CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
Ata nº 22 de 20-08-2019
Ao vigésimo dia do mês de agosto 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 22ª 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 21, do dia 13 de
Junho 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 VicePresidente Ver. Sérgio Pelegrino que faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo:
086/2019, 087/2019, 088/2019 e 090/2019 ao Poder Executivo; 089/2019 a Comissão de Direitos
Humanos, Direitos da Mulher e Segurança Pública. O Presidente deu continuidade passando a
palavra ao Secretário Ver. Aldo Chaves que fez a leitura das Correspondências Recebidas,
sendo: 166/2019 e 167/2019 do Poder Executivo. O Presidente deu continuidade passando aos
Pedidos de Providências e Requerimentos, sendo: 20/2019 do Ver. Dalírio Dias; 12/2019 do
Ver. Adilson de Paula; 02/2019 do Ver. Edson Eugênio; 12/2019 do Ver. José Carlos;
Requerimento de Informação 06/2019 da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização;
25/2019 do Ver. Carlos Adilson; 18/2019 do Ver. Aldo Chaves. Os pedidos de providências foram
aprovados por unanimidade. O Presidente deu continuidade abordando sobre a Proposta de
Emenda Aditiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 16 de agosto de 2019, em seguida apresentou seus
proponentes, sendo os Vereadores Carlos Adilson e Aldo Chaves. Continuou colocando a referida
Emenda em discussão. Os Vereadores Carlos Adilson, Sérgio Pelegrino, Aldo Chaves e José
Carlos fizeram uso da palavra. Em seguida o Presidente colocou a referida Emenda em 1ª
votação e única votação. A Proposta de Emenda Aditiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 16 de agosto
de 2019 foi aprovada por unanimidade e passa a integrar o corpo do Projeto. Deu continuidade
colocando o Projeto de Lei nº 16 de 13 de agosto de 2019, que “Autoriza o Poder Executivo a
ceder direito real de uso à empresa Elaine Cristina dos Reis Pinto - ME – Vitória Braz, área
de imóvel localizado na Rua Ana Gomes de Mendonça, Estação, nesta cidade e dá outras
providências.” em discussão. Não havendo manifestação, colocou o referido Projeto de Lei em 1ª
votação. O Projeto de Lei nº 16 de 13 de agosto de 2019 foi aprovado por unanimidade em 1ª
votação. O Ver. Sérgio Pelegrino realizou o pedido de regime de urgência. O Presidente
consultou a casa e o pedido foi aprovado, em seguida colocou o referido Projeto em 2ª votação. O
Projeto de Lei nº 16 de 13 de agosto de 2019 foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação e
irá a Sanção do Prefeito Municipal. Continuou colocando a Proposta de Emenda Aditiva nº 02 ao
Projeto de Lei nº 17 de agosto de 2019 em discussão. Os Vereadores Carlos Adilson e Aldo
Chaves fizeram uso da palavra, o Presidente informou sobre os Pareceres favoráveis da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização,
Comissão de Urbanismo, Infraestrutura e Regularização Fundiária para os Projetos nº 16 e nº
17. Deu continuidade passando a votação única da Emenda Aditiva nº 02. A Proposta de Emenda
Aditiva nº 02 ao Projeto de Lei nº 17 de agosto de 2019 foi aprovada por unanimidade e passa a
integrar o corpo do Projeto. Em seguida colocou o Projeto de Lei nº 17 de 13 de agosto de 2019,
que “Autoriza o poder executivo a ceder direito real de uso à SCL Confecções e Serviços
Eireli, área do imóvel localizado na Rua João Benedito da Silva, Estação, nesta cidade e dá
outras providências.” em discussão. O Ver. José Carlos fez uso da palavra. O Presidente
colocou o referido Projeto em 1ª votação. O Projeto de Lei nº 17 de agosto de 2019 foi aprovado

1

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
por unanimidade em 1ª votação. O Ver. Sérgio Pelegrino realizou o pedido de regime de urgência,
o Presidente consultou a casa e o pedido foi aprovado. Em seguida colocou o referido Projeto em
2ª votação. O Projeto de Lei nº 17 de 13 de agosto 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. Sérgio Pelegrino registrou sua felicidade com os projetos votados
hoje, também abordou sobre as referidas empresas. O Ver. Carlos Adilson abordou sobre os
trabalhos do Poder Legislativo, onde ressaltou a política velha e politicagens. Agradeceu a
participação da Quermesse e do Trilhão em prol do calçamento de parte da Serra dos Mendonças,
também agradeceu a participação da Feijoada do Hospital São Caetano. Finalizou abordando sobre
o espaço cuidar Zilda Peixoto, onde deseja realizar uma visita. O Ver. José Carlos reforçou o
pedido para que o Poder Executivo reconsidere e volte a servir o café aos servidores públicos.
Abordou também sobre o pedido de manutenção na estrada dos Goulart. O Ver. Aldo Chaves
reforçou o pedido do Ver. José Carlos referente ao café dos servidores públicos. Também
apresentou sua satisfação na aprovação dos Projetos de Lei no dia de hoje, que tratam da geração
de empregos, e abordou sobre as questões dos galpões no Município. Também parabenizou a
todos da Feijoada do Hospital São Caetano e relatou sobre a Feijoada da APAE, que será dia 24 às
19 horas. O Presidente parabenizou o Poder Executivo e agradeceu o envolvimento dos
vereadores nos projetos aprovados hoje, parabenizou os envolvidos na Quermesse e no Trilhão em
prol do calçamento da Serra dos Mendonças, também os envolvidos na feijoada em prol do
Hospital São Caetano e o Poder Executivo pela implantação do Plano Odontológico para os
funcionários públicos, onde pediu que seja fornecido também o Plano de Saúde. Abordou sobre a
regulamentação federal referente as festividades de rodeio e vaquejada. Encerrou agradecendo a
presença de todos, convidando para a Vigésima Terceira Sessão Ordinária da Casa no dia 27 de
agosto 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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