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Ata nº 17 de 10-06-2019

Ao décimo  dia  do  mês  de  junho  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 17ª 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 16, do dia 03 de
Junho 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: 066/2019 ao Poder
Executivo.  O  Ver.  Wagner Pereira fez  a  leitura  do ofício 067/2019 e 068/2019 enviados ao
Deputado Estadual Betinho Pinto Coelho. Dando continuidade o Presidente passou a palavra ao
Ver. Adilson de Paula que fez a leitura do Ofício 112/2019 recebido do Deputado Betinho Pinto
Coelho, deu continuidade passando a palavra ao  Secretário Ver. Aldo Chaves  que fez a leitura
das Correspondências Recebidas, sendo: 118/2019 do Poder Executivo; 163/2019 do Conselho
Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente; Convite da Comunidade Maranatha; Convite do
CRAS; Convite da Polícia Militar; Ata da reunião com o Sr. Alexandre Zegaib. O Presidente deu
continuidade passando aos  Pedidos de Providências  e Requerimentos, sendo: 10/2019 do Ver.
Adilson  de  Paula;  19/2019  do  Ver.  Carlos  Adilson;  Indicação  01/2019  de  todos  Vereadores;
Indicação 05/2019 do Ver.  José Carlos;  10/2019 do Ver.  José  Carlos;  16/2019 do Ver.  Sérgio
Pelegrino;  16/2019  do  Ver.  Aldo  Chaves.  Os  pedidos  de  providências  foram  aprovados  por
unanimidade. O Presidente deu continuidade abordando o Projeto de Lei nº 10 de 25 de abril de
2019,  que  “Disciplina  as  concessões  e  permissões  de  serviços,  obras  e  bens  públicos,  no
âmbito do Município de Brazópolis,  que serão realizadas através do Plano Municipal de
Desestatização e dá outras providências”, o Presidente comentou que houve um grande debate
nas Comissões e inclusive na Reunião Pública, então solicitou ao  Vice-Presidente Ver. Sérgio
Pelegrino que faça a leitura da Justificativa do referido Projeto. O Presidente deu continuidade
apresentando os Pareceres das  Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de
Finanças,  Orçamentos  e  Fiscalização,  Comissão  de  Urbanismo,  Infraestrutura  e
Regularização Fundiária,  também o Parecer Jurídico. Em seguida colocou o referido Projeto
em discussão. Os vereadores Sérgio Pelegrino, Adriano Simões, Aldo Chaves, Wagner Pereira
e José Carlos fizeram uso da palavra. Não havendo mais manifestações, o Presidente colocou o
Projeto de Lei nº 10 de 25 de abril de 2019 em 1ª votação. O Projeto de Lei nº 10 de 25 de
abril de 2019 foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. O Ver. Wagner Pereira realizou o
pedido  de  regime  de  urgência.  O  Presidente consultou  a  casa  sobre  o  pedido  de  regime  de
urgência e o mesmo foi aceito, então colocou o Projeto de Lei nº 10 de 25 de abril de 2019 em 2ª
votação. O Projeto de Lei nº 10 de 25 de abril de 2019 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 parabenizou a diretora da Escola Dona Maria Carneiro Braz,
Sra.  Lourdes,  pelo sucesso na noite  do caldo,  realizada no último sábado.  Também esteve na
quermesse  da  Vila  Vicentina,  no  Salão  Paroquial.  Continuou  abordando  sobre  a  jogadora  da
seleção de futebol feminino, a Debinha, onde ressaltou o belo jogo feito pela atleta, e disse ser
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uma falha a falta de ênfase dada ao sucesso da atleta, pois não houve nenhuma movimentação do
Executivo para divulgar e parabenizar o trabalho dela, pois ela leva o nome de Brazópolis ao
mundo.  Encerrou  abordando  sobre  os  pedidos  do  Legislativo  ao  Executivo  para  reforma  do
Velório Municipal,  onde comentou sobre a proposta  do CEP para reforma do mesmo. O  Ver.
Wagner Pereira abordou sobre a viagem feita para Belo Horizonte, onde participou do Seminário
sobre a Reforma Política, sobre os Partidos Políticos, e a possível prorrogação de mandatos de
Prefeitos e Vereadores, também a Proposta da Nova Previdência. Disse que se encontrou com o
Senador Antônio Anastasia, onde entregou as demandas em mãos, a demanda de maquinário para
