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                                       Ata da Segunda Sessão Ordinária – 20-02-2018 
 
 
Ata da Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 20 de 
fevereiro de 2.018, às 19:00, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de Souza. 
Instalada a Sessão, o Presidente, Vereador Aldo Chaves 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 e continuei com a 
leitura da ata da última Sessão Ordinária, a ata foi lida, discutida e após ser corrigida, foi aprovada e 
será publicada no mural da Câmara. Dando sequência o Ver. Presidente pediu ao Ver. Adriano 
Simões que faça a leitura das Moções e das Correspondências Enviadas. O Ver. Adriano Simões 
iniciou pelas Moções de Pesar aos familiares da Sra. Maria Ezequias Mendonças Costa, Sra. Maria 
do Carmo Rodrigues, Sr. Waldir Nogueira, Sr. José Argemiro do Amaral e Sra. Armanda Faria 
Magalhães Rosa, Moção de Agradecimento a Sra. Rosemeire Pereira Morais e ao Dr. Erli Felix Renó 
Ribeiro, Moção de Congratulação ao Ver. Edson Eugênio Fonseca Costa, pelo seu aniversário no dia 
13/02/2018. Continuou com a leitura das Correspondências Expedidas: Ofício 008/2018, assunto: 
Encaminhamento (Faz) ao Prefeito, os pedidos de providências aprovados nesta Casa em 
06/02/2018; Ofício 007/2018, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Prefeito, o Projeto de Lei nº 03 do 
Executivo, aprovado por unanimidade por esta Casa em 06/02/2018; O Ver. Presidente solicitou 
meus trabalhos como Secretário na leitura das Correspondências recebidas: Ofício 18/2018 da 
Prefeitura Municipal, assunto: Envio da Lei Municipal nº 1214 e o Projeto de Lei nº 01 do Legislativo; 
Ofício 27/2018 da Prefeitura Municipal, assunto: Envio do Projeto de Lei nº 02 de 15/01/2018; Ofício 
34/2018 da Prefeitura Municipal, assunto: Envio dos Projetos de Lei nº 04/2018, Projeto de Lei nº 
06/2018 e Lei Municipal nº 1216; Resposta da empresa OI sobre o Ofício 193/2017 do Ver. Adriano 
Simões; Ofício 11/2018 do BrazPrev, assunto: Encaminha balancete do mês de Janeiro; Ofício 121 
do Rotary Club Brazópolis, assunto: Convite para inauguração de placa comemorativa; Informativo 
da Prefeitura Municipal, assunto: Mutirão de Limpeza; Certidão de Identificação de Imóvel, 
numeração da Câmara Municipal, número 17; O Ver. Presidente abordou sobre o Regulamento 
Especial nº 01/2018, que “Dispõe sobre o horário de funcionamento da Câmara Municipal de 
Brazópolis/MG e dá outras providências”, em seguida colocou o referido Regulamento em discussão, 
não havendo discussão colocou em votação, o Regulamento Especial nº 01/2018 foi aprovado por 
unanimidade. Passou em seguida para os Pedidos de Providência: 05/2018 do Ver. Adriano 
Simões e Ver. Carlos Adilson, 1 – Que seja terminado o conserto da Estrada do bairro Alegre, onde, 
a máquina fez uma parte e faltou o restante, deixando a estrada em péssimo estado. Os piores 
trechos ficaram sem passar a máquina e os carros que ali passam estão sendo danificados por 
pedras enormes no meio do caminho, a pedido dos moradores do bairro; 2 – Que seja feita a 
manutenção na Estrada Alto do Alegre; 3 – Que seja feita a manutenção na estrada do bairro 
Sertãozinho (Distrito de Luminosa) obs.: Ambas as estradas que sejam usados herbicidas bem como 
a manutenção das saídas de água. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; 
04/2018 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Que seja feito os reparos nos bloquetes na Travessa Vicente de 
Paula Pinto. Devido a chuva forte do dia 13/02, soltaram muitos bloquetes, deixando a rua em 
péssimo estado para tráfego de carros e pessoas. O pedido de providências foi aprovado por 
unanimidade; 02/2018 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que sejam feitos reparos no final do calçamento 
próximo do antigo bar Beira Rio, devido a um problema de infiltração de água o calçamento afundou, 
no bairro Bom Sucesso; 2 – Solicito ao Executivo que possa ser levado um grupo de trabalhadores 
para efetuar a limpeza das saídas de águas na estrada do bairro Paiol Velho, a pedido da Sra. 
