CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
Ata nº 38 de 16-12-2019
Ao décimo sexto dia do mês de dezembro 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 38ª 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 seja verificado o quórum , 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 37, do dia 10 de dezembro de 2019, sendo que a mesma já foi lida,
discutida e aprovada pelos vereadores. O Presidente justificou a mudança da 38ª Sessão que seria
na data de 17 e foi antecipada para dia 16. Presidente deu continuidade solicitando ao VicePresidente Ver. Sérgio Pelegrino que faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo:
141/2019, 142/2019 e 143/2019 ao Poder Executivo. Em seguida solicitou ao Secretário Ver.
Aldo Chaves que faça a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: Ofício 244/2019,
245/2019, 247/2019, 248/2019, 250/2019 do Poder Executivo; Convite formatura do EJA (Escola
Estadual Alfredo Albano de Oliveira) no distrito de luminosa. O Presidente deu continuidade
passando aos Pedidos de Providências e Requerimentos de Informação e Indicações, sendo:
05/2019 Ver. Edson Eugênio; 34/2019 Ver. Sérgio Pelegrino; 40/2019 Ver. Carlos Adilson e
Indicação Nº02/2019 Ver. Sérgio Pelegrino e Indicação 09/2019 Ver. José Carlos e Carlos Adilson.
Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O Presidente deu continuidade
abordando o Projeto de Lei do Executivo Nº 22/2019, que “Concede reajuste aos servidores
públicos aposentados e pensionistas, custeados pelos cofres públicos do Município de
Brazópolis e dá outras providências. ” Como se trata do projeto Substitutivo foi distribuído
novamente para as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; Finanças, Orçamentos e
Fiscalização e Também parecer jurídico. Passou em seguida ao Projeto de Lei do Executivo nº
24/2019 que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esportes do Município de
Brazópolis e dá outras providências”. O Presidente fez a Leitura do Projeto 24 e distribuiu o
para as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; Educação, Cultura, Desportos, Saúde e
Meio Ambiente e também o parecer jurídico. Passou a Leitura do Projeto Nº 25 de 16 de
dezembro de 2019 que “Autoriza a constituição de Fundo Municipal de Saneamento Básico
do Município de Brazópolis e dá outras providências. ” Após a leitura fez a distribuição para as
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; Finanças, Orçamentos e Fiscalização; Cultura,
Desportos Saúde e Meio Ambiente, Urbanismo, Infraestrutura e Regularização Fundiária e
também parecer jurídico. Em seguida o Presidente pediu um intervalo de vinte (20) minutos para
discussão das matérias da Pauta. Após o intervalo o Presidente deu continuidade colocando o
Projeto de Lei do Executivo 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 discussão. O Vereadores José Carlos, Aldo Chaves, Wagner Pereira e
Sérgio Pelegrino fizeram o uso da palavra. Com os pareceres favoráveis das Comissões o
Presidente colocou o Projeto de Lei do Legislativo 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 primeira votação. O Projeto de Lei nº 22 foi
aprovado por unanimidade em primeira votação. O Ver. José Carlos pediu regime de urgência, o
Presidente consultou a casa, onde o pedido foi aprovado, então, colocou o Projeto de Lei nº 22
em segunda votação. O Projeto de Lei nº 22 foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação por
unanimidade e irá a Sansão do Prefeito Municipal. Em seguida o Presidente passou ao Projeto de
Lei do Executivo nº 24 de 2019 que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Esportes do Município de Brazópolis e dá outras providências”. Fez a leitura da Emenda
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Modificativa nº 01 e Emenda Aditiva nº1 de autoria da Comissão de Educação, Cultura,
Desportos, Saúde e Meio Ambiente, ao Projeto de Lei nº 24, colocando as Emendas para
aprovação, onde foi aprovada por unanimidade e será incorporada ao referido Projeto. Em seguida
