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Ata nº 09 de 10-04-2018
Ao décimo dia do mês de abril 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 17h:00minutos, realizou-se a
9ª 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”, em seguida abriu o espaço do Plenário para que o Técnico da
EMATER, Sr. Augusto Cesar da Silva, pudesse apresentar os trabalhos realizados no
ano de 2017. Houveram manifestações dos vereadores Adriano Simões, José Carlos,
Aldo Chaves e Dalírio Dias. solicitou ao Secretário Ver. Carlos Adilson que
procedesse a chamada nominal dos senhores vereadores, onde constatou a ausência do
vereador Wagner Pereira, que o Presidente explicou que estava viajando para Belo
Horizonte e a presença dos demais edis, havendo quórum o Presidente declarou aberto
os trabalhos e solicitou ao Secretário Ver. Carlos Adilson, que procedesse com a
leitura da Ata de número oito, do dia 03 de abril de 2018. Logo após o Presidente
colocou a ata em votação, que foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, o
Presidente chamou o Vice-Presidente Ver. Adriano Simões para leitura das
Correspondências Expedidas, sendo: Ofícios enviados ao Executivo (nº 54/2018 e
55/2018), ofícios enviados ao DER (nº 58/2018 e 60/2018) e 59/2018 para o Deputado
Wanderlei Miranda. Logos após o Presidente chamou o Vice-Presidente Ver.
Adriano Simões para a leitura do ofício 9608/2018 da empresa OI, em seguida
solicitou ao Secretário Ver. Carlos Adilson, que procedesse com a leitura das
Correspondências Recebidas, sendo: Ofício 78/2018, 82/2018 e 84/2018 do
Executivo; 260/2018 da Secretaria Municipal de Saúde; Moção de Felicitação ao Ilustre
Presidente da Câmara Municipal de Brazópolis vereador Aldo Chaves, pelo seu
aniversário. Os Pedidos de Providência foram lidos pelos respectivos vereadores,
sendo: 09/2018 do Ver. Adriano Simões, 06/2018 do Ver. Adilson de Paula, 08/2018
do Ver. Sérgio Pelegrino, 12/2018 do Ver. Carlos Adilson, 09/2018 do Ver. Dalírio
Dias, 06/2018 do Ver. José Carlos, Requerimento 01/2018 e 02/2018 do Ver. José
Carlos, onde todos os pedidos foram aprovados por unanimidade pelos vereadores
Presentes. Projetos: O Presidente leu o Projeto de Lei nº 08 de 22/02/2018, que
“Revoga a Lei 1183 de 13 de abril de 2017 e dispõe sobre a alteração do Artigo 7º
da Lei nº 1119 de 20 de maio de 2015 que trata sobre a Política Municipal de
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal e
do Conselho Tutelar”, seguido pelo parecer da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação, Comissão Permanente de Direitos Humanos e Segurança Pública e o
Parecer Jurídico. Em seguida colocou o referido projeto em discussão. Houve
manifestação dos vereadores José Carlos e Adriano Simões. Na sequência, o
Presidente colocou em o Projeto de Lei nº 08 em 1ª votação, o referido projeto foi
aprovado por 7 votos favoráveis e 1 ausência, o vereador Edson Eugênio fez o pedido
de regime de urgência, que foi acatado e aprovado pelos vereadores presentes. Então o
Presidente colocou o referido projeto em 2ª votação, o projeto de lei foi aprovado por 7
votos favoráveis e 1 ausência e irá a Sanção do Prefeito Municipal. Continuou então
com a leitura do Projeto de Lei nº 11 de 05/04/2018, que “Autoriza o Poder
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Executivo Municipal a pagar o aluguel para empresa SCL Confecção e Serviços
Eireli”, em seguida colocou o referido projeto em discussão. Houve manifestação dos
vereadores Sérgio Pelegrino, Carlos Adilson, Dalírio Dias, José Carlos e Adriano
Simões. O Presidente fez a leitura do parecer favorável da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação; Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização em seguida
colocou o referido Projeto de Lei em 1ª votação, o referido projeto foi aprovado por 7
votos favoráveis e 1 ausência, o vereador Dalírio Dias fez o pedido de regime de
urgência, que foi acatado e aprovado pelos vereadores presentes. Então o Presidente
colocou o referido projeto em 2ª votação, o projeto de lei foi aprovado por 7 votos
favoráveis e 1 ausência e irá a Sanção do Prefeito Municipal. Grande Expediente: Fez
o uso da palavra o vereador Adilson de Paula às 19h44minutos e finalizou seu
pronunciamento às 19h46minutos. O próximo orador foi o vereador José Carlos, que
iniciou às 19h47minutos e finalizou às 19h50minutos. Seguido pelo vereador Adriano
Simões que iniciou a fala às 19h51minutos e encerrou às 20h01minutos. O próximo
orador foi o vereador Carlos Adilson iniciou sua fala às 20h02minutos e encerrou às
20h07minutos. Seguido pelo vereador Sérgio Pelegrino que iniciou sua fala às
20h08minutos e encerrou às 20h12minutos. O vereador José Carlos fez uso da palavra
iniciando às 20h:13minutos e encerrando às 20h:17minutos. Seguido pelo vereador
Dalírio Dias que iniciou às 20h:18minutos e encerrou às 20h:20minutos. Seguido pelo
vereador Adriano Simões que iniciou às 20h:21minutos e encerrou às 20h:23minutos.
Nada mais havendo a se tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e convidou
para a Décima Sessão Ordinária da Casa no dia 17 de abril às 19:00 horas. 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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