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Ata nº 12 de 06-05-2019
Ao sexto dia do mês de maio 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 12ª 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 11, do dia 29 de abril de 2019.
Logo após o Presidente colocou a ata em discussão e a mesma foi corrigida e aprovada por
unanimidade. O Presidente deu continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver. Sérgio
Pelegrino que faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 042/2019 ao Poder
Executivo e 043/2019 à Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Dando continuidade o
Presidente passou a palavra ao Secretário Ver. Aldo Chaves que reforçou o assunto do
FAXINÃO 2019 e fez a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: Convite do CRAS para
apresentação teatral; 13/2019 da Vigilância Sanitária; 123/2019 do Conselho Tutelar dos Direitos
da Criança e do Adolescente; 83/2019 e 84/2019 do Poder Executivo. O Presidente deu
continuidade passando aos Pedidos de Providências e Requerimentos, sendo: 12/2019 do Ver.
Dalírio Dias; 14/2019 do Ver. Carlos Adilson; 10/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino; 11/2019 do Ver.
Aldo Chaves. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O Presidente
continuou fazendo a leitura do Projeto de Lei 09/2019 do Poder Executivo, que “Modifica os
Artigos 1º, 3º e 6º da Lei 1185 de 26/04/2017 e dá outras providências”, em seguida solicitou
ao Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino que faça a leitura da Justificativa do referido Projeto. O
Presidente continuou fazendo a leitura da proposta de Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de
Lei nº 09/2019, em seguida solicitou um intervalo. Retomando o Presidente colocou a Emenda
Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 09/2019, em discussão. O Ver. José Carlos fez uso da
palavra. Em seguida o Presidente colocou a referida Emenda Modificativa em 1ª votação. A
Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 09/2019 foi aprovada por unanimidade em 1ª
votação. O Ver. Aldo Chaves realizou o pedido de regime de urgência. O Presidente acatou e
consultou a casa, onde o pedido de Regime de Urgência foi aprovado, então colocou a Emenda
Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 09/2019 em 2ª votação. A referida Emenda Modificativa
foi aprovada por unanimidade em 1ª e 2ª votação e será anexada ao referido Projeto. Deu
continuidade fazendo a leitura da proposta de Emenda Supressiva nº 02 ao Projeto de Lei nº
09/2019, em seguida colocou a referida Emenda em discussão. O Ver. Aldo Chaves fez uso da
palavra. O Presidente colocou a referida Emenda Supressiva em 1ª votação. A Emenda
Supressiva nº 02 ao Projeto de Lei nº 09/2019 foi aprovada por unanimidade em 1ª votação. O
Ver. Dalírio Dias realizou o pedido de regime de urgência. O Presidente acatou e consultou a
casa, onde o pedido de Regime de Urgência foi aprovado, então colocou a Emenda Supressiva nº
02 ao Projeto de Lei nº 09/2019 em 2ª votação. A referida Emenda Supressiva foi aprovada por
unanimidade em 1ª e 2ª votação e será anexada ao referido Projeto. O Presidente deu continuidade
apresentando o Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio
Ambiente, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e Parecer Jurídico, sendo ambos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei
nº 09/2019. Em seguida colocou o Projeto de Lei nº 09/2019 em discussão. Os vereadores Aldo
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Chaves, Wagner Pereira e José Carlos fizeram uso da palavra. Não havendo manifestação o
Presidente colocou o Projeto de Lei nº 09/2019 em 1ª votação. O Projeto de Lei foi aprovado por
unanimidade em 1ª votação. O Ver. José Carlos explicou sobre o envio do Projeto de Lei com
solicitação do Executivo de Regime de Urgência, então pediu que os demais aceitem o Regime de
Urgência. Os vereadores concordaram e o Presidente colocou o referido Projeto de Lei em 2ª
votação. O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação e irá a Sanção do
Prefeito Municipal. O Presidente deu continuidade iniciando o Grande Expediente: O Ver.
Carlos Adilson pediu que fosse feita uma moção de pesar ao Sr. Onofre Fernandes, o qual sempre
fez um belo trabalho social no bairro Alto da Glória, em seguida deixou seus sentimentos à
família. Também fez a leitura do convite do CRAS, referente ao dia 18/05 que é o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes onde convidou todos para a
passeata do dia 17/05, às 08:00, saindo do Santuário Nossa Senhora Aparecida com destino a
Praça Sagrados Corações, onde provavelmente haverá uma exposição no Clube Wenceslau Braz,
relatou que este trabalho se iniciou em 2016. Também parabenizou as irmãs do Lar da Criança,
pelo almoço realizado no ultimo domingo, onde elogiou a comida, a organização e registrou a
presença do Deputado Estadual Ulysses Gomes no evento, aproveitou para convidar todas as
mulheres para o 1º Mini Curso de Defesa da Mulher, no dia 29/05/2019 das 18:30 às 20:30, que
será realizado pela Comissão de Direitos Humanos, Direitos da Mulher e Segurança Pública com
apoio do Posto Barracão, continuou explicando sobre o Minicurso. O Presidente consultou a casa
sobre a moção de pesar citada pelo Ver. Carlos Adilson e a mesma foi aprovada por unanimidade.