colocou a matéria em discussão. Fizeram o uso da palavra os Vereadores José Carlos, Wagner
Pereira e Aldo Chaves. Com os pareceres favoráveis das Comissões o Presidente colocou o
Projeto de Lei do Legislativo nº 24/2019 que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal
de Esportes do Município de Brazópolis e dá outras providências”, em primeira votação. O
Projeto de Lei nº 24 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. O Ver. Wagner Pereira
pediu regime de urgência, o Presidente consultou a casa, onde o pedido foi aprovado, então,
colocou o Projeto de Lei nº 24 em segunda votação. O Projeto de Lei nº 24 foi aprovado por
unanimidade em 1ª e 2ª votação por unanimidade e irá a Sansão do Prefeito Municipal. Passa
agora ao Projeto Nº 25 de 16 de dezembro de 2019 que “Autoriza a constituição de Fundo
Municipal de Saneamento Básico do Município de Brazópolis e dá outras providências. ” Fez
a leitura da Emenda Modificativa nº 02 de autoria da Comissão de Educação, Cultura,
Desportos, Saúde e Meio Ambiente, ao Projeto de Lei nº 25, colocando a Emenda para
aprovação, onde foi aprovada por unanimidade e será incorporada ao referido Projeto. Em seguida
colocou a matéria em discussão. Fizeram o uso da palavra os Vereadores Aldo Chaves, Sérgio
Pelegrino, Wagner Pereira e José Carlos. Com os pareceres favoráveis das Comissões o
Presidente colocou o Projeto de Lei nº 25 que “Autoriza a constituição de Fundo Municipal
de Saneamento Básico do Município de Brazópolis e dá outras providências, ” em primeira
votação. O Projeto de Lei nº 25 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. O Ver. Aldo
Chaves pediu regime de urgência, o Presidente consultou a casa, onde o pedido foi aprovado,
então, colocou o Projeto de Lei nº 25 em segunda votação. O Projeto de Lei nº 25 foi aprovado
por unanimidade em 1ª e 2ª votação por unanimidade e irá a Sansão do Prefeito Municipal. Antes
de entrar no Grande Expediente o Presidente agradeceu ao empenho e dedicação dos Vereadores,
Secretários, Corpo Jurídico e as Comissões, onde na noite de hoje foram votadas 3 matérias
importantes, se não fosse o empenho de todos, não seria possível estas aprovações. Grande
Expediente: Ver. Sérgio Pelegrino comentou seu comparecimento na reinauguração do
Castelino, agradecendo pelos patrocinadores da revitalização pelas empresas Cacife Tintas e Café
Brazópolis, onde temos que cuidar dos Patrimônios Culturais existentes. Agradeceu também os
funcionários da Prefeitura pelos trabalhos realizados nos enfeites das Praças da cidade e do bairro
Cruz Vera, a presença do Papai Noel na Praça da Matriz. Comentou sua visita no bairro Beira da
Linha acompanhado com o Prefeito Municipal para resolver problemas existentes no local como
esgotos e outros mais. Também aproveitou para convidar os cidadãos para que fazem suas
cobranças direto aos Vereadores e ao Prefeito, não colocando suas opiniões em sites de fofocas e
blogs. Ver. Aldo Chaves relatou sua participação no último dia 13 na festa de Santa Luzia e
parabenizou o Pároco, todos os funcionários envolvidos, a Comissão, enfim, todos que trabalham
arduamente todos os anos para o sucesso da Festa. Comentou sobre as festividades de abertura do
oficial do Natal e a Cantata de Natal na Praça da Matriz com a participação de todas as Escolas
Municipais, alunos, pais de alunos, população, Secretários da Prefeitura e Prefeito. Parabenizou
principalmente o maestro Francisco Pires que regeu as crianças na apresentação. Agradeceu pelo
empenho citando que também é filho de professores e sabe a dificuldade que os professores
enfrentam em suas profissões, mas mesmo assim, se dedicam para fazer o melhor. Parabenizou
também todo corpo docente das escolas pelo encerramento do ano letivo. Parabenizou também
todos os envolvidos na revitalização do Castelinho e principalmente os empresários. Comentou
sobre a eleição do COMSEP (Conselho Municipal de Segurança Pública), no último dia 15. Ver.
