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                                       Ata da Primeira Sessão Ordinária – 01-02-2017 
 
 
Ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 01 de 
fevereiro de 2.017, às 19:00, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides  Machado de Souza. 
Instalada a Sessão, o Presidente, Vereador Wagner Pereira proferiu as palavras: ”Sob a proteção de 
Deus e em nome do povo Brazopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos”. Em seguida 
solicitou os meus trabalhos como secretário onde constatei a presença de todos. Em seguida procedi 
à leitura da Ata: após lida e discutida, a ata foi aprovada por unanimidade pelos Vereadores e será 
publicada no Mural da Câmara Municipal. Correspondências recebidas: Oficio 036/2017/ 
GAB.PMB, Assunto: Projeto de Lei nº 03 de 30 de Janeiro de 2017, por meio deste encaminha para 
apreciação e aprovação desta casa o referido Projeto de Lei; Convite para a Posse dos Conselheiros 
Eleitos do Tribunal de Contas do Estados de Minas Gerais, a realizar-se no dia 15 de fevereiro de 
2017, em Belo Horizonte; Oficio 01/2017, Assunto: Convocação e convite para a Assembléia 
Ordinária da Associação de Desenvolvimento Integrado do Território Mantiqueira (ADITM); Polícia 
Militar de Minas Gerais, convida para a solenidade de Passagem de Comando da 17ª Região da 
Polícia Militar, a realizar-se no dia 31 de janeiro de 2017, as 17 hs, em Pouso Alegre; ACR – 
Soluções em TI, relatório técnico com o objetivo de relatar o estado dos equipamentos de informática 
da Câmara Municipal de Brazópolis no ato da posse da gestão 2017/2020; Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, Dep. Durval Ângelo informando sobre os recursos empenhados para a 
reforma da escola Alfredo Albano de Oliveira, no valor de R$298.175,07. Correspondências 
Expedidas: Ofício 07/2017 do Presidente da Câmara Municipal; Assunto: Encaminha, Solicita à 
empresa de telefonia OI, que faça a transferência para outro ponto o Telefone Público (orelhão), 
instalado na Praça do Mercado Municipal; Ofício 08/2017 do Vereador Adriano Simões; Assunto: 
Encaminha, Solicita ao Sr. Prefeito a autorização para construção de dois “mata burros” na estrada 
municipal, está construção não acarretará nenhum ônus ao público; Ofício 09/2017 do Presidente da 
Câmara Municipal, Assunto: Encaminha, Atendendo ao Sr. Chefe de Divisão de Esportes e 
Juventude, indicação de titular e suplente para o cargo de Conselheiro do Conselho Municipal de 
Esportes – CME, designado para Titular Ver. Wagner Silva Pereira e Suplente Ver. Sérgio Eduardo 
Pelegrino Reis; Ofício 10/2017 do Presidente da Câmara Municipal, Assunto: Encaminha, Atendendo 
ao Sr. Secretário do CMDRS, indicação de titular e suplente para o cargo de Conselheiro do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, designado para Titular Ver. Marcos 
Adriano Romeiro Simões e Suplente Ver. Edson Eugênio Fonseca Costa; Moção de Agradecimento, 
o Poder Legislativo Municipal de Brazópolis agradece ao ilustríssimo Dr. Atílio pela atuação 
orquestrada frente a Comarca de Brazópolis, em sua valiosa colaboração frente as festividades do 
Carnaval; Moção de Pesar, o Poder Legislativo Municipal de Brazópolis apresenta seu pesar pelo 
falecimento da Sra. Ana Alexandrina Fermino. Pedidos de Providência: 03/2017 do Ver. Dalirio 
Dias, 1 – Que seja efetuada a manutenção da estrada que da acesso ao bairro dos Machados em 
Bom Sucesso com uso da patrol, se possível, adicionando pedras nos morros e efetuando as saídas 
de água das chuvas; 2 – Que seja efetuada a manutenção da estrada do bairro Prainha e que seja 
agregada pedras no trecho da propriedade do senhor “Benedito Eugênio da Fonseca” (espolio), mais 
conhecido por Dito Eugênio, um trecho de grande dificuldade de acesso pós chuvas; 3 – No 