Cidinha, moradora do bairro; 3 – Que seja feito a operação tapa buracos no trevo que dá acesso ao 
bairro Bom Sucesso. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; 01/2018 dos 
Ver. Dalírio Dias e Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja passado a patrol na Estrada Adolfo Rodrigues 
Simões, que liga o Distrito de Luminosa ao Município de Piranguçu e que seja feito as devidas 
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saídas de águas em toda sua extensão. Pedido do ex-Vereador Sr. Milton Carneiro da Fonseca. O 
pedido de providências foi aprovado por unanimidade; 02/2018 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Solicito 
ao departamento competente, uma solução imediata referente ao risco de queda de uma árvore em 
uma residência e na rede elétrica na Avenida Dr. Manoel Joaquim, 568, bairro Estação. A árvore 
está tomada por cupins; 2 – Solicito ao departamento de obras, solução para o vazamento de esgoto 
e buraco na Travessa Mario Silva, entre as residências 291/146 (próximo a escola Nossa Senhora 
Aparecida – bairro Alto da Glória); 3 – Solicito ao Departamento de Obras, melhorias na Rua Dr. 
Pedro Rosa, 155, Centro, obs.: Os veículos estão passando pelos buracos e pequenos pedaços de 
asfalto estão sendo lançados dentro das residências e calçadas; 4 – Solicito manutenção na estrada 
após a encruzilhada da cachoeira no início da estrada que vai para a torre no bairro Alegre de Baixo; 
5 – Reitero pedido de providência do dia 29/03/2017, onde solicitei providências ao Setor de Obras, 
próximo a residência da Sra. Maria de Fátima, quando chove, forma-se uma cachoeira, entra água 
na residência e corre-se o risco de desbarrancar (Bairro dos Machados, Bom Sucesso). Obs.: 
Recebemos a resposta da Prefeitura no dia 18/04/2017 que seria pedido urgência ao Setor de 
Obras, porém, nada foi feito até o momento; 6 – Solicito ao Poder Executivo que faça parcerias com 
empresas de cidades vizinhas, provendo auxilio no transporte para a locomoção até outro município 
e que seja criado um banco de dados com currículos pela Secretaria de Assistência Social para que 
sejam distribuídos para essas respectivas empresas. Obs.: Sabemos das dificuldades para atender a 
demanda de falta de empregos em nosso Município. Está na hora de fomentar novas oportunidades 
com novas alternativas; 7 – Solicito limpeza das margens do lago municipal situado no bairro Frei 
Orestes. Moradores alegam que o local está abandonado; 8 – Que seja feita a limpeza do escadão 
na Rua Gonçalves Torres; 9 – Solicito ao Departamento de Obras que seja feita uma lombada na 
Rua Professor Deocléssio Campos Caridade, próximo ao número 180, bairro Frei Orestes. (Pedido 
do Ver. Presidente da Câmara, Ver. Aldo Chaves) obs.: A solicitação se faz devido ao grande 
número de crianças na rua e os veículos que ali transitam, exercem grande velocidade, pondo em 
risco as mesmas. 10 – Reitero pedido de 15/02/2017 em que solicitava que seja colocado um redutor 
de velocidade ou lombada, próximo ao Mercadinho Martins na Rua Capitão Gomes, muitos veículos 
passando em alta velocidade e o fluxo de crianças é grande devido ao colégio, supermercados e 
lojas; Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Ver. Adilson de Paula fez uma 
solicitação ao DER, para que seja colocado uma proteção lateral na MG-295, Km 29, próximo ao 
bairro Cruz Vera; 02/2018 do Ver. Wagner Pereira, 1 – Que seja colocado uma grade de proteção no 
paredão entre a Rua Luiz Mendes e a Travessa Julita. Este paredão é muito íngreme, colocando em 
risco os moradores que por ali passam. O pedido de providências foi aprovado por unanimidade. 