O Ver. Sérgio Pelegrino iniciou agradecendo o convite das irmãs para o almoço no Lar da
Criança, como músico fez uma apresentação no evento, que contou com a presença também do
Ver. Aldo Chaves e Ver. Adilson de Paula, aproveitou para parabenizar todos os voluntários e se
colocou a disposição como Vereador e Musico para as futuras festas. O Ver. José Carlos
apresentou seus sentimentos à família do Sr. Onofre Fernandes, dizendo o Sr. Onofrinho fez parte
da sua infância e que pôde testemunhar, desde pequeno, suas boas ações junto à comunidade do
Alto da Aparecida, onde trabalhou no Asilo Ladma, na Chácara que também pertenceu ao Ladma,
à época, sempre com sorriso e muita dedicação. Falou também sobre o trabalho da Comissão de
Direitos Humanos, com essa atenção a causa das mulheres, pois estamos em um momento
surpreendente da violência contra a mulher, e todos os dias temos uma nova reportagem ou notícia
sobre atrocidades cometidas contra mulher. Destacou que acredita que todo trabalho neste sentido
vem para agregar e se torna positivo na medida que influência ações em defesa da mulher. O Ver.
Dalírio Dias abordou sobre os jogos da 3ª Copa Regional de futebol, que está acontecendo no
bairro Bom Sucesso, onde ressaltou como o futebol engrandece as amizades, o esporte, a alegria
do povo e a disciplina de todos, parabenizou a equipe do distrito de Luminosa pela vitória no
último jogo, e também citou a alta média de gols por jogo. O Ver. Aldo Chaves apresentou seu
pesar à família do Sr. Onofrinho. Também registrou a audiência pública realizada pela Câmara
Municipal de Brazópolis no dia 30/04/2019, às 19 horas, onde disse ser o primeiro passo para a
adequação da Lei Orgânica Municipal, ficou satisfeito com o público presente, porém, acredita
que com uma maior participação, será ainda melhor, citou a frase do Dr. João do Instituto Plenum,
que esta atividade será a nossa visão de Brazópolis para os próximos 10 anos, disse que
logicamente queremos melhorias e a Lei Orgânica irá nos ajudar seguir este caminho, pediu que as
pessoas se envolvam neste tema que é de grande importância, pois queremos muitas melhorias e a
Lei Orgânica ajuda neste sentido ao decorrer do tempo. Encerrou convidando a todos que na
próxima semana, iniciando na quinta-feira, as festividades de Nossa Senhora de Fátima no bairro
Frei Orestes, onde haverá serviço de bar, carreata e soletrando, aproveitou para confirmar sua
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presença no domingo. O Presidente iniciou abordando sobre a festa no Santo Cruzeiro do Distrito
de Luminosa, na divisa com o Município de São Bento do Sapucaí, ocorrida no último sábado, que
contou com a presença de muitas pessoas e este ano teve o prazer de ser o festeiro, junto do Sr.
José Carlos Chagas, onde puderam receber todos com paz e tranquilidade, conforme ressaltou o
Padre Raimundo durante o evento, que contou com grande participação da população, agradeceu
também a presença do Ver. Aldo Chaves, do Prefeito Municipal Carlos Alberto Morais e toda
equipe da liturgia. Também parabenizou a todos que estiveram presentes no almoço do Lar da
Criança, onde elogiou a comida e todos os que trabalharam em prol do evento. Continuou
abordando sobre a viagem a Belo Horizonte, onde estiveram reunidos com o Dr. Frederico, diretor
da COPASA, na ocasião foram discutidos diversos assuntos e posteriormente a COPASA irá
enviar uma minuta de contrato sobre um futuro tratamento de esgoto no Município e o tratamento
da água no Distrito de Luminosa, ressaltou que nada será feito de forma escondida, tudo será
esclarecido, com audiências públicas para debater o assunto, seguindo a transparência, agradeceu a
presença do Ver. Wagner Pereira, Prefeito Carlos Alberto Morais, Secretário José Marcio Reis e
toda assessoria do Deputado Alberto Pinto Coelho Neto, que estiveram presentes na ocasião.
Finalizou solidarizando com a família do Sr. Onofre Fernandes. O Presidente encerrou
agradecendo a presença de todos, convidando para a Décima Terceira Sessão Ordinária da Casa no
dia 13 de Maio 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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