calçamento efetuado em São Rafael, no bairro Bom Sucesso, em frente a casa da Sr. Julita, foi 
colocado um encanamento para escoamento e desvio das águas das chuvas, onde, solicito a vossa 
excelência, que seja construído uma boca de lobo para direcionar a captação dessas águas evitando 
assim o seu entupimento; 4 – Que seja disponibilizado um funcionário para efetuar a limpeza no 
posto de saúde, em Bom Sucesso, removendo o mato e limpando a frente, evitando o acúmulo de 
águas das chuvas; 5 – Que seja efetuado a roçada das laterais da estrada que da acesso ao 
observatório no bairro Bom Sucesso, cuja a vegetação está adentrando a estrada. 03/2017 dos 
Vereadores José Carlos Dias e Carlos Adilson, que o Executivo possa avaliar a possibilidade de 
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pagamento da anuidade junto ao COREM-MG para os Auxiliares de Enfermagem. 02/2017 dos 
Vereadores José Carlos Dias e Carlos Adilson, que o Executivo possa avaliar a possibilidade de 
conceder reajuste, atualizando o valor do Cartão Alimentação para os servidores públicos 
municipais. Indicação 01/2017 do Ver. José Carlos Dias, que o Executivo analise a viabilidade de 
criar a Secretaria Municipal de Cultura na estrutura administrativa da Prefeitura. Requerimento de 
Informação 01/2017 do Ver. José Carlos Dias, 1 – Informações sobre como será implementado o 
sistema de transporte escolar de alunos mediante oferecimento de passe e como será feita a 
aquisição dos passes, mediante processo licitatório das empresas aptas a ofertar o serviço. 03/2017 
do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja feito o reparo em uma “boca de lobo” que quebrou na Rua 
Gonçalves Torres, número 253, Centro. Esta “boca de lobo” fica em frente ao portão da residência 
da Senhora Maria Vitor Capistrano Pereira. Este foi um pedido através do Presidente da Câmara, 
Ver. Wagner Pereira; 2 – Que seja feito o reparo da Rua Gonçalves Torres, 439, a via pública 
encontra-se com seus bloquetes afundandos, necessitando reparos; 3 – Que seja feita a limpeza de 
mato no meio fio, ao longo da Avenida Agenor Braz Noronha, Rua Ana Cândida Mendonça e 
Avenida dos Ferroviários, acesso a ponte de ferro, que seja feita a roçada completa; 4 – Que seja 
colocada uma faixa elevada na Rua Emilia Torres Gonzaga, próximo a escadaria, ao lado do 
matadouro, que da acesso ao bairro Frei Orestes; 5 – Que seja providenciado uma estrutura coberta 
na entrada no bairro Frei Orestes, na Avenida Emilia Torres Gonzaga, afim de proteger da ação do 
tempo (Sol e Chuva), os usuários do transporte escolar e moradores do bairro; 6 – Que seja 
colocada faixa amarela, proibindo estacionar na entrada do bairro Frei Orestes, na Avenida Emilia 
Torres Gonzaga, na altura da entrada do Bairro, devido o fluxo de veículos no local, onde até o 
presente momento estaciona-se um ônibus, impedindo a visão dos condutores que trafegam por 
ambas as vias. 03/2017 do Ver. Sergio Pelegrino, 1 – Que seja criado a academia ao ar livre no 
Bairro Frei Orestes; 2 – Que sejam refeitas as lombadas da Rua Sete de Setembro, com o tempo as 
lombadas cederam com a passagem de veículos; 3 – Que seja feito o corte dos galhos secos das 
Palmeiras com Urgência da Avenida Coronel Francisco Braz. Situação de risco para os pedestres e 
veículos; 4 – Que seja feita a revisão da iluminação dos postes próximo ao portão do CEP na Rua 
Capitão José Maria 352 (Próximo a residência do Camilo); 5 – Que sejam colocadas lixeiras nas ruas 
do município, principalmente nas vias mais utilizadas; 6 – Que seja criada uma Comissão 
Permanente de Carnaval, Composição: três vereadores, Associação Comercial, Presidentes dos 
Blocos devidamente regulamentados, justificativa: Essa Comissão irá organizar o carnaval, maior 
