
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS 

1 

 

Ata nº 35 de 26-11-2019 
 
Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro 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 35ª 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”, em seguida solicitou ao Secretário Ver. Aldo Chaves que 

procedesse a chamada nominal dos vereadores, onde constatou a presença de todos, havendo quórum o 

Presidente declarou aberto os trabalhos e informou que será feita a dispensa da leitura da Ata de número 

34, do dia 21 de novembro de 2019, sendo que a mesma já foi lida, discutida e aprovada pelos vereadores, 

deu continuidade cumprimentando a Vereadora Andréa Mota do Município de Piranguinho e sua família, 

então convidou a mesma para o uso da tribuna. A Ver. Andréa Mota abordou sobre o combate a violência 

contra a mulher. Os vereadores Carlos Adilson, José Carlos e Aldo Chaves fizeram uso da palavra. O 

Presidente agradeceu a presença e participação da Vereadora Andrea Mota. O Presidente deu 

continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino que faça a leitura das 

Correspondências Enviadas, sendo: 128/2019 e 129/2019 ao Poder Executivo; Convite para Inauguração 

das Câmeras de Vigilância do Distrito de Luminosa. O Presidente deu continuidade solicitando ao 

Secretário Ver. Aldo Chaves que faça a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: Ofício 

232/2019 do Poder Executivo; Convite de formatura da Escola Municipal Altino Pereira Rosa; Convite 

para o “Dia do Leitor de Ouro de 2019” da Escola Dona Maria Carneiro Braz; Convite para formatura da 

Escola Municipal Dona Maria Carneiro Braz; O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de 

Providências e Requerimentos, sendo: Ofício 130/2019 do Ver. Carlos Adilson; 37/2019 do Ver. Carlos 

Adilson; 20/2019 do Ver. Adilson de Paula; 25/2019 do Ver. Aldo Chaves; 17/2019 do Ver. José Carlos. 

Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O Presidente deu continuidade abordando 

a Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 001/2019, onde relatou que a referida proposta 

estará disponível para que todos cidadãos tenham acesso, em seguida apresentou o Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, e da Comissão Especial para Revisão da Lei Orgânica Municipal e 

Regimento Interno, também o Parecer Jurídico, sendo ambos favoráveis a aprovação da referida Proposta 

de Emenda. Em seguida colocou a Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 001/2019 em 

discussão. Os vereadores Aldo Chaves, Sérgio Pelegrino, Wagner Pereira, Dalírio Dias, José Carlos e o 

Presidente fizeram uso da palavra. Em seguida o Presidente colocou a referida Proposta de Emenda em 1ª 

votação. A Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 001/2019 foi aprovada por unanimidade 

em 1ª votação. Em seguida o Presidente sugeriu que fosse feita a votação do Projeto de Lei nº 19/2019, 

que “Dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual de Ações para o quadriênio 2018/2021 e dá outras 

providências” e do Projeto de Lei nº 20/2019, que “Estima a Receita e fixa a despesa do Município de 

Brazópolis para o exercício de 2020 e dá outras providências” em conjunto, por se tratarem de matérias 

idênticas, deu continuidade abordando ambos projetos, passando pelo Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, e Parecer Jurídico, 

sendo ambos favoráveis aos referidos Projetos. Em seguida colocou as matérias em discussão. Os 

vereadores José Carlos, Wagner Pereira, Aldo Chaves fizeram uso da palavra. O Presidente colocou o 

Projeto de Lei nº 19/2019, que “Dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual de Ações para o 

quadriênio 2018/2021 e dá outras providências” e o Projeto de Lei nº 20/2019, que “Estima a Receita 

e fixa a despesa do Município de Brazópolis para o exercício de 2020 e dá outras providências” em 1ª 

votação. O Projeto de Lei nº 19/2019, que “Dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual de Ações 

para o quadriênio 2018/2021 e dá outras providências” e o Projeto de Lei nº 20/2019, que “Estima a 

Receita e fixa a despesa do Município de Brazópolis para o exercício de 2020 e dá outras 

providências” foram aprovados em 1ª votação por unanimidade. O Presidente deu continuidade 

abordando o Projeto de Lei nº 22/2019, que “Concede reajuste aos servidores públicos aposentados e 

pensionistas, custeados pelos cofres públicos do Município de Brazópolis e dá outras providências”, 

em seguida realizou a leitura da Justificativa do referido Projeto de Lei e distribuiu para a Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O Presidente deu 

início ao Grande Expediente: O Ver. Sérgio Pelegrino realizou o convite para o Soletrando dia 30/11 e a 

2ª cavalgada em prol a APAE, no Distrito de Estação Dias. O Ver. Carlos Adilson abordou sobre o 

trabalho realizado pela Sra. Márcia, referente a doação de sangue, onde sugeriu que fosse feita uma moção 
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de agradecimento. O Presidente disse ser testemunha desta questão de doação de sangue e agradeceu o 

Prefeito pela atenção ao assunto. O Ver. Wagner Pereira disse que irá assinar a moção, pois conhece o 

trabalho da Sra. Márcia. O Ver. José Carlos elogiou a proposta de moção e abordou sobre o Projeto de Lei 

nº 22, citando a participação dos aposentados e pensionistas, disse que os mesmos podem ficar tranquilos 

que o Projeto será muito bem estudado. O Ver. Dalírio Dias se solidarizou a moção do Ver. Carlos 

Adilson e ressaltou a importância do trabalho. O Ver. Adilson de Paula parabenizou a equipe de obras 

pela manutenção no bairro Anhumas, onde pode acompanhar pessoalmente, disse que realizou a 

reclamação anteriormente, mas quando é feito deve elogiar e que continuará cobrando o trabalho bem feito. 

Abordou sobre uma reunião realizada no bairro Colônia, referente a parceria para colocação de manilhas, 

onde está aguardando somente a atuação do Executivo. O Ver. Aldo Chaves abordou sobre a reunião 

realizada na Câmara com a participação dos aposentados e pensionistas, onde relatou a situação que 

ocasionou a suspensão do benefício, ressaltou a alegria de que este Projeto tenha vindo a Câmara para 

regularizar esta situação. Também abordou sobre o Parlamento Jovem 2019, onde relatou a importância do 

Programa, no mesmo assunto, informou sobre a reunião que irá ocorrer no dia 02 e 03 de dezembro, dessa 

forma, informou sua ausência e também do Ver. Sérgio Pelegrino devido a participação desse evento. O 

Ver. Sérgio Pelegrino completou a informação dada pelo Ver. Aldo Chaves, dando uma explanação 

referente ao Projeto, deixando também sua justificativa de ausência na próxima Sessão. O Presidente 

convidou a todos para as festividades da APAE, realizada no próximo final de semana no Distrito de 

Estação Dias. Abordou também sobre a festividade no bairro dos Clementes. Finalizou abordando sobre a 

situação dos aposentados e pensionistas, onde ressaltou a boa vontade de todos os envolvidos no assunto e 

encerrou agradecendo a presença de todos, convidando para a Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Casa 

no dia 03 de dezembro 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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