo: 17/2018 do 

Ver. José Carlos; 26/2018 do Ver. Carlos Adilson; 21/2018 do Ver. Dalírio Dias; O 

Ver. Adriano Simões explicou seus pedidos feitos ao Executivo. Todos os pedidos 

foram aprovados por unanimidade e irão à analise do Poder Executivo. O Presidente 

deu continuidade abordando o Projeto de Lei nº 25 de 10 de agosto de 2018, que 

“Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Terceira Idade – COMUTI, do 

Fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá outras providências.”, onde informou 

que houveram ajustes feitos ao referido Projeto de Lei com contribuição das Comissões 

e Ministério Público, também explicou a constituição do referido Conselho, passou a 

leitura dos Pareceres, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão 

Permanente de Direitos Humanos e Segurança Pública e o Parecer Jurídico, em seguida 

colocou o referido Projeto de Lei em discussão. O Ver. José Carlos abordou sobre as 

mudanças feitas e explicou a importância do artigo 13 do Projeto. Não havendo mais 

nenhuma observação dos Vereadores, o Presidente colocou o referido Projeto de Lei 

em 1ª votação. O Projeto de Lei nº 25 de 10/08/2018 foi aprovado em 1ª votação por 

unanimidade. O Ver. Wagner Pereira solicitou regime de urgência, que foi acatado e 

aprovado pelos demais vereadores. O Presidente colocou o Projeto de Lei nº 25 de 

10/08/2018 em 2ª votação. O Projeto de Lei nº 25 de 10/08/2018 foi aprovado em 1ª e 

2ª votação por unanimidade e irá a Sanção do Prefeito Municipal. Em seguida o 
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Presidente abriu o Grande Expediente: O Ver. Wagner Pereira abordou sobre a 

exposição de artes chamada POROS, dos artistas Adriel Visoto, André Vizotto, Elizete 

Esteves, Kleber Augustus, Nino Rezende, tendo a abertura no dia 07/09 e no dia 15/09 o 

arquiteto italiano Cesare Pergola irá promover uma projeção na Igreja Matriz, com o 

nome “Fantasma Rupestre”, sendo Brazópolis a segunda cidade do país a receber a 

apresentação, que terá em seguida os shows do evento Romeu e Julieta. O Ver. 

Adriano Simões parabenizou o Sr. Eugênio, também conhecido como Penuja, pelo 

evento de voo livre realizado no dia 08/09; Convidou a todos para a participação da 

Festa Romeu e Julieta, em comemoração dos 117 anos de emancipação política do 

nosso Município; Finalizou convidando todos para a festa do Padroeiro São Benedito no 

bairro dos Lucios, no distrito de Luminosa. O Ver. José Carlos abordou sobre a 

segurança, onde nesta semana ocorreu uma onda de delitos, então alertou para a 

necessidade de intensificar o trabalho nesta questão da Segurança; Também abordou 

sobre um problema, onde um senhor sofreu uma queda grave e sua esposa que o 

acompanhava informada que teria a necessidade de ser atendido em Itajubá, buscou 

alternativas para o transporte até Itajubá, onde teve que arcar com seu transporte, 

também com os exames, então lembrou que em visita a garagem, haviam 2 ambulâncias 

e estranhou o fato da não disponibilidade da ambulância, assim pediu uma melhoria 

nesta questão de emergências; Finalizou convidando a todos agraciados e familiares 

para a Sessão Solene de entrega do título de cidadão no dia 14/09 às 19h. O Presidente 

abordou sobre a Sessão Solene de entrega do título de cidadão no dia 14/09 às 19h, onde 

serão 15 agraciados que escolheram Brazópolis como sua terra; Também abordou sobre 

as redes sociais, onde em certas publicações, referentes a redução do número de 

cadeiras do legislativo na cidade de Itajubá, de 17 para 11 Vereadores, lembrou que o 

número mínimo conforme a Constituição Federal é de 9 Vereadores, sendo o caso da 

nossa Cidade, desta forma apresentou seu esclarecimento sobre o assunto; encerrou 

agradecendo a presença de todos e convidando para a Vigésima Quinta Sessão 

Ordinária da Casa no dia 18 de setembro 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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