evento cultural da cidade, se desligando da ajuda financeira da prefeitura buscando a parceria com a 
mesma em festas do município para arrecadação de receita mantenedora dos blocos; 01/2017 do 
Ver. Edson Fonseca, 1 – Que seja feita a manutenção nas estradas rurais dos bairros Anhumas, 
Araujos, Teodoros, Floresta e Japão, inclusive com roçadas nas beiras das estradas, também de 
árvores, com a intenção de evitar que com a volta as aulas danifiquem retrovisores dos ônibus 
escolares; 2 – Que sejam substituídas as lixeiras do bairro Anhumas, próximas a antiga escola; 3 – 
Que seja feita a manutenção da iluminação publica dos postes na Rua Sete de Setembro com a Rua 
João Odorico, em frente ao Bar da Joelma; 4 – Que seja colocado uma boca de lobo em frente a loja 
do Sr. Garcia, no cruzamento da Rua 24 de Maio com a Rua Sete de Setembro, devido as fortes 
chuvas, está entrando água dentro das residências e do comércio. 03/2017 do Ver. Adilson de Paula, 
1 – Que seja feita a manutenção da ponte, que fica situada no final da Rua Joaquim Alfredo de 
Paula, Cruz Vera, que devido enxurradas, a sustentação da ponte foi danificada, a mesma está 
prestes a cair; 2 – Que seja feita a limpeza das saídas d’agua na estrada de acesso ao Bairro 
Colônia; 3 – Que seja enviado o trator para a roçada dos campos de futebol do bairro Farias e a 
lateral do campo no bairro Cruz Vera. 03/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Que seja reavaliada a 
possibilidade de conceder reajuste salarial, atualizado conforme inflação para os servidores públicos 
municipal, como forma de valorizar o trabalho do servidor publico. 02/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 
– Que seja realizado a manutenção do calçamento em frente a oficina e funilaria do Luis Carlos 
(Funileiro), na Rua Euclides Cintra; 2 – Que seja feita o levantamento da Rua João de Souza com a 
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Travessa Mario Silva, devido as chuvas, acontece alagamento neste trecho, devido o desnível entre 
a Travessa e a Rua; 3 – Que seja solicitado a inclusão de uma lombada elevada e a presença de um 
guarda de transito para auxiliar a travessia das crianças, tanto no Bairro São Francisco como do Lar 
Monsenhor Noronha, na Rodovia MG-295, próximo ao Lar da Criança, nos horários escolares; 4 – 
Que seja feita a limpeza do mato na Rua Gonçalves Torres por inteiro. Projeto de Lei: Nº 03, de 30 
de janeiro de 2017, que dispõe sobre autorizar a utilização de bem Público de uso especial para as 
Festividades do Carnaval de Brazópolis, também referentes a este Projeto de Lei, fiz a leitura da 
Proposta de Emenda Aditiva nº 02, também da Proposta de Emenda Modificativa nº 01, e os 
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, 
Desportos, Saúde e Meio Ambiente e do Parecer Jurídico. Em seguida o Sr. Presidente informou que 
seria realizado um breve intervalo. Reiniciando os trabalhos o Sr. Presidente, informou que não faria 
a leitura dos Pedidos de Providência, pois em respeito a população presente no Plenário, estaria 
acelerando para abordar o Projeto de Lei nº 03 de 30 de janeiro de 2017 que trata sobre o Carnaval, 
o Vereador Carlos Adilson, solicitou que fosse adicionado também o Conselho Tutelar em seu 
Pedido de Providência, o Sr. Presidente consultou a mesa e todos os Pedidos de Providência foram 
aprovados por unanimidade e serão encaminhados para o Executivo. O Sr. Presidente fez a leitura 
do Projeto de Lei Nº 03 de 30 de janeiro de 2017, antes de prosseguir com a leitura do Projeto de 
Lei, o Sr. Presidente colocou em votação as duas Emendas feitas para este referido Projeto de Lei, o 
Ver. José Carlos, explicou as necessidades das Emendas, o Sr. Presidente consultou a mesa e 
todas as emendas foram aprovadas e serão encaminhadas anexadas ao Projeto de Lei ao 
