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Ata nº 32 de 13-11-2018
Ao décimo terceiro dia do mês de novembro 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 32ª 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 onde solicitou ao
Secretário Ver. Carlos Adilson que procedesse com a leitura da Ata de número 31, do
dia 06 de novembro de 2018. Logo após o Presidente colocou a ata em votação e ela
foi aprovada por unanimidade, o Vice-Presidente Ver. Adriano Simões deu
continuidade realizando a leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 174/2018 e
175/2018 ao Poder Executivo. O Presidente deu continuidade solicitando ao Secretário
Ver. Carlos Adilson continuou passando a leitura das Correspondências Recebidas,
sendo: 295/2018, 296/2018, 298/2018, 300/2018, 302/2018 e 303/2018 do Poder
Executivo; 118/2018 do BrazPrev; 302/2018 do Conselho Tutelar dos Direitos da
Criança e do Adolescente; Convite da Academia Brazópolense de Letras e História;
Convite para Sessão Solene de Entrega de Título de Cidadão Piranguinhense. Dando
continuidade o Presidente passou aos Pedidos de Providências, sendo: Requerimento
de Informação 07/2018 do Ver. José Carlos; 13/2018 do Ver. Edson Eugênio; 26/2018
e 27/2018 do Ver. Dalírio Dias; 30/2018 do Ver. Sérgio Pelegrino; 32/2018 do Ver.
Carlos Adilson. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O
Presidente deu continuidade abordando a escolha dos membros da “Comissão Especial
para emitir Parecer sobre o Projeto de Lei do Novo Código de Posturas do
Município” respeitando a proporcionalidade partidária, sendo indicações dos líderes,
Ver. Adriano Simões (PSDB), Ver. José Carlos (PT), Ver. Sérgio Pelegrino (DEM),
Ver. Wagner Pereira (PR), Ver. Edson Eugênio (PSD) e Ver. Dalírio Dias (PDT), que
indicaram respectivamente o Ver. Adilson de Paula, Ver. José Carlos, Ver. Sérgio
Pelegrino, Ver. Adilson de Paula, Ver. Edson Eugênio e Ver. Sérgio Pelegrino, o
Presidente deu continuidade fazendo a distribuição do Projeto de Lei nº 06 do
Legislativo de 30 de outubro de 2018, que “Dispõe sobre a denominação da
Travessa Maria José Feliciano, no bairro Frei Orestes e dá outras providências.”
Para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em seguida fez a leitura da
Justificava e informou que os Vereadores proponentes são Carlos Adilson e José
Carlos. Continuou realizando a leitura do Projeto de Lei nº 24 de 15 de outubro de
2018 (substitutivo), que “Dispõe sobre a reestruturação do Quadro de Cargos e
Classificação da Prefeitura Municipal de Brazópolis e dá outras providências.”, do
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização, Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e
Meio Ambiente e o Parecer Jurídico, sendo ambos favoráveis a aprovação do referido
Projeto, colocando em seguida o Projeto de Lei em discussão. O Ver. José Carlos, Ver.
Wagner Pereira, Ver. Adriano Simões e o Presidente abordaram sobre o referido
Projeto. O Presidente colocou o Projeto de Lei nº 24 de 15 de outubro de 2018
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(substitutivo) em 1ª votação. O Referido Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade
em 1ª votação. O Ver. Wagner Pereira fez o pedido de regime de urgência, que o
Presidente acatou e consultou o plenário, onde o pedido foi aceito, então colocou o
referido Projeto em 2ª votação. O Projeto de Lei nº 24 de 15 de outubro de 2018
(substitutivo) foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação. Deu continuidade
fazendo a leitura do Projeto de Lei do Executivo nº 31 de 19 de outubro de 2018, que
“Cria Dotação Orçamentária Específica, alteram se as Leis LOA 1213/2017, PPA
1212/2017 e dá outras providências.”, deu continuidade com a leitura do Parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização e Parecer Jurídico, em seguida o Presidente colocou o Projeto em
discussão. O Ver. José Carlos abordou sobre o referido Projeto. O Presidente
continuou colocando o Projeto de Lei nº 31 de 19 de outubro de 2018 em 1ª votação.
