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Ata nº 16 de 05-06-2018
Ao quinto dia do mês de junho 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
16ª 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, então o Secretário Ver. Carlos Adilson
prosseguiu com a leitura da Ata de número 15, de 29 de maio de 2018. Em seguida o
Presidente colocou a ata em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade, então
solicitou ao Ver. Adriano Simões a leitura das Correspondências Expedidas, sendo:
Moção de Pesar aos familiares do Sr. Benedito Manuel de Araújo; Ofícios 091/2018,
092/2018 do Executivo, em seguida o Ver. Sérgio Pelegrino fez a leitura do Ofício
095/2018. Em seguida pediu ao Secretário Ver. Carlos Adilson, que procedesse com a
leitura das Correspondências Recebidas, sendo: Ofícios 141/2018 do Executivo e um
convite do Coral Vozes de Euterpe para show de lançamento do CD no dia 07/06/2018.
O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de Providências, sendo: 12/2018
do Ver. José Carlos, 14/2018 do Ver. Adriano Simões, 15/2018 do Ver. Dalírio Dias,
18/2018 do Ver. Carlos Adilson, o Presidente deu continuidade abordando ao Projeto
de Lei nº 16 de 24 de maio de 2018, que “Autoriza o Executivo Municipal a
protestar as Certidões de Dívida Ativa correspondente aos créditos tributários e
não tributários do Município e dá outras providências.”, onde refez sua leitura e
apresentou o emolumento do cartório, junto de um exemplo para auxiliar no
conhecimento dos demais Vereadores, seguido pela leitura do parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e
do Parecer Jurídico, então colocou o referido Projeto em discussão. O Ver. José
Carlos esclareceu que estava com duvidas referentes aos procedimentos de cobranças,
mas em conversa com o servidor Valber, suas duvidas foram esclarecidas. O Ver.
Wagner Pereira disse que com a retenção de recursos por parte do Governo Estadual e
a maioria das demandas que passamos ao Executivo tem essa necessidade financeira, as
pessoas estão devendo para o Município e depois querem fazer cobranças, então está é
uma forma de abastecer um pouco os cofres da Prefeitura. O Presidente disse que as
vezes cobramos nossos direitos, mas esquecemos nossos deveres, não havendo mais
discussão, colocou o Projeto de Lei nº 16 de 24 de maio de 2018 em 1ª votação, o
referido Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. O Ver. Wagner
Pereira realizou o pedido de regime de urgência. O Presidente acatou o pedido de
regime de urgência e consultou os demais Vereadores, o pedido de regime de urgência
foi aprovado por unanimidade. Então colocou o referido Projeto em 2ª votação. O
Projeto de Lei nº 16 de 24 de maio de 2018 foi aprovado por unanimidade em 1ª e
2ª votação e irá a sanção do Prefeito Municipal. O Presidente passou em seguida ao
Projeto de Lei 12 de 06 de abril de 2018, que “Dispõe sobre as diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências”, que por se
tratar de uma matéria extensa, foi decidido pelos vereadores, que a leitura seria feita em

2
partes, então pediu ao Ver. Adriano Simões que fizesse a leitura do mesmo. O
Presidente explicou a constituição da LDO. Grande Expediente: O Ver. Sérgio
Pelegrino abordou sobre o pedido do Ver. Adriano Simões e do Ver. Carlos Adilson,
referente ao lago e instalação de academia ao ar livre no bairro Frei Orestes, o qual
também já realizou e pediu atenção do Prefeito, pois o bairro é carente e a resposta que
temos é que está no planejamento, planejamento este que não foi apresentado até hoje.