Wagner Pereira comentou também sobre a reinauguração do Castelinho, mesmo com chuva, foi
muito bom, cômico, lúdico e encantador. Salientou que não teria acontecido este evento sem a
participação dos patrocinadores como a Cacife tintas de Pouso Alegre e o café Brazópolis e ao
TAB (Teatro Amador Brazopolense). Falou que quem correu atrás para que o evento acontecesse
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mesmo foi a Sra. Rosaura Hermeto que não mediu esforços, juntamente com outras pessoas, citou
o nome do Guido Noronha, Marcia Cândido, funcionários da Prefeitura e muitas outras. Fez um
breve histórico da construção do Castelinho que foi idealizado pelo médico Dr. Carlos Piolli Filho,
natural do Paraná e Brazopolense de coração, onde construiu uma réplica fiel aos castelos da
Espanha ou Portugal, nosso castelinho. Quando faleceu deixou de herança par ao asilo, tendo em
posse do castelo, alugava para moradia onde não havia nenhum cuidado com este patrimônio. Na
gestão do ex. Prefeito Sr. Paulo de Tarso o Castelinho foi comprado pelo município para que todos
os munícipes tivessem acesso. Neste dia foi feito uma justa homenagem pela administração atual a
viúva do Sr. Paulo de Tarso, Sra. Flora. Parabenizou também Sr. Irineu, que foi eleito no último
domingo para presidência do COMSEP (Conselho Municipal de Segurança Pública), colocando os
Vereadores a disposição do Conselho. Comentou sobre a chegada do Papai Noel junto com a
Mamãe Noel, onde o Prefeito municipal teve de última hora ser o Papai Noel, onde trabalhou o dia
todo na Prefeitura e a tarde ainda estava vestido com a roupa. Os pacotes de balas foram doados
pelo Rotary Club e a festa foi muito bonita, disse que o sonho não pode acabar, até adultos
queriam abraçar o Papai Noel. Também hoje foram iniciadas as obras na rua Silvestre Ferraz a
pedido da morada Sra. Augusta, desde 2017. Onde só agora foram adquiridos os materiais para
esta obra, gostaria de agradecer ao Executivo. Convidou a todos para a primeira parada de natal de
Brazópolis no dia 22 de dezembro às 20:00 hs. O trajeto será descendo a Av. Cel. Francisco Braz
até a Praça Sagrados Corações, tendo o Presépio Vivo no Anfiteatro com os atores do TAB (Teatro
Amador Brazopolense), com a participação do Grupo Vocales de Itajubá. Também convidou para a
apresentação da peça Está Chovendo Prata nos dia 25,25,27,28 de dezembro às 20:00 hs, encenada
também pelos artistas do TAB. Ver. José Carlos iniciou sua fala agradecendo ao Sr. João Tripa
pela melhoria feita na estrada da Posses onde a população local comprou as pedras e no primeiro
dia de sol após as chuvas ele já esteve lá para resolver o problema. Outro assunto abordado foi um
requerimento de informação de agosto de 2019 onde pede esclarecimento em relação ao sistema
de drenagem do campo de futebol gostaria de informações sobre se a drenagem foi vistoriada e
está em bom funcionamento onde a resposta foi que o sistema de drenagem fio vistoriado e os
ajustes da drenagem pertinentes às novas obras, realizados. Pelo que o Ver. está vendo as águas
continuam lá e a drenagem não está boa, precisaria rever novamente e pedir ao Prefeito que cobre
de sua equipe. Ver. Wagner Pereira, em resposta a fala do Ver. José Carlos, disse que na última
reforma do campo onde ele era Vereador, foi encontrado uma piscina muito antiga que foi
aterrada, talvez este tenha sido o problema, mas realmente precisa ser verificado. O Presidente se
desculpou por ter falado na 36ª Sessão que o time de futsal de Brazópolis, sub 15 havia sido
campeão, naquele momento havia sido passado de faze, mas agora neste último sábado eles se
sagraram campeões. Parabenizou o time e também o treinador Ricardo que treina exaustivamente,
agradeceu a Prefeitura, e Divisão de Esportes. Convidou a todos para a formatura do EJA (Escola
Estadual Alfredo Albano de Oliveira 19:00 hs com missa solene na Igreja Nossa Senhora das
Candeias no Distrito de Luminosa) no distrito de luminosa. Neste dia também serão entregues os
diplomas do Parlamento Jovem aos participantes, onde convidou a todos os vereadores a participar
que será, após a missa no Salão Comunitário Dona Zica. Também parabenizou os funcionários que
trabalharam na obra de restauração do castelinho, peça dedicação onde a pintura ficou de
excelência. Se solidarizou com as vítimas das famílias do soterramento ocorrido na cidade vizinha
de Campos do Jordão no dia 13 de dezembro. O Presidente encerrou agradecendo a presença de
todos, convidando para a Trigésima Nona Sessão Ordinária da Casa no dia 19 de dezembro às
18:00 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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