manutenção das estradas,  viaturas  para Polícia  Militar,  também de ajuda para a  Casa Lar  Tia
Olguinha, onde explicou a necessidade de regularização da documentação. O  Ver. Dalírio Dias
informou que esteve  presente na Sessão da Posse  da Nova Diretoria  da OAB de Brazópolis,
representando a Câmara Municipal, evento que contou com a presença de várias autoridades, onde
destacou o Prefeito Municipal e o Tenente Paulo Roberto, citou que durante a Sessão foi entregue
ao Sr. Sérgio Machado sua carteira da OAB, onde lembrou que o mesmo foi um Vereador desta
Casa.  Continuou se solidarizando com a família do Sr.  Maximiliano Abans e sua esposa Sra.
Mariângela Abans, ambos astrofísicos do LNA, devido ao falecimento do filho do casal, Rodrigo
Abans.  Continuou  abordando  sobre  a  31ª  Corrida  da  Banana  no  bairro  Bom  Sucesso,  onde
convidou a todos para o evento, que será dia 16 de junho e terá a largada as 08 horas da manhã. O
Presidente agradeceu ao  Ver.  Dalírio Dias pela presença na solenidade da OAB. O  Ver. José
Carlos disse que a forma como os noticiários atuam e a desvalorização do político tem colocado
em  risco  a  democracia,  em  todos  os  movimentos,  tanto  em  esferas  federais,  estaduais  e
municipais,  citou  um exemplo  a  nível  nacional,  onde  as  reformas  feitas  pelo  Executivo  nem
sempre são justas com a população, onde os deputados tem o trabalho de ajustar as mesmas para a
votação. No caso da Reforma da Previdência, por exemplo, fala-se em rombo nas contas mas o
tempo que deveria fazer a reserva com o dinheiro, quando haviam 10 contribuintes para cada
aposentado, estes recursos não foram poupados. Citou a nível Municipal o caso da empresa My
Lady, onde a solução encontrada foi a mesma que a Câmara discutiu na audiência pública, que foi
resumida pelo Ver. Aldo Chaves, dessa forma ressaltou a importância da Política, também abordou
sobre a reforma política citada pelo  Ver. Wagner Pereira, que em sua opinião iria prejudicar o
tramite e amadurecimento das matérias nas discussões. Disse que todos querem democracia, mas
as noticias e a desvalorização da classe política, tem fraudado e muito os objetivos da democracia.
Disse que o momento atual é muito ruim, pois os partidos estão sendo destruídos, e lembrou que
quem comete o erro é a pessoa e não o partido, ressaltou que isso faz perder a força na realização
das reformas, pois os projetos estão caminhando a passos de ameaças, não gerando discussões
para assim uma solução definitiva,  que acredita  ser parte  da campanha anti-políticos que está
sendo feita. Também abordou sobre a atleta Debinha, que em sua opinião é uma heroína do nosso
município, pois ela é titular da seleção já há um tempo, disse que temos obrigação de fazer uma
homenagem a ela, pois sabemos a dificuldade de se alcançar o nível que ela está. O  Ver. Aldo
Chaves reforçou o assunto do desemprego e da empresa My Lady, onde disse estar esperançoso
de que dias melhores virão. Também parabenizou o lançamento do Projeto Seleções do Futuro, no
dia 06 de junho, onde serão atendidas cerca de 200 jovens do Município, com envolvimento de
todas escolas municipais, explicou o funcionamento do Projeto, disse que todos materiais serão
disponibilizados  aos  jovens,  reforçou  também  a  necessidade  de  valorização  de  todas  as
modalidades esportivas, pois o esporte é essencial para a saúde e bem estar das pessoas. Também
abordou sobre o ocorrido no ultimo sábado, onde uma pessoa tentou fazer a travessia da ponte de
ferro, que se encontra interditada, agradeceu por não ter nenhuma vítima neste acidente, sendo
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somente um susto. Salientou que estão em busca de parcerias para a reforma da Ponte de Ferro,
que em 2017 com a retirada das madeiras que estavam em condições críticas, descobriu-se que a
sustentação também estava com problemas, tendo a necessidade de reforço, para que possa voltar
a ter transito no local, disse que tem uma iniciativa com o curso de Engenharia da Unifei, onde os