Também falou sobre o Oficio enviado a empresa Gardênia. 02/2018 do Ver. Edson Eugênio, 1 – Que 
seja feita a manutenção da estrada do bairro Teodoros, sentido cidade-bairro, os pontos críticos 
estão danificando os veículos; 2 – Que seja feita a manutenção no asfalto na Avenida Tancredo 
Neves; 3 – Que seja feita a manutenção na estrada do bairro das Posses; Os pedidos de 
providências foram aprovados por unanimidade; O Ver. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei nº 
02, Projeto de Lei nº 04 e o Projeto de Lei nº 06, ambos do Executivo, para fazer a distribuição as 
Comissões, sobre o Projeto de Lei nº 02, explicou que trata das diárias, tanto dos agentes políticos 
como dos demais servidores municipais, no Projeto de Lei 04, explicou que está criando os 
seguintes cargos, Coordenador de Obras e Serviços Urbanos, Coordenador do CRAS, Encarregado 
do setor de farmácia e aumento no número de vagas de motoristas nível 1, depois abortou do 
Projeto de Lei nº 06 e explicou que o mesmo trata da implantação de parque municipal no Município 
de Brazópolis, então pediu aos membros das Comissões, para que se reúnam e analisem os 
Projetos, aproveitou para adiantar que a 3ª Sessão Ordinária, que seria no dia 27/02, será dia 26/02, 
que é uma data importante para todos Brazopolenses, explicou que dia 26/02 é o dia em que o Dr. 
Wenceslau Braz Pereira Gomes estaria completando 150 anos de nascimento e esta, é uma 
oportunidade de homenagearmos o saudoso Presidente e Brazopolense, completou dizendo que as 
19 horas terá uma homenagem, na Escola Estadual Wenceslau Braz, por ser o local do nascimento 
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do mesmo. Grande Expediente: O Ver. José Carlos cobrou novamente do Executivo, sobre a 
regularização dos salários dos professores de Educação Física, já que eles trabalham durante 30 
horas e recebem o salário com base em 25 horas, disse que foi cobrado novamente e acha está 
situação mais urgente do que estas outras que nos enviaram, porque já fazem 2 meses que os 
profissionais não estão recebendo seus salários de acordo com o horário de trabalho. O Ver. 
Presidente sugeriu que fizéssemos uma indicação com a sugestão para o Executivo. Os Vereadores 
concordaram com a sugestão. O Ver. José Carlos continuou dizendo que esta é a 2ª vez que sofrem 
este tipo de injustiça. Salientou também que tem acompanhado e destacou o apoio da Câmara com 
a Oficina Roda Terra dos Bonecos Gigantes, aproveitou a transmissão para pedir a colaboração de 
todos na compra das camisetas, além dos outros grupos que temos na cidade, os Bonecos Gigantes 
possuem seu destaque em nossa cultura carnavalesca, que é muito valorizada pela nossa cidade e 
a Câmara apoia muito. Outro assunto é sobre o Senso Previdenciário Municipal, onde a Prefeitura e 
o Instituto BrazPrev realizarão o senso dos servidores ativos e inativos, do dia 05 a 15 de março, na 
sede do BrazPrev, disse que todos os servidores vão precisar comparecer com seus documentos e 
também já foi divulgado com o cartaz e cartilhas, destacou que esta ação é muito importante para o 
Município, pois a partir da atualização dos dados dos servidores, o sistema de previdência será 
atualizado e poderá ser mantido em equilíbrio em relação ao o que o servidor contribui e ao 
pagamento dos inativos, informou para os servidores comparecerem que serão muito bem recebidos 
no BrazPrev. Finalizou cobrando o Executivo sobre uma demanda a qual foi cobrado, referente ao 
transporte municipal, as linhas que vão para Bom Sucesso, Luminosa, as condições dos veículos, 