O Ver. Carlos Adilson convidou a todos para as festas das escolas municipais e pediu a
ajuda da população, onde no dia 09/06/2018 a partir 19 horas irá ocorrer a feijoada do
Grupinho e fez a leitura de uma mensagem da Diretora do Grupinho. O Ver. Adilson de
Paula falou sobre o cascalho no terreno do Sr. Aguedes, que está disponibilizando
gratuitamente e a prefeitura está perdendo a oportunidade de resolver diversos
problemas de estradas. O Ver. Adriano Simões complementou o assunto do lago do
bairro Frei Orestes, onde deu a alternativa de possuir passeio com pedalinho, abordou
também referente ao Distrito Industrial, onde temos que dar o primeiro passo, também
referente ao vale alimentação, onde pediu ao Prefeito para que reavalie esta questão, que
em seu entendimento, o valor de R$80,00 é um valor irrisório, abordou também sobre a
ajuda de custo para os funcionários que residem longe de Brazópolis. O Presidente
lembrou que referente a ajuda de custo dos servidores que trabalham longe da sede, está
previsto no estatuto do servidor desde 2013, a necessidade atual é de regulamentar. O
Ver. José Carlos abordou o artigo 81 do Regimento Interno, no capitulo 3, referente a
um recurso apresentado pelos Vereadores José Carlos, Carlos Adilson e Sérgio
Pelegrino, onde aborda a questão do Parecer exarado pelo Presidente da Comissão de
Finanças e aceito pelo Sr. Presidente. O Presidente agradeceu e explicou como foi
realizada a votação. O Ver. José Carlos ratificou não ter ouvido o Ver. Sérgio
Pelegrino dar o Parecer verbal. O Ver. Sérgio Pelegrino explicou como ocorreu a
situação, onde disse que a decisão do Ver. Dalírio Dias foi tomada isoladamente,
quanto a aprovação do Projeto, ficou combinado de ser feito em 1ª votação, porém no
momento da votação, o Presidente votou favorável a realização da 2ª votação, dessa
forma pediu pela revisão do áudio, também apresentou sua insatisfação e apoio as
palavras do Ver. José Carlos. O Presidente explicou que por estar completamente
inteirado na matéria e devido as multas que o Município está recebendo, não viu
problema na aprovação em 2ª votação, também que neste assunto, ocorreu omissão por
parte dos governantes anteriores, referente a este Projeto informou que o mesmo foi
distribuído às Comissões no dia 08/05/2018, disse que respeita o posicionamento, mas
em sua opinião essa é uma tentativa de protelar o que está no Regimento. O Ver. José
Carlos disse que respeita a opinião do Presidente, mas que o mesmo não participou da
última reunião de Comissão e referente as questões que foram questionadas pela
Comissão, não obtivemos respostas do Executivo, quanto a questão de ordem ela é
exclusivamente para o Parecer da Comissão. O Presidente acatou o pedido do Ver.
José Carlos e encaminhou ao Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
O Ver. Adriano Simões abordou referente este assunto o seu entendimento e pediu ao
Ver. Dalírio Dias para se explicar. O Ver. Dalírio Dias explicou como foi dado o
parecer do Presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e deu seu
posicionamento referente ao assunto. O Presidente explicou sobre as etapas do assunto
desse Projeto. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que todos são favoráveis a estação de
tratamento de esgoto, quanto ao tempo, foi falado dando a impressão de que a Comissão
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deixou para a ultima hora, porém, referente ao Projeto de sua autoria que foi
apresentado na ultima sessão, todos os envolvidos estavam aqui aguardando e o Projeto
foi aprovado em duas votações com intervalo de uma sessão, sem a mínima
necessidade, pois nenhum Vereador propôs nenhuma virgula de mudança, dessa forma,
o que vale para um tem que valer para o outro também. O Presidente ressaltou que foi
feito um acordo de cavalheiros quanto ao Projeto das Farmácias, caso o mesmo
chegasse a sua decisão, também seria favorável a aprovação em 2ª votação. O Ver.
Sérgio Pelegrino disse que quando um Vereador teve dúvida, que na verdade não tinha,
então o Projeto foi adiado e os farmacêuticos tiveram que retornar para a outra votação,
isso é uma falta de respeito com eles. O Ver. José Carlos esclareceu o voto de
abstenção e deu 3 situações possíveis para o assunto, as quais não tivemos tempo de
explorar. O Presidente explicou a razão das outras opções não serem funcionais. O
Ver. Adriano Simões abordou sobre a autarquia, conforme levantado pelo Ver. José
Carlos, onde questionou o porquê do ex-Prefeito João Mauro, enquanto esteve a frente
do Executivo, não foi proposto aqui pela Câmara a criação desta autarquia. O Ver. José
Carlos disse que não foi proposto pelo Prefeito. O Ver. Adriano Simões continuou
questionando e indagando que não foi proposto no passado. Os Vereadores Adriano
Simões e José Carlos, discutiram sobre o assunto. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que
temos que agradecer por isso ter caído em nossas mãos, pois teremos competência de
resolver, disse também que não julga governos anteriores, pois está trabalhando nesta
legislação. O Presidente disse que é um assunto que já foi falado a muito tempo e
explicou o funcionamento desse Projeto. O Ver. Dalírio Dias sugeriu se pudéssemos
reduzir as reuniões ordinárias para três, assim a 4ª reunião, seria para as Comissões
discutirem os Projetos. O Presidente abordou a sugestão dada pelo Ver. Dalírio Dias.
O Ver. Sérgio Pelegrino disse que os produtores rurais estão com a ideia de apresentar
um projeto de Distrito Agro Industrial e referente a proposta do Ver. Dalírio Dias, disse
que não precisamos deixar de ter uma sessão ordinária, mas podemos ter além das
Sessões, outra data para reunião de Comissão. Não havendo mais nenhum vereador para
o uso da palavra, o Presidente realizou o encerramento, nada mais havendo a se tratar o
Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para a Décima Sétima Sessão
Ordinária da Casa no dia 12 de junho às 18:00 horas. 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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