alunos irão atuar de forma extracurricular, elaborando o projeto para restauração, então agradeceu
ao Sr. Cezário que está fazendo a intercessão junto com a Unifei, onde o mesmo disse que todo o
material para restauração será concedido em parceria com a Gerdau, citou que a ponte tem mais de
100 anos, feita nos tempos do Coronel Francisco Braz, o qual disse ser um grande visionário e que
estava à frente do seu tempo, pois conseguiu a passagem da linha férrea pela nossa cidade, então
pediu paciência a população, pois já faz um período que a ponte esta interditada e é questionado
com frequência sobre quando a ponte poderá ter transito de pedestres novamente. Também sobre a
reforma do velório municipal, que disse ser de grande relevância ao nosso município, então se
prontificou para batalhar em busca de parcerias para esse projeto. O  Presidente parabenizou a
reunião com as empresas My Lady, BrazCamp, Vitória Braz Confecções, onde citou a reunião
referente a empresa My Lady, que em sua opinião foi uma ótima oportunidade de elucidar toda a
situação,  então agradeceu ao Poder  Público Municipal,  a Câmara de Vereadores,  o Ministério
Público,  a  população e  empresários  envolvidos  nesta  questão,  que  com certeza  terá  um final
satisfatório para  todos.  Deu continuidade  abordando sobre o Projeto  de Lei  nº  10 referente a
desestatização, aprovado na sessão de hoje,  onde parabenizou os vereadores pela aprovação e
pelas discussões nas comissões, ao Executivo e seu corpo jurídico pela idealização do Projeto.
Continuou falando sobre a atleta Débinha, a qual devemos fazer a justa homenagem a esta ilustre
Brasopolense, que leva o nome da nossa cidade mundo a fora através do esporte, em sua opinião
está não é uma responsabilidade somente do Executivo, pois temos aqui também nossa obrigação
de  sermos  também  representantes  do  Município  de  Brazópolis  e  dessa  forma,  temos  a
responsabilidade de fazer esta justa homenagem, então deu seu profundo agradecimento por tudo
que ela faz pelo Município. Abordou também sobre a previdência, onde disse que seu pensamento
é de que se não tivessem ocorrido tantos roubos e desmandos neste país, coisa que escandalizou o
mundo  inteiro,  nós  teríamos  dinheiro  sobrando  no  caixa,  infelizmente  a  roubalheira  foi
generalizada e hoje estamos pagando a conta, as futuras gerações também irão sentir o peso deste
roubo que foi o maior na história do planeta. Referente a ponte de ferro, comentou sobre algumas
postagens no facebook, que dizem que no ano de 2008 a ponte estava reformada e nova, então
disse que gostaria de saber de onde saiu o material para esta reforma, pois em 11 anos tudo se
acabar, é algo estranho e sugeriu ao Executivo Municipal que seja feita uma investigação, pois é
um tempo muito curto para uma restauração feita em 2008 e em 2019 a ponte estar acabada.
Encerrou agradecendo a todas as pessoas que trabalharam e participaram do movimento em prol
do calçamento do morro do Peri, ocorrido no ultimo final de semana, no Distrito de Luminosa,
envolvendo as comunidades, Quilombo, Bentos, Lúcios e Mauricios, disse que realmente foi um
evento muito bonito com o envolvimento de toda a família Luminosense, deixou sua gratidão e
disse que devemos dar as mãos para avançar unidos, pois com a união do povo, iremos alcançar
nossos objetivos.  O  Presidente encerrou agradecendo a presença de todos,  convidando para a
Décima Oitava Sessão Ordinária da Casa no dia 17 de junho 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. 

                Presidente Vice-Presidente



4

Marcos Adriano Romeiro Simões                                    Sérgio Eduardo Pelegrino Reis

Secretário
Aldo Henrique Chaves da Silveira

Demais Vereadores:        

                                        
Adilson Francisco de Paula        Dalírio Antônio Dias

Carlos Adilson Lopes Silva       Wagner Silva Pereira

Edson Eugênio Fonseca Costa            José Carlos Dias                 


