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Ata nº 26 de 25-09-2018

Ao vigésimo quinta 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  26ª 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 pediu ao  Ver.  Carlos
Adilson,  para acompanhar  o  Pastor Lailton Batista Gomes para o uso da Tribuna
Vereadora  Maria  das  Graças  Martins.  O Pastor  Lailton  agradeceu a  oportunidade  e
abordou o assunto dependência química. O Presidente agradeceu e passou a palavra. O
Ver. Carlos Adilson abordou sobre os problemas das drogas, também as consequências
do problema e sugeriu a criação de um local para onde eles possam realizar atividades.
O Ver. José Carlos abordou sobre o ponto citado pelo pastor, referente a união para a
realização dos  trabalhos,  falou também do aumento no número de usuários.  O  Ver.
Adriano Simões parabenizou o Pastor e a equipe pelo trabalho desenvolvido, disse que
o caso de Brasópolis, o problema é a falta de emprego. O Ver. Carlos Adilson sugeriu
fazermos a indicação ao Executivo, para solicitação de um lugar para a realização dos
trabalhos.  O  Presidente abordou referente  ao  espaço para  o  andamento  do  projeto,
sugerindo a opção das escolas rurais, que não estão sendo utilizadas e parabenizou ao
Pastor  pelos  relevantes  trabalhos,  então  solicitou  ao  Ver.  Adriano  Simões  que
acompanhe  o  Pastor  Lailton  na  saída  do  Plenário.  Deu  continuidade  solicitando  ao
Secretário Ver. Carlos Adilson que procedesse com a leitura da Ata de número 25, do
dia 18 de setembro de 2018. Logo após o Presidente colocou a ata em votação e ela
foi aprovada por unanimidade, deu continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver.
Adriano Simões que faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 158/2018
e 159/2018 ao Poder Executivo; 162/2018 ao Setor de Transportes do Executivo. Em
seguida passou a palavra ao  Secretário Ver. Carlos Adilson,  que procedesse com a
leitura  das  Correspondências  Recebidas,  sendo:  260/2018,  261/2018,  262/2018  e
263/2018 do Poder Executivo; E-mail com resposta do Ofício 147/2018 da Empresa
Gardênia; Ofício do Rotary; E-mail com convite para reunião pré-eleição; Convite para
reunião com pais e responsáveis da Escola Estadual Inácio João de Faria; E-mail sobre
reunião da Gardênia na Câmara Municipal de Itajubá; Dando continuidade o Presidente
passou a  distribuição  do Projeto  de  Lei  nº  27  de 01/09/2018,  que “Dispõe sobre a
criação do Programa de Controle de Uso de Drogas e de Bebida Alcoólica e realização
de exame toxicológico  obrigatório  aos  motoristas  e  operadores  de equipamentos  do
serviço público municipal e dá outras providências.”, para a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e Comissão de
Educação,  Cultura,  Desportos,  Saúde  e  Meio  Ambiente.  Deu  continuidade  com  o
Projeto de Lei nº 28 de 06/09/2018, que “Dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual
de Ações para o quadriênio 2018/2021 e dá outras providências.", seguido pelo Projeto
de Lei nº 29/2018, que “Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Brazópolis
para o exercício de 2019 e dá outras Providências.”, sendo os Projetos nº 28 e nº 29
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distribuídos  a  Comissão de  Legislação,  Justiça  e  Redação e  Comissão  de  Finanças,
Orçamentos e Fiscalização, onde informou o Projeto de Lei nº 27, foi pedido Regime de
Urgência  pelo  Poder  Executivo.  Passou  em seguida  aos  Pedidos  de  Providências,
sendo:  Indicação 01/2018 de  todos os  Vereadores;  28/2018 do Ver.  Carlos  Adilson;
Requerimento  de  Informação  01/2018  do  Ver.  Carlos  Adilson;  Requerimento  de
Informação  04/2018  do  Ver.  Sérgio  Pelegrino;  Ofício  161/2018  do  Ver.  Sérgio
Pelegrino; Indicação 02/2018 do Ver. Sérgio Pelegrino; 23/2018 do Ver. Dalírio Dias;
18/2018 do Ver.  José  Carlos;  17/2018 do Ver.  Adilson de Paula.  O  Presidente deu
continuidade iniciando o  Grande Expediente:  O  Ver.  Wagner Pereira lembrou do
aniversário de 170 anos da Igreja Matriz no dia 30/09, onde terá missa às 19h; O Ver.
Adilson de Paula agradeceu ao Sr. Paulo do setor de obras pela limpeza de uma vala e
pelo pronto atendimento, também em conversa com o Prefeito sobre a manutenção da
estrada do bairro dos Mangueiros; O Ver. Carlos Adilson aproveitou o falado pelo Ver.
Adilson de Paula, onde agradeceu ao Sr. Paulo pelo pronto atendimento na solução do
afundamento de bloquetes próximo ao CEP. Abordou também sobre a reunião na Creche
do Frei Orestes, onde disse que o mesmo deve ser repetido em todas as escolas estaduais
e  municipais;  O  Ver.  Dalírio  Dias agradeceu  ao  Poder  Executivo  pela  reforma no
Postinho de Saúde no bairro Bom Sucesso, também convidou a todos para a Festa em
louvor a São Rafael,  que inicia nesta quarta-feira e encerra no domingo, irá ocorrer
trilha  de  motos  e  almoço;  O  Ver.  José  Carlos destacou  o  trabalho  da  instituição
“Espaço Cuidar Zilda Peixoto” na sexta-feira,  onde compareceu e parabenizou o Sr.
Nelson e o Sr. João Lisboa pela frente na instituição. Agradeceu a Secretaria de Obras
pela limpeza das saídas de águas da estrada do Observatório e pela colocação de tapume
na Travessa Mariquita Lobo. Também apresentou sua opinião sobre a reunião na Creche
no bairro Frei Orestes e sobre as reuniões nas escolas; O Presidente disse ter sido muito
produtiva  a  reunião  do  CONSEP na  Creche  do  bairro  Frei  Orestes,  já  com  bons
resultados  surgindo,  onde  lembrou  também  o  Projeto  de  Resolução  da  Câmara
Itinerante. Abordou também a importância do mês de outubro, com a proximidade do
dia 07/10, onde pediu que as pessoas façam uma boa escolha. Consultou aos demais
vereadores,  sobre  a  distribuição  das  Sessões  de  Câmara,  já  que  o  mês  de  outubro
teremos 5 terças-feiras; O Ver. Adriano Simões abordou sobre a reunião na Creche no
bairro Frei Orestes, lembrou também a crise vivida pelo nosso país e a falta de respeito
com as leis. Lembrou também a importância de termos atenção em quem iremos votar.
O  Presidente iniciou o encerramento agradecendo a presença de todos e convidando
para a Vigésima Sétima Sessão Ordinária da Casa no dia 09 de 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. 

                Presidente Vice-Presidente
Aldo Henrique Chaves da Silveira                                Marcos Adriano Romeiro Simões

Secretário
Carlos Adilson Lopes Silva
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Demais Vereadores:                                                
Adilson Francisco de Paula          Dalírio Antônio Dias 
  

Edson Eugênio Fonseca Costa          José Carlos Dias

Wagner Silva Pereira                                                          Sérgio Eduardo Pelegrino Reis