Executivo. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei Nº 03 em discussão, o Vereador José Carlos 
realizou uma reflexão sobre o Carnaval, onde demonstrou sua preocupação com a Segurança 
Pública, o Vereador Adriano Simões solicitou o uso da palavra, informou seu apoio ao Sr. Prefeito 
em não utilizar verbas públicas com as festividades de Carnaval, deu exemplos sobre melhores 
formas de utilização das verbas públicas, o Sr. Presidente fez a leitura do Comunicado Referente ao 
Carnaval, sobre uma reunião realizada no fórum, que contou com a presença de diversas 
autoridades do Município de Brazópolis e reforçou que o mesmo foi convidado como Presidente da 
Câmara Municipal, ressaltando que não estava representando a Câmara Municipal de Brazópolis, 
também disse que assinou o documento e teria assinado mais mil vezes, porque o ato do Sr. Prefeito 
foi de muita coragem e necessidade, e que todos os vereadores e presentes na sessão deveriam 
sair em defesa do Sr. Prefeito, também deixou claro que o Sr. Prefeito não proibiu o Carnaval e sim 
não colaborou com verbas, o Vereador Adriano Simões pediu a palavra para dizer que a população 
de Luminosa está disposta em ajudar para reformas de estradas, mas não para o Carnaval, o Sr. 
Presidente falou sobre os Blocos Carnavalescos, informou que os mesmos estavam cientes do 
Marco Regulatório que já indicava que a Prefeitura não estaria mais repassando verbas para os 
mesmos, o Sr. Presidente parabenizou os quatro Blocos Carnavalescos de Brazópolis, fazendo 
referencia a união dos mesmos que informaram que são favoráveis ao não recebimento de verbas 
públicas, que querem simplesmente, “colocarem os blocos na rua”, o Vereador Sergio Pelegrino 
pediu a palavra para ressaltar sobre a Comissão Municipal de Carnaval, que foi aprovada hoje, o Sr. 
Presidente informou sobre a reunião que irá acontecer na do dia 02 de fevereiro de 2017, as 14:00 
hs com os presidentes dos Blocos Carnavalescos e no mesmo dia as 16:00 hs com os Comerciantes 
locais, o Vereador Adriano Simões pediu a palavra para dizer que ele é contra o uso de dinheiro 
público para festividades, considerando o atual momento que a Prefeitura se encontra 
financeiramente, o Vereador Carlos Adilson, questionou se os blocos tiveram acesso ao documento 
do Marco Regulatório, no qual o Sr. Presidente informou que os mesmos possuem ciência do 
documento desde o ano de 2014, o Sr. Presidente relatou a importância do Carnaval para os 
comerciantes, que planejam suas compras com grande antecedência para as festividades, e 
aproveitou para afirmar que Brazópolis terá um dos melhores Carnavais do Sul de Minas Gerais, o 
Vereador Sérgio Pelegrino informou que devido a Prefeitura ter cortado a verba de apoio para todo o 
carnaval, não foi necessário o uso do Marco Regulatório, fazendo referência ao não uso de verbas 
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públicas para os Blocos Carnavalescos, também aproveitou para parabenizar a união dos Blocos, o 
Vereador Aldo Chaves parabenizou a união dos Blocos e informou que o Marco Regulatório é 
obrigatório para todas as instituições sociais que recebem subvenções do Município, disse também 
que os Vereadores não estão se omitindo em relação ao Carnaval, mas que cientes da situação 
Nacional, estão fazendo tudo que está ao alcance para a realização do Carnaval, citando o Prefeito 
da Cidade de São Paulo, Sr. Dória, que reduziu em 90% os investimentos no Carnaval, o Vereador 
Sergio Pelegrino ressaltou sua preocupação com a Segurança Pública, o Vereador Edson Fonseca 
ponderou que mesmo não estando colaborando financeiramente, a Prefeitura estará atuando, com a 
limpeza das ruas e atendimentos no pronto atendimento, também questionou sobre quem será o 
responsável em caso de danos nos patrimônios públicos como Campo Municipal e Praça Sagrados 
