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Ata nº 36 de 11-12-2018

Ao décimo primeiro dia do mês de dezembro 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  36ª 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”,  então  solicitou  ao  Secretário Ver.  Carlos
Adilson que  procedesse  a  chamada  nominal  dos  vereadores,  havendo  quórum  o
Presidente declarou aberto os trabalhos onde anunciou o uso da Tribuna, pelo pastor
Lailton Batista Gomes e pastor Ephrain Santos de Oliveira para falarem sobre o mês da
Bíblia, então pediu ao Secretário Ver. Carlos Adilson que os acompanhasse para o uso
da Tribuna. O Pastor Lailton e o Pastor Ephrain abordaram sobre o mês da Bíblia. Então
pediu ao Secretário Ver. Carlos Adilson que os acompanhem na saída do Plenário. Deu
continuidade  solicitando  ao  Secretário Ver.  Carlos  Adilson que  procedesse  com a
leitura da Ata de número 35, do dia 04 de dezembro de 2018. Logo após o Presidente
colocou  a  ata  em  votação  e  ela  foi  aprovada por  unanimidade,  deu  continuidade
pedindo  ao  Vice-Presidente  Ver.  Adriano  Simões que  realizasse  a  leitura  das
Correspondências  Enviadas,  sendo:  188/2018  ao  Poder  Executivo;  Requerimento
05/2018 da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização ao Poder Executivo. O
Presidente deu continuidade solicitando ao  Secretário Ver. Carlos Adilson continuou
passando  a  leitura  das  Correspondências  Recebidas,  sendo:  323/2018,  234/2018,
328/2018, 329/2018 e 330/2018 do Poder Executivo;  Convite  do Ministério  Público
para Reunião de Instalação da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica; Convite
para formatura do CEP dos cursos Técnico em Administração, Eletrônica, Informática,
Logística e Integrado; 31/2018 do BrazPrev; Convite para Solenidade Comemorativa do
Aniversário  de  8  anos  da  56º  BPM.  Dando  continuidade  o  Presidente passou  aos
Pedidos de Providências, sendo: Requerimento de Informação 09/2018 e 10/2018 do
Ver.  José Carlos;  32/2018 do  Ver.  Dalírio Dias;  37/2018 do  Ver.  Carlos  Adilson;
23/2018 e Requerimento de Informação 01/2018 do Ver. Adriano Simões; 34/2018 do
Ver. Sérgio Pelegrino. O Presidente retomou fazendo a leitura do Projeto de Lei nº 38
de 07/12/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar, permutar e
alienar área de domínio público, localizada no bairro Horizonte Azul, Loteamento
Santa Efigênia e dá outras providências.”,  onde frisou a participação eficiente da
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e explicou o que foi proposto pela
Comissão, em seguida fez a leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação,  Comissão  de  Finanças,  Orçamentos  e  Fiscalização,  Comissão  de
Urbanismos, Infraestrutura e Regularização Fundiária,  e Parecer Jurídico, então
apresentou a Proposta de  Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 38 de
07/12/2018, onde pediu ao proponente, Vereador José Carlos que faça a leitura, o qual
pediu que a  Comissão de Legislação, Justiça e Redação  faça acompanhamento do
texto. O Presidente concordou e colocou a Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de
Lei nº 38 de 07/12/2018  em discussão. O  Ver. José Carlos abordou sobre a referida
Emenda  Modificativa.  Não  havendo  manifestação,  o  Presidente  colocou  a  referida
Emenda Modificativa em votação. A Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº
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38 de 07/12/2018 foi aprovada por unanimidade e fará parte do Projeto de Lei nº 38 do
Executivo. Em seguida o Presidente colocou o Projeto de Lei nº 38 de 07/12/2018 em
discussão. Não havendo manifestação, o Presidente colocou o referido Projeto em 1ª
votação. O Projeto de Lei nº 38 de 07/12/2018  foi aprovado por unanimidade em 1ª
votação. O  Ver. Wagner Pereira fez o pedido de regime de urgência. O  Presidente
acatou e consultou a casa, o pedido foi aceito por unanimidade, então colocou o Projeto
