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Ata nº 28 de 01-10-2019 
 
Ao primeiro dia do mês de outubro 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 28ª 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 foi constatado a presença de todos, havendo quórum o Presidente declarou aberto os 

trabalhos e informou que será feita a dispensa da leitura da Ata de número 27, do dia 24 de setembro de 

2019, sendo que a mesma já foi lida, discutida e aprovada pelos vereadores, deu continuidade solicitando 

ao Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino que faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 

106/2019 ao Poder Executivo; 107/2019 e 109/2019 ao DEER; 108/2019 ao CODEMA. O Presidente deu 

continuidade solicitando ao Secretário Ver. Aldo Chaves que faça a leitura das Correspondências 

Recebidas, sendo: 188/2019, 189/2019, 192/2019 e 193/2019 do Poder Executivo; Projeto “Adote uma 

Praça neste Natal 2019” da Divisão de Cultura; Quadro com horário de transporte para eleitores do 

Conselho Tutelar; 9675993/2019 dos Correios; 126/2018 do BrazPrev; Ordenação do Diácono Nailton José 

Gonçalves; Decreto 49/2019 do Executivo. O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de 

Providências e Requerimentos, sendo: 31/2019 do Ver. Carlos Adilson; Indicação 03/2019 do Ver. Carlos 

Adilson; 25/2019 do Ver. Dalírio Dias; 13/2019 do Ver. José Carlos; 24/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino; 

20/2019 do Ver. Aldo Chaves. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O 

Presidente deu continuidade abordando os Projetos: realizando a distribuição do Projeto de Lei do 

Executivo Nº 19 de 19 de setembro de 2019, que "Dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual de 

Ações (PPA) para o quadriênio 2018/2021 e dá outras providências." para a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, também a distribuição do Projeto 

de Lei do Executivo Nº 20 de 19 de setembro de 2019: que “Estima a Receita e Fixa a despesa do 

Município de Brazópolis para o Exercício de 2020 e dá outras providências. (LOA)" para a Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Em seguida 

pediu que os membros das respectivas comissões se reúnam para debater os projetos. Deu continuidade 

colocando em discussão o Projeto de Resolução do Legislativo Nº 002/2019, que "Cria o Troféu Aluno 

Nota 10 no âmbito da Câmara Municipal de Brazópolis e dá outras providências." e o Projeto de 

Decreto Legislativo Nº 002/2019, que “Cria o programa "Escola vai à Câmara", destinado à visita de 

estudantes de Brazópolis, de todos os níveis, à Câmara Municipal de Brazópolis”. Os vereadores José 

Carlos, Aldo Chaves, Sérgio Pelegrino, Dalírio Dias e o Presidente fizeram uso da palavra. Em seguida o 

Presidente colocou o Projeto de Decreto Legislativo Nº 002/2019 em votação. O Projeto de Decreto 

Legislativo Nº 002/2019, que “Cria o programa "Escola vai à Câmara", destinado à visita de 

estudantes de Brazópolis, de todos os níveis, à Câmara Municipal de Brazópolis” foi aprovado por 

unanimidade e irá a promulgação da Mesa Diretora. Em seguida colocou o Projeto de Resolução do 

Legislativo Nº 002/2019 em votação. O Projeto de Resolução do Legislativo Nº 002/2019, que "Cria o 

Troféu Aluno Nota 10 no âmbito da Câmara Municipal de Brazópolis e dá outras providências.” foi 

aprovado por unanimidade e irá a promulgação da Mesa Diretora. O Presidente deu continuidade iniciando 

o Grande Expediente: O Ver. Wagner Pereira abordou sobre o redutor de velocidade feito em frente ao 

Mercadinho Alvorada Martins, onde parabenizou os funcionários. Também abordou sobre a limpeza da 

praça do bairro Can-Can. Finalizou abordando sobre a Festa de Nossa Senhora Aparecida com soletrando e 

serviço de bar nos próximos finais de semana, logo após a missa, também abordou o Leilão de Gado no dia 

06 de outubro, onde convidou toda a população. Abordou também sobre a votação dos conselheiros 

tutelares. O Ver. Dalírio Dias abordou sobre o 3º Trilhão de São Rafael, que contou com mais de 120 

participantes, onde ressaltou as belezas da Serra da Mantiqueira e os esportes que podem aproveitar destas 

belezas. O Ver. José Carlos lembrou todos da importância da votação dos Conselheiros Tutelares que irá 

ocorrer no próximo domingo. Abordou também sobre o evento “vem brincar na Praça”. Comentou sobre a 

eleição do BrazPrev, onde fez a explicação do Edital e dos preparativos que o Instituto está fazendo. 

Também abordou sobre o pedido ao DEER sobre o trevo da Avenida Tancredo Neves. Abordou sobre a 

necessidade de redutor de velocidades na comunidade São Rafael. Continuou abordando sobre as questões 

filosóficas do Estado de direito, onde citou um discurso do professor Michel Foucault. O Ver. Aldo 

Chaves abordou sobre o trabalho dos Vereadores, onde relatou a reunião com os servidores inativos e 
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pensionistas do Município, sobre a inconstitucionalidade do vale alimentação, ressaltou que as pessoas 

estão conscientes das leis que regem nosso país e sendo mais compreensivas, o que nos deixa mais 

tranquilos quanto ao assunto, ressaltou também a importância do vale alimentação para todas as famílias e 

de que o Executivo irá buscar alternativas que possa atender essas necessidades. Abordou também sobre as 

reuniões que ocorrem além da Sessão Ordinária, citando as reuniões de Comissão, reuniões com 

funcionários do Executivo e outras autoridades do Município. Finalizou abordando sobre a eleição dos 

Conselheiros Tutelares, onde fez a leitura dos nomes e números dos candidatos. O Ver. Sérgio Pelegrino 

abordou sobre o Parlamento Jovem, onde esteve presente com o Vereador Aldo Chaves, o Técnico 

Legislativo Júlio Faria e o aluno Francisco Siles, então fez sua explicação sobre a atividade, ressaltou sua 

alegria em ver a participação dos jovens, também abordou sobre o Parlamento Jovem 2020 e a temática 

Meio Ambiente. O Ver. Adilson de Paula convidou todos para a reunião pública no bairro Cruz Vera, dia 

02/10 às 19 horas no campo de futebol, em prol do calçamento em frente a escola. O Presidente abordou 

sobre o almoço da APAE, realizado no bairro Cruz Vera, que contou com grande participação da população 

do bairro, deixou seus parabéns aos colaboradores. Também convidou a todos para a festa de São Benedito 

no bairro dos Lúcios, nos dias 4,5 e 6 de outubro. Abordou sobre a festa de Nossa Senhora Aparecida e o 

almoço no Parque de Exposições, também no próximo final de semana. Parabenizou o Prefeito pela adesão 

a AMASP, que é um consórcio que vem ajudando muito os Municípios. Finalizou prestando sua satisfação 

referente as 5 terças-feiras do mês de outubro, portanto, no dia 15 de outubro não será realizada Sessão 

Ordinária. O Presidente encerrou agradecendo a presença de todos, convidando para a Vigésima Nona 

Sessão Ordinária da Casa no dia 08 de outubro 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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