Corações, o Sr. Presidente respondeu informando que o espaço será utilizado, tentando ao máximo 
evitar danos, o Vereador Ségio Pelegrino, completou informando que o Prefeito já informou que uma 
das possíveis utilizações do dinheiro que seria gasto com Carnaval, seria na reforma do Campo, o 
Vereador José Carlos informou que a verba que vem para ser utilizada no Campo, não é o suficiente 
para uma reforma, conforme a real necessidade, o Vereador Adriano Simões fez um questionamento 
sobre a quantidade de barracas a serem colocadas na Praça de Alimentação, se as mesmas não 
irão prejudicar os comércios locais, o Vereador Sérgio Pelegrino, respondeu informando que tudo 
que está sendo realizado, é pensando também no sucesso do Comércio Local, informou também 
que o Comércio Local sozinho, não conseguiria atender a demanda de todos foliões no Carnaval, o 
Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei Nº 03 de 30 de janeiro de 2017 em votação, o mesmo foi 
aprovado por unanimidade, o Vereador Sérgio Pelegrino pediu regime de urgência, onde o Sr. 
Presidente consultou os demais Vereadores e colocou o referido Projeto em segunda votação, o 
Projeto foi aprovado por unanimidade, o Projeto de Lei Nº 03 aprovado em primeira e segunda 
votação vai para sanção do Sr. Prefeito. O Sr. Presidente abriu o grande expediente abordando 
sobre o 2º Encontro de Vereadores em Pouso Alegre, realizado dia 27 de janeiro de 2017, onde o Sr. 
Presidente relatou a presença dos Vereadores Adriano Simões e Adilson de Paula, também do 
Secretário Executivo Cesar Gomes, o Vereador Adilson de Paula falou sobre o encontro com o 
Deputado Estadual Sr. Dalmo Ribeiro, o Vereador Adriano Simões disse a importância de estarmos 
de braços abertos para receber o Deputado Estadual Sr. Dalmo Ribeiro e também para recebermos 
qualquer outra autoridade, sem levarmos a sigla partidária em consideração. O Sr. Presidente falou 
sobre a viagem feita a Pouso Alegre, junto do Sr. Prefeito Carlos Morais, no dia 31 de janeiro, para a 
Passagem de Comando da 17ª Região da Policia Militar de Minas Gerais, o Sr. Presidente informou 
que também dia 01 de fevereiro esteve em Campos do Jordão, junto o Secretário Executivo, Sr. 
Cesar Gomes, a Secretária de Desenvolvimento, Sra. Madalena Morais e a Chefe de Divisão de 
Cultura, Sra. Rosaura, participaram o encontro da ADTIM, o Sr. Presidente solicitou a presença dos 
funcionários da Câmara Municipal, para apresentação do novo uniforme. O Vereador José Carlos 
agradeceu ao vice-prefeito pelo apoio nas estradas de Bom Sucesso, o Vereador Adriano Simões 
registra que a quantidade de Pedidos de Providência deste mês, já é maior que todos os Pedidos de 
Providência do ano passado.  Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença 
de todos e convidou a todos para a Segunda Sessão Ordinária da Casa no dia 08 de fevereiro às 
19:00 horas. Dando como encerrado os trabalhos daquela Sessão. Eu, Dalírio Dias lavrei a presente 
Ata , que após lida, e, se aprovada, será assinada por todos os EDIS presentes.  
 

 

 
Presidente: Wagner Silva Pereira              Vice-Presidente:Sérgio Eduardo Pelegrino Reis 

 
 
 
Secretário: Dalírio Antônio Dias 
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Demais Vereadores:                                                                                                                                   

 
 

Aldo Henrique Chaves da Silveira                       Adilson Francisco de Paula                
 

 
Carlos Adilson Lopes Silva                   José Carlos Dias                           

                                                    
 

Edson Eugênio Fonseca Costa                              Marcos Adriano Romeiro Simões        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