de Lei nº 38 de 07/12/2018 em 2ª votação. O Projeto de Lei nº 38 de 07/12/2018 foi
aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação, irá a Sanção do Prefeito. O Presidente
continuou abordando sobre o estudo realizado pela empresa PróBras, referente ao Plano
de Saneamento Básico,  que foi apresentado na 34ª Sessão Ordinária desta Casa, em
seguida passou a leitura do Projeto de Lei nº 37 de 03/12/2018, que “Institui o Plano
Municipal  de  Saneamento  Básico  destinado  à  execução  dos  serviços  de
abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário,  manejo  de  resíduos  sólidos  e
drenagem e manejo de água pluvial urbana no Município de Brazópolis.”, seguido
pela leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão
de  Educação,  Cultura,  Desportos,  Saúde  e  Meio  Ambiente,  Comissão  de
Urbanismo,  Infra  Estrutura  Municipal  e  Regularização  Fundiária  e  o  Parecer
Jurídico, sendo ambos favoráveis a aprovação do Projeto. O  Presidente lembrou da
participação do ex-Vereador Sérgio Reis na reunião sobre o Saneamento Básico e em
seguida colocou o referido Projeto em discussão. O  Ver. José Carlos e  Ver. Wagner
Pereira abordaram  sobre  o  referido  Projeto  de  Lei.  Não  havendo  manifestação  o
Presidente colocou o Projeto de Lei nº 37 de 03/12/2018 em 1ª votação. O Projeto de
Lei nº 37 de 03/12/2018  foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. O Presidente
iniciou o Grande Expediente: O Ver. Wagner Pereira abordou sobre o mês da Bíblia,
onde citou que Brazópolis possui a Praça da Bíblia; O Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu
aos profissionais da Escola Municipal Joaquim Raimundo Braga, onde participou das
formaturas.  Continuou  fazendo  uma apresentação  sobre  o  Curso  de  Capacitação  de
Coordenadores do Parlamento Jovem, também sobre o que é o Parlamento Jovem; O
Presidente também  abordou  sobre  o  Parlamento  Jovem;  O  Ver.  Carlos  Adilson
parabenizou ao  Ver. Sérgio Pelegrino e o Técnico Júlio  Faria,  pela participação no
curso sobre Parlamento Jovem, também abordou sobre a importância da aproximação
com a Juventude e de sua participação na política. Continuou ressaltando sobre uma
denuncia recebida referente a Empresa Gardênia.  O  Ver. Sérgio Pelegrino explicou
sobre o recurso do Ver. Tenente Melo de Itajubá contra a empresa Gardênia. O  Ver.
Carlos Adilson continuou tratando o assunto da empresa Gardênia e também convidou
a  todos  para  a  Quermesse  no  Rancho  do  Bartez  no  dia  15/12/2018,  referente  ao
calçamento da Serra dos Mendonças. O Ver. Adriano Simões parabenizou aos atletas
do  treinador  Ricardo  Willian  pelo  campeonato  vencido  na  cidade  de  Piranguinho,
também parabenizou a todos da Escola Municipal Altino Pereira Rosa pelas formaturas.
Deu continuidade abordando a estrada que liga Brazópolis ao Distrito de Luminosa,
onde pediu atenção do Departamento de Obras, pois a estrada está péssima, o que está
prejudicando  o  transporte  de  bananas.  O  Presidente parabenizou  as  escolas  pelas
formaturas  e  também  a  todos  os  formandos.  Também  registrou  a  festa  do  dia
08/12/2018,  sendo a  primeira  festa  do  Santuário  Nossa  Senhora  Aparecida,  data  de
grande  relevância  para  o  turismo  religioso,  também  comentou  sobre  a  adoção  das
praças, com as iluminações natalinas, comentou também sobre a Praça Wenceslau Braz,



3

que também está sendo iluminada. Lembrou também que no dia 13/12/2018 irá ocorrer
a festa de Santa Luzia, onde pediu atenção aos cavaleiros e pedestres, devido ao perigo
na rodovia. Lembrou que estamos próximo do fim deste ano legislativo, onde agradeceu
ao Vice-Presidente Ver. Adriano Simões e ao Secretário Ver. Carlos Adilson por todo
o  trabalho  desenvolvido  e  desejou  um  novo  ano  próspero.  O  Presidente encerrou
agradecendo a presença de todos, convidando para a trigésima sétima Sessão Ordinária
da Casa no dia 18 de dezembro 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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