condições das passagens, os horários, lembrou que em 2016 foi enviado um Projeto de Lei para a 
Câmara, que por ter chegado no final do ano e não foi votado, mas que em 2017 o Prefeito acabou 
retirando para fazer melhorias e estudar mais a matéria, até então não foi devolvido, então cobrou o 
Projeto, pois como informou à pessoa que o procurou, sem um marco de lei, não teria jeito de fazer 
muitas cobranças, este é um caso sério, pois o transporte está aumentando e não está ocorrendo a 
regulamentação. O Ver. Adilson de Paula disse que no bairro Cruz Vera, está sendo feito um abaixo 
assinado contra os ônibus. O Ver. José Carlos continuou dizendo que deseja que o Executivo mande 
o Projeto para a Câmara, para podermos estudar e aprovar a matéria, visando uma melhoria do 
serviço prestado para a população. O Ver. Presidente sugeriu que seja feita uma indicação para o 
Executivo em nome de todos os Vereadores. Os vereadores concordaram. O Ver. Carlos Adilson 
comentou que os funcionários públicos este ano tiveram 2,07% de reajuste, estando bem acima da 
inflação e somos cobrados constantemente sobre o TECARD, que é o vale alimentação, onde o 
ultimo reajuste ocorreu em 2015, então passamos 2016 e 2017, onde até fez um pedido de revisão, 
mas queria consultar a todos os Vereadores, para fazermos um pedido de indicação, pois hoje 
vemos informações de que a cesta básica custa em médio R$100,00 e o valor de R$80,00 não paga 
nem uma cesta básica, lembrou que tivemos o reajuste das diárias, reajuste salarial, criação de 
cargos, então temos que avaliar com carinho, pois estamos indo para o 3º ano sem nenhum 
reajuste. O Ver. José Carlos ratificou a fala do Ver. Carlos Adilson e disse que é engraçado, pois 
quando temos que aprovar criação de cargos, aumento de diária, neste momento não tem crise e o 
setor financeiro diz que cabe dentro do orçamento, agora se pedirmos reajuste do cartão, ai tem 
crise, então é preciso ajustar esse discurso e cobrarmos do Executivo uma coerência, pois assim 
podemos falar com os servidores públicos, sobre como estamos tomando as decisões aqui em 
nossa Casa. O Ver. Presidente consultou os Vereadores para que fizéssemos uma indicação para o 
Executivo. Os Vereadores concordaram. O Ver. Carlos Adilson agradeceu a todos os envolvidos no 
Carnaval 2018, evento que foi muito bom e todos trabalharam de alguma forma, vendendo rifas, 
conseguindo brindes e correndo atrás das responsabilidades, deixou um agradecimento para o Sr. 
Cláudio José e a Cibele, que fizeram de tudo pelo Carnaval, sabemos que não foi fácil organizar o 
Carnaval. O Ver. Wagner Pereira disse que a ideia da ação entre amigos, foi ideia dele e que 
conseguiu um bezerro para o prêmio e o Ver. Edson Eugênio conseguiu outro. O Ver. Carlos Adilson 
continuou dizendo que o Executivo fez sua parte com o que pode, parabenizou também toda a 
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população que contribuiu com a rifa, todos os que patrocinaram, disse que temos coisas a melhorar 
sim, mas como ano passado, que foi um exemplo disso, com envolvimento de muitas pessoas e 
lembrou uma mensagem do Ver. Presidente, que disse que temos que nos organizar agora, para 
não ocorrer de chegar no final do ano e ficar nesta briga com o Executivo, o Executivo deve estar 
junto, ajudar a organizar, para termos um Carnaval ainda melhor, com os blocos carnavalescos, 
bandas, enfeites e lembrou também uma reportagem do G1, que diz que Brazópolis está no roteiro 
dos 7 melhores carnavais do Sul de Minas, referenciando os Bonecos Gigantes e o Tratorto. O Ver. 