O Referido Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. O Ver. Dalírio
Dias fez o pedido de regime de urgência, que o Presidente acatou e consultou o
plenário, onde o pedido foi aceito, então colocou o referido Projeto em 2ª votação. O
Projeto de Lei nº 31 de 19 de outubro de 2018 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 agradeceu as irmãs do Lar
da Criança pelo convite do almoço e também a todos que colaboraram; Agradeceu ao
Paulo do setor de Obras e a veterinária Leila, pela prestatividade nos atendimentos;
Também lembrou sobre a viagem feita do curso de “Elaboração e Modernização do
Código de Ética e Decoro Parlamentar na Câmara”, onde agradeceu a participação dos
demais Vereadores e a população pela oportunidade. O Ver. Carlos Adilson abordou
sobre o almoço do Lar da Criança, onde parabenizou todos os colaboradores; deu
continuidade abordando sobre o curso citado pelo Ver. Sérgio Pelegrino, que é uma
matéria muito interessante e importante para nossa Câmara; abordou também sobre um
pedido feito no dia 23/10/2018, referente a coleta seletiva na cidade. O Ver. José Carlos
sugeriu que os membros recém nomeados da nova Comissão, para que segunda-feira
seja feita uma reunião visando a definição das posições dentro da Comissão; continuou
agradecendo ao Rafael do setor de Obras pela colocação de pedras na estrada e na
parceria para colocação de manilhas no bairro das Posses; agradeceu novamente o Sr.
Rafael que esteve avaliando a estrada do bairro dos Bragas, conforme pedido do Ver.
Dalírio Dias; também fez a saudação ao falecimento do Sr. José Rosa e Sr. Martins
Lopes; O Ver. Dalírio Dias agradeceu ao Sr. Rafael e Setor de Obras pela colocação das
pedras na estrada do bairro das Posses, também pela operação tapa-buracos na entrada
do bairro Bom Sucesso; abordou também sobre o curso de “Elaboração e Modernização
do Código de Ética e Decoro Parlamentar na Câmara”, onde afirmou ter sido de grande
valia. O Presidente lembrou que a Câmara Municipal não possui Código de Ética, o
que o curso feito pelos vereadores irá trazer novidades importantes. O Ver. Adilson de
Paula lembrou da Sessão Itinerante que será na próxima segunda-feira as 17h no
Barracão da Igreja no bairro Cruz Vera. O Presidente abordou sobre o assunto que será
debatido na Sessão Itinerante, no dia 19/11/2018 às 17h. O Ver. Adriano Simões
parabenizou a comissão organizadora da festa da Sra. Maria Rufino no bairro dos
Lúcios, no Distrito de Luminosa e convidou todos para a Cavalgada, Motocross e
soletrando no bairro dos Lúcios, também em prol da Sra. Maria Rufino; Lembrou
também do movimento no salão paroquial do Distrito de Luminosa, que irá ocorrer nos

3
dias 15/11 e 16/11 para reforma da praça José Bento; Agradeceu as irmãs e os
colaboradores do Lar da Criança pelo almoço; Também ao Sr. Beto Torres e Vetebrás,
pelo movimento realizado no bairro Can Can; Parabenizou a Sra. Luana Ribeiro do
Hospital São Caetano, que juntamente com a Associação Amigos do Hospital São
Caetano que vem desempenhando um belo trabalho; abordou também sobre o
encerramento do Campeonato Regional de Futebol realizado no bairro Bom Sucesso. O
Ver. Wagner Pereira convidou para a 32ª FECEP, nos dias 19/11 e 20/11 das 19:00h às
22:45h. O Ver. Adilson de Paula convidou todos para o Show de Prêmios do Terço dos
Homens no bairro Cruz Vera, no dia 17/11. O Presidente lembrou o curso realizado na
quarta-feira, informando não poder estar presente na audiência pública sobre
Saneamento Básico, porém os Vereadores Adriano Simões e Adilson de Paula
estiveram presentes; Em relação ao curso, o tema foi Marco Judiciário, dentro da Lei
Orgânica Municipal e Regimento Interno; Lembrou que pelo curso não pode
comparecer na abertura da exposição de orquídeas, onde pode estar presente no
domingo. Parabenizou ao Sr. Abel do Laticínios Vita Nata, pela parceria com o
Executivo na prolongação do passador de gado, no bairro Banhado. O Presidente
encerrou agradecendo a presença de todos, convidando para a primeira Sessão
Itinerante, no Salão da Igreja no bairro Cruz Vera, dia 20 de novembro às 19:00 horas e
para a trigésima terceira Sessão Ordinária da Casa no dia 20 de novembro às 17:00
horas e pediu que todos se levantem para saudarem os pavilhões. 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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