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Ata nº 24 de 03-09-2019 
 
Ao terceiro dia do mês de setembro 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 24ª 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 23, do dia 27 de 

Agosto 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: 095/2019, 096/2019 e 097/2019 ao Poder Executivo; 099/2019 a Juíza de Direito da 

Comarca de Brazópolis; O Ver. Carlos Adilson fez a leitura do ofício 100/2019 a Gerência da 

CEMIG; O Ver. Adilson de Paula de fez a leitura do ofício 098/2019 ao DEER. O Presidente deu 

continuidade passando a palavra ao Secretário Ver. Aldo Chaves que fez a leitura das 

Correspondências Recebidas, sendo: 058/2019 do DEER; 275/2019 do Conselho Tutelar dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; 168/2019, 171/2019 e 173/2019 do Poder Executivo; Ofício 

da Comissão do Loteamento Goiabal; Ofício da Juíza de Direito. O Presidente deu continuidade 

passando aos Pedidos de Providências e Requerimentos, sendo: 15/2019 do Ver. Adilson de 

Paula; Indicação 02/2019 do Ver. Carlos Adilson; 27/2019 do Ver. Carlos Adilson; 22/2019 do 

Ver. Dalírio Dias. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O Presidente 

deu continuidade informando que seria feito um intervalo, retomando os trabalhos o Presidente fez 

a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019, que “Concede título de cidadão 

honorário deste município”. Em seguida passou a palavra ao Vice-Presidente Ver. Sérgio 

Pelegrino para leitura da justificativa. O Presidente continuou efetuando a leitura do Parecer 

favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em seguida o Secretário Ver. Aldo 

Chaves fez a leitura do Parecer Jurídico, também favorável à aprovação do Projeto. O Presidente 

colocou o referido Projeto de Decreto Legislativo em discussão. O Ver. Aldo Chaves, o Presidente 

e o Ver. Sérgio Pelegrino fizeram uso da palavra. Não havendo mais manifestação, o Presidente 

colocou o referido Projeto de Decreto Legislativo em votação. O Projeto de Decreto do 

Legislativo nº 01/2019 foi aprovado por unanimidade e irá a promulgação da Mesa Diretora. O 

Presidente deu continuidade iniciando o Grande Expediente: O Ver. José Carlos iniciou 

prestando suas homenagens e seus sentimentos a família do ex-servidor público Sr. Arcides 

Batista da Silva que faleceu no dia 02/09. Abordou sobre o estado democrático de direito, onde 

relembrou os conceitos e as formas de avaliação. O Ver. Dalírio Dias abordou sobre a 11º edição 

da Trilha da Bicuda, ocorrida no dia 31/08 e 01/09, onde parabenizou os organizadores pelo 

sucesso. O Ver. Sérgio Pelegrino pediu a atenção do setor de Obras, referente ao pedido de 

manutenção na estrada principal do bairro Bom Sucesso. O Ver. Edson Eugênio convidou todos 

para no dia 05/09 assistirem a palestra do Senar, as 18 horas no Salão Paroquial, sobre a criação e 

cuidados de gado de leite. Também convidou para nos dias 05/09 a 08/09 a participação da 

ExpoBraz. O Presidente prestou seu respeito e admiração a todos produtores rurais. O Ver. 

Wagner Pereira abordou sobre as árvores que estão sendo plantadas nas calçadas, onde citou que 

notou vários suportes caídos e os arrumou, também durante o hasteamento da bandeira, notou 

junto do Prefeito outro suporte caído. O Ver. Aldo Chaves fez a leitura do manifesto da Prefeitura 

referente ao citado pelo Ver. Wagner Pereira, também apresentou seu lamento sobre o assunto. 

Reforçou o convite para a ExpoBraz, feito pelo Ver. Edson Eugênio e parabenizou o Sr. Douglas 



CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS 

2 

 

Eugênio. Abordou sobre a semana da pátria, onde comentou o evento de hasteamento e arriamento 

da bandeira. O Presidente abordou sobre o convite recebido do Sr. Wagner Bernardo, referente ao 

consórcio CISMAS, onde citou o evento realizado no recebimento de um ônibus para atendimento 

dos municípios conveniados. Agradeceu a Sra. Gorete Romeiro da Pousada Casa Gonçalina, a Sra. 

Camila e Sr. Éder Mota pela doação de entulhos para a manutenção de um ponto na estrada do 

Distrito de Luminosa. Encerrou agradecendo a presença de todos, convidando para a Vigésima 

Quinta Sessão Ordinária da Casa no dia 10 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.  
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