Wagner Pereira continuou dizendo que para os blocos receberem alguma subversão social, 
precisam estar de acordo com o Marco Regulatório. O Ver. Carlos Adilson continuou com o assunto 
referente ao TAB, que já possui 40 anos de existência e 27 anos de apresentações na sexta-feira 
santa, o Executivo irá passar um valor de R$3.500,00 para o Teatro e o palco, também estamos 
movimentando, indo atrás de patrocínios, porque o teatro na semana santa, não é só na sexta-feira, 
inicia-se no domingo de ramos, citou que se conseguimos em juntar quase R$20.000,00 em prol do 
carnaval, podemos também pensar em ajudar o Teatro, citou que o Teatro precisa trocar a 
iluminação, que são lâmpadas antigas e substituí-las por lâmpadas LED, que já traria também 
economia de energia. O Ver. Wagner Pereira falou que está correndo um livro de ouro e se alguém 
quiser fazer doação para o TAB será bem vindo, inclusive ele mesmo conseguiu R$500,00 pro 
teatro. O Ver. Carlos Adilson continuou dizendo que na página do facebook tem uma nota explicando 
o funcionamento, lembrou que o teatro não vive somente de sexta-feira santa, existem diversas 
outras peças teatrais. O Ver. Wagner Pereira falou que os atores do TAB não recebem nenhum 
centavo. O Ver. Carlos Adilson continuou dizendo que todos os atores são Brazopolenses, sendo 
mais de 40 pessoas de Brazópolis, que fazem montagem de cenário, ensaios, tudo para apresentar 
um teatro de evangelização e merecem mais reconhecimento, disse que a uns 20 dias, estava 
sujeito a não ter a apresentação da semana santa, porém a diretoria se reuniu e decidiu que irá fazer 
sim, novamente pediu apoio para a população para que pudéssemos lutar pela semana santa. O 
Ver. Wagner Pereira parabenizou o CF pelo domingo de Carnaval, onde apresentou um trio elétrico, 
que bombou e foi de iniciativa privada, disse que precisamos pensar que da para fazer festa sim e a 
Prefeitura não precisa bancar tudo, no ano passado a ajuda foi mínima, já este ano ajudou muito 
mais. O Ver. Sérgio Pelegrino falou também referente ao Carnaval, parabenizando a Cibele, ao 
Cláudio José, a todos os comerciantes, ao cidadão Brazopolense e aos moradores de outras cidades 
que compraram a ação entre amigos, aos blocos, ao Fernando Martins que foi o responsável pelo 
Tratorto, que até o ultimo minuto estava sem um responsável, agradeceu também ao promotor Dr. 
Attilio, que sempre esteve disposto a nos ajudar a fazer um Carnaval seguro, não só neste ano, 
como também no ano passado, ao pessoal do CONSEP, disse que podem contar com seu apoio e 
ressaltou que cobra e continuará cobrando da Prefeitura, pois o apoio dado foi financeiro e o dinheiro 
é do povo, então quem ajudou foi o povo através da Prefeitura, o que cobra é responsabilidade, ao 
Chefe de Divisão da Cultura, cobra uma responsabilidade de conseguir ajudar os blocos, organizar o 
carnaval, não está falando de dinheiro, sabemos que a Prefeitura não tem dinheiro, mas devemos 
aproveitar essa união dos comércios e da população, disse esperar que a secretaria de cultura se 
envolva mais, pois este ano não vimos nada de envolvimento da Prefeitura, sabemos que foi o 
comercio quem fez, os blocos perderam muito com isso, pediu o apoio da Prefeitura na organização. 
O Ver. Presidente lembrou do Conselho Tutelar, Bombeiro Civil, Policia Militar, todos que estiveram 
servindo. O Ver. Wagner Pereira lembrou que vieram policiais de fora para aumentar o efetivo. O 
Ver. Presidente continuou agradecendo a Lucia e o Sr. Arnaldo da Casa de Convivência, que 
hospedaram e deram alimentação aos policiais, como foi dito pelo Ver. Sérgio Pelegrino, todos 
estamos conscientes da condição financeira passada pelo Município, o que é o mais penalizado, 
pois os recursos ficam mais escassos, porém com a união de todos é possível, no ano passado já 
provamos isso e este ano novamente, sem nenhum tipo de incidente, claramente temos muitas 
coisas a melhorar, mas tem tudo para ser um sucesso, em relação aos Bonecos Gigantes, durante 
anos é divulgado pelo G1, tendo este ano também a inclusão da Soul Cata. O Ver. Wagner Pereira 



5 

disse que todos os anos a EPTV visita os Bonecos Gigantes, poderia também visitar a Semana 
Santa. O Ver. Carlos Adilson disse que já entrou em contato mas não teve resposta. O Ver. Wagner 
Pereira disse para então mandarmos um ofício para a EPTV, pois o Poder Legislativo é para isso. O 
Ver. Presidente disse que sugeriu a criação de um Carnaval fora de época para arrecadar verbas 
para o próximo carnaval. Nada mais havendo a se tratar o Ver. Presidente agradeceu a presença de 
todos e convidou a todos para a Segunda Sessão Ordinária da Casa no dia 26 de fevereiro às 17:00 
horas. Dando como encerrado os trabalhos daquela Sessão. Eu, Carlos Adilson lavrei a presente 
Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada por todos os EDIS presentes.  
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