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Ata nº 26 de 17-09-2019 
 
Ao décimo sétimo dia do mês de setembro 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 26ª 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”, solicitou ao Secretário 

Ver. Aldo Chaves que procedesse a chamada nominal dos vereadores, onde constatei a ausência 

do Ver. Wagner Pereira e a presença dos demais, havendo quórum o Presidente declarou aberto 

os trabalhos, onde informou que o Ver. Wagner Pereira se encontra ausente devido a um 

treinamento em que está participando, em seguida solicitou ao Secretário Ver. Aldo Chaves que 

procedesse com a leitura da Ata de número 25, do dia 10 de Setembro de 2019, o Ver. Sérgio 

Pelegrino solicitou a dispensa da leitura da Ata, onde o Presidente acatou e consultou a casa, a 

dispensa na leitura da ata foi aprovada, a mesma será posteriormente aprovada pelos vereadores. O 

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

leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 101/2019 ao Poder Executivo; 103/2019 ao 

DEER. O Presidente deu continuidade solicitando ao Secretário Ver. Aldo Chaves que faça a 

leitura das Correspondências Recebidas, sendo: 118/2019 do BrazPrev; 368/2019 – DTPO/GER 

da Copasa. O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de Providências e 

Requerimentos, sendo: 29/2019 do Ver. Carlos Adilson. O pedido de providências foi aprovado 

por unanimidade. O Presidente deu continuidade fazendo a leitura do Projeto de Lei nº 06 do 

Legislativo, que “Dispõe sobre a denominação da quadra de esportes do bairro Beira da 

Linha e dá outras providências”, o Secretário Ver. Aldo Chaves fez a leitura da Justificativa 

do Projeto, o Presidente distribuiu o Projeto para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

e em seguida o Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino realizou a leitura do Parecer Jurídico, 

sendo favorável à aprovação do Projeto. O Presidente informou que seria dado um intervalo. 

Retomando as atividades realizou a leitura do parecer favorável da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania. O Presidente colocou o referido Projeto em discussão. Os Vereadores Sérgio 

Pelegrino, Adilson de Paula, Carlos Adilson, José Carlos, José Carlos e Adriano Simões fizeram 

uso da palavra. Em seguida colocou o referido Projeto de Lei em 1ª votação. O Projeto de Lei nº 

06 do Legislativo foi aprovado por unanimidade pelos presentes, sendo 7 votos favoráveis e usa 

ausência. O Ver. Sérgio Pelegrino fez o pedido de regime de urgência, onde o Presidente acatou e 

consultou o plenário, o pedido de regime de urgência foi aprovado, então colocou o Projeto de 

Lei nº 06 do Legislativo em 2ª votação. O Projeto de Lei nº 06 do Legislativo foi aprovado por 

unanimidade pelos presentes em 1ª e 2ª votação, sendo 7 votos favoráveis e usa ausência. O 

Presidente deu continuidade iniciando o Grande Expediente: O Ver. José Carlos abordou sobre 

o ofício em resposta de sua solicitação à Copasa para um trabalho no bairro Bom Sucesso, onde 

apresentou seu descontentamento com a resposta. Também chamou atenção quanto as 

irregularidades nas ruas de Brazópolis, onde acredita que a Prefeitura possa criar um programa 

para manutenção constante das mesmas. O Ver. Sérgio Pelegrino alertou quanto a situação das 

ruas com mato alto. Parabenizou os organizadores da Festa Romeu e Julieta. Também parabenizou 

a todos pelo desfile cívico no dia 16 de setembro. Deixou seus sentimentos a toda família do 

amigo Rogerson. O Ver. Adilson de Paula convidou a todos para almoço beneficente a APAE no 

dia 29/09, iniciando as 11:00 horas. O Ver. Edson Eugênio convidou todos para nos dias 21 e 22 

para o desfile de carro de boi, no bairro Teodoros. Ponderou sobre a falta e o baixo nível da 

qualidade da manutenção nas estradas do bairro Teodoros. O Ver. Aldo Chaves comentou sobre 

as festividades da festa Romeu e Julieta, também registrou seu pesar ao falecimento do amigo 

Rogerson. O Presidente parabenizou todos os Brazópolenses pelos 118 anos de emancipação 

política, onde ressaltou a necessidade de trabalharmos em prol de toda população Brazópolense. 
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Cumprimentou os organizadores do festival Romeu e Julieta. Também abordou sobre o desfile 

cívico no dia 16/09, das escolas municipais. Também comentou sobre a limpeza das ruas, onde 

relatou uma conversa com o servidor Paulo. Finalizou prestando seus sentimentos a família do 

Rogerson, pelo seu falecimento. Lembrou que na próxima Sessão, haverá o uso da tribuna pelos 

candidatos a Conselheiros Tutelares pelo Município. O Presidente encerrou agradecendo a 

presença de todos, convidando para a Vigésima Sétima Sessão Ordinária da Casa no dia 24 de 

setembro 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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