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Ata nº 31 de 06-11-2018

Ao sexto dia do mês de novembro 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 31ª Sessão Ordinária
sob  a  Presidência  do  vereador  Aldo  Chaves,  que  desejou  boa  noite  aos  vereadores,  aos
munícipes presentes, aos internautas, também agradeceu as autoridades presentes e informou
que o Dr. Rafael D’Ávila fará uso da tribuna Maria das Graças Martins, 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  onde  solicitou  ao  Vice-Presidente  Ver.  Adriano  Simões  que
acompanhe do Promotor de Justiça, Dr. Attilio Ferdinando Pellici para fazer um breve uso da
tribuna, onde o mesmo abordou sobre o problema de regulamentação fundiária. O Presidente
então  pediu  ao  Secretário Ver.  Carlos  Adilson  que  acompanhe  o  Oficial  do  Cartório  de
Registro de Imóveis, Dr. Rafael D’Ávila para abordar o  Projeto de Lei nº 32, que  “Dispõe
sobre  a  regulamentação  fundiária  urbana  no  município  de  Brazópolis  e  dá  outras
providências” e assuntos relacionados. O Presidente, Ver. José Carlos, Ver. Wagner Pereira,
Ver.  Adriano Simões abordaram o  assunto.  O  Presidente agradeceu a  participação do Dr.
Rafael D’Ávila. O  Ver. Adilson de Paula abordou sobre a Sessão Itinerante que ocorrerá no
bairro Cruz Vera e também sobre a possibilidade do bairro de Cruz Vera se tornar um Distrito. O
Presidente informou  que  os  pedidos  de  providências ficaram  para  a  próxima  Sessão,  da
mesma  forma  que  as  Correspondências  Recebidas  e Enviadas.  Deu  continuidade  com o
Projeto  de  Lei  nº  31  de  19  de  outubro  de  2018,  que  “Cria  Dotação  Orçamentária
Específica, alteram se as Leis LOA 1213/2017, PPA1212/2017 e dá outras providências”, o
qual distribuiu para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização, informou que na próxima semana o referido Projeto entrará em
pauta. O  Presidente encerrou agradecendo a presença de todos, convidando para a trigésima
segunda Sessão Ordinária da Casa no dia 13 de novembro às 19:00 horas e 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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