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Ata nº 08 de 03-04-2018 
 

Ao terceiro 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 19h:30minutos, realizou-se a 

8ª 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 solicitou ao Secretário Ver. Carlos Adilson que 

procedesse a chamada nominal dos senhores vereadores, onde constatou a presença de 

todos, havendo quórum o Presidente declarou aberto os trabalhos e solicitou ao 

Secretário Ver. Carlos Adilson, que procedesse com a leitura da Ata de número sete, 

do dia 27 de março de 2018. Logo após o Presidente colocou a ata em votação, que 

foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, o Presidente chamou o Secretário 

Ver. Carlos Adilson para leitura das Correspondências Expedidas, sendo: Ofícios 

enviados ao Executivo (Ofício nº 47/2018, 48/2018 e 50/2018). Logos após o 

Presidente chamou o Vice-Presidente Ver. Adriano Simões para a leitura das 

Correspondências Recebidas, sendo: Convite da Comunidade de Nossa Senhora 

Aparecida; Felicitação de Páscoa da Arquidiocese de Pouso Alegre; 

OF/BRAZOPOLIS/002/003/2018 do Deputado Estadual Lafayette de Andrada; Ofício 

74/2018 e 76/2018 do Executivo; Ofício 106/2018 do Conselho Tutelar; Ofício 20/2018 

da Secretária de Agricultura; O vereador Carlos Adilson ponderou sobre a divulgação 

do informativo de coleta de lixo. O Presidente chamou o vereador Sérgio Pelegrino 

para leitura do Ofício do Deputado Estadual Lafayette de Andrada. Os Pedidos de 

Providência foram lidos pelos respectivos vereadores, sendo: 05/2018 do Ver. 

Adilson de Paula, 08/2018 do Ver. Adriano Simões e 11/2018 do Ver. Carlos 

Adilson, onde todos os pedidos foram aprovados por unanimidade. Projetos: O 

Presidente realizou a leitura completa do Projeto de Resolução nº 02 de 03/04/2018, 

que “Dispõe sobre a implantação da Ata Eletrônica na Câmara Municipal de 

Vereadores de Brazópolis e dá outras providências”, em seguida fez uma breve 

explanação e colocou a referida resolução em discussão. Houve manifestação dos 

vereadores Wagner Pereira, Adriano Simões, Sérgio Pelegrino, Dalírio Dias, José 

Carlos e Carlos Adilson. Na sequência, o Presidente colocou em votação única o 

Projeto de Resolução nº 02, que foi aprovado por unanimidade pelos edis. O Presidente 

fez a leitura do Projeto de Lei nº 10 de 21/03/2018, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a desafetar a área do Parque de Exposições Edson Eugênio da Fonseca e 

substitui-la por área de domínio do Município, situado no bairro Bela Vista 

(Goiabal) e dá outras providências.”, em seguida solicitou ao Secretário Executivo 

que encaminhe o referido Projeto para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e Comissão de Urbanismo e 

Infraestrutura Municipal. O Presidente passou em seguida para o Projeto de Lei nº 

04 de 15/02/2018, que “Cria o cargo de Coordenador do Setor de Obras e Serviços 

Urbanos, Coordenador do CRAS, extingue-se o cargo de chefe de Divisão de 

Ecologia e Meio Ambiente, renomeia o Cargo de Chefe da Divisão de Cultura e 

Turismo, cria o cargo de Chefe da Divisão de Turismo e Eventos, reestrutura nível 

e dá outras providências.”, continuou com a leitura do parecer da Comissão de 
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Legislação, Justiça e Redação e o parecer Jurídico, em seguida solicitou ao vereador 

José Carlos, Dalírio Dias e Sérgio Pelegrino, para a leitura do parecer da Comissão 

de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O Presidente colocou o referido Projeto em 

discussão. Houve manifestação dos vereadores Sérgio Pelegrino, Dalírio Dias, Edson 

Eugênio, Wagner Pereira, Adriano Simões, José Carlos e Aldo Chaves. Logo após o 

Presidente colocou o Projeto de Lei nº 04 de 15/02/2018 em 1ª votação. Os 

vereadores José Carlos e Carlos Adilson, abstiveram de seus votos e os demais 

vereadores votaram favoráveis à aprovação do projeto. O projeto foi então aprovado em 

1º votação, com 6 votos favoráveis e 2 abstenções. O vereador Wagner Pereira fez o 

pedido de regime de urgência, onde o Presidente consultou a Casa e o mesmo foi 

aprovado, então, colocou o referido Projeto de Lei em 2º votação. Os vereadores José 

Carlos e Carlos Adilson, abstiveram de seus votos e os demais vereadores votaram 

favoráveis à aprovação do projeto, irá a Sanção do Prefeito Municipal. Grande 

Expediente: Fez o uso da palavra o Vereador Carlos Adilson às 21h:45minutos e 

finalizou seu pronunciamento às 21h:48minutos. O próximo orador foi o vereador 

Adriano Simões, que iniciou as 21h:49minutos e finalizou o pronunciamento às 

22h:04minutos. O próximo orador foi o vereador José Carlos, que iniciou às 

22h:05minutos e encerrou às 22h:10minutos. O orador seguinte foi o vereador Sérgio 

Pelegrino, que iniciou às 22h:11minutos e encerrou às 22h:15minutos. Seguido pelo 

vereador Edson Eugênio, que iniciou as 22h:16minutos e encerrou às 22h:20minutos. 

O próximo orador foi o vereador Adilson de Paula, que iniciou o pronunciamento às 

22h:21minutos e encerrou às 22h:25minutos. O Presidente iniciou seu pronunciamento 

às 22h:26minutos e finalizou às 22h:35minutos. Nada mais havendo a se tratar o 

Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para a Nona Sessão Ordinária da 

Casa no dia 10 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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