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Ata da Quarta Sessão Ordinária – 06-03-2018
Ata da Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 06 de março
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.
Correspondências Expedidas: Ofício 23/2018 ao Prefeito Municipal, que encaminha a Emenda
Modificativa nº 01 do Legislativo, aprovada por unanimidade em Sessão do dia 26/02/2018; Ofício
24/2018 ao Prefeito Municipal, que encaminha o Projeto de Lei nº 02 do Executivo, aprovado por
unanimidade em Sessão do dia 26/02/2018; Ofício 25/2018 ao Prefeito Municipal, que encaminha o
Projeto de Lei nº 01 do Legislativo, onde o veto no artigo 1 foi mantido; Ofício 26/2018 ao Prefeito
Municipal, que encaminha os pedidos de providências aprovados por unanimidade em Sessão do dia
26/02/2018; Moção de Pesar aos familiares do Sr. João José Ribeiro; Requerimento para a Empresa
Pássaro Marrom, solicitando a regularização dos horários de ônibus; Correspondências recebidas:
Ofício 31/2018 da Prefeitura Municipal, assunto: Respostas aos pedidos de providências dos
Vereadores protocolizados na Prefeitura no dia 08/02/2018; Ofício 74/2018 do Conselho Tutelar dos
Direitos da Criança e do Adolescente, assunto: Envio de relatório mensal; Ofício 03/RH/2018 com
informações sobre os concursos públicos vigentes da Prefeitura Municipal; Ofício 45/2018 da
Prefeitura Municipal, assunto: envio da Lei Municipal nº 1215 de 27/02/2018; Ofício 48/2018 da
Prefeitura Municipal, assunto: Envio do Projeto de Lei nº 07/2018; Ofício 49/2018 da Prefeitura
Municipal, assunto: Repasse de recursos de Emenda Parlamentar; Ofício 51/2018 da Prefeitura
Municipal, assunto: Retirada do Projeto de Lei nº 04 de 2018 de tramitação; Ofício 02/2018 do
Hospital São Caetano, assunto: Repasse de recursos de Emenda Parlamentar; Pedidos de
Providência: 04/2018 do Ver. Wagner Pereira, 1 – Que seja feito o conserto na Rua Silvestre
Ferraz, nº 122, onde a mesma está afundando, entre o Coral Vozes de Euterpe e a casa do Sr. José
Edir Pires. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade; 02/2018 do Ver. Adilson de Paula,
1 – Que sejam colocadas pedras no pátio da entrada da Escola no bairro Cruz Vera, no período de
chuvas faz muito barro dificultando as manobras dos ônibus e sujando os pés das crianças. O pedido
de providência foi aprovado por unanimidade; 04/2018 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Solicito que seja
verificado pelo Setor de Obras da Prefeitura Municipal, conforme requerimentos 2018/160 e
2018/356. Trata-se de águas de chuva que descem ao lado de cima da rua e o bueiro fica do lado de
baixo, ficando barro parado na frente da residência da requerente, situado a Rua Dr. Carlos Piolli
Filho, nº 810, bairro Alto da Glória. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade; 03/2018
do Ver. José Carlos, 1 – Que seja feito execução e manutenção na estrada que tem início ao lado da
Igreja São Clemente e dá acesso a comunidade dos Machados, no bairro Bom Sucesso. A pedido
dos moradores do local; 2 – Correção de um trecho na estrada do Observatório, logo no inicio da
baixada após o trecho calçado, com limpeza das laterais (retirada de terras, porque as águas da
chuva estão acumulando e deixando o trecho alagado nas chuvas fortes). Os pedidos de
providências foram aprovados por unanimidade; 04/2018 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que sejam feitos
as devidas manutenções nas estradas do bairro Araujos e Boa Vista, estão em condições ruins.
Estas estradas ligam os bairros Araújos, Boa Vista, Campo Belo, Teodoro, Bom Jardim e Japão. A
pedido do Sr. Júlio Costa; 2 – Que seja feito a manutenção do calçamento depois da rotatória
sentido bairro Bom Sucesso, pois os bloquetes estão levantados e oferecendo riscos para todos os
veículos que utilizam esta via, inclusive escolares; 3 – Reitero pedido que passe a patrol na estrada
que sobre ao lado esquerdo da Igreja São Clemente no bairro Bom Sucesso e colocar pedras nas
partes mais críticas. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; 08/2018 do Ver.
Carlos Adilson, 1 – Que seja feito a limpeza no terreno localizado à Rua Cândido Mendonça com a
Rua Almeida Vergueiro, já foram feitas várias solicitações de moradores pedindo a limpeza deste
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terreno que se encontra com mato alto, galhos de árvores caindo em cima de uma casa, casa de
madeira desativada apodrecendo, restos de construções. Quando notificado o morador limpa
somente o meio do terreno jogando as sujeiras nas laterais; 2 – Devido ao grande fluxo de visitantes
em nossa Cidade que procuram muitas vezes passear e conhecer a zona rural, estão encontrando
muita dificuldade por falta de placas indicativas dentro dos bairros. Verificar a possibilidade de
colocação de placas indicativas. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade;
02/2018 do Ver. Edson Eugênio, 1 – Que seja feita a manutenção da Estrada do bairro Teodoros
entre a propriedade do Sr. Walter Costa até a propriedade do Sr. Benedito Azevedo; 2 – Que seja
feita a manutenção da Estrada no bairro Teodoros da propriedade do Sr. Denis Renó até a divisa
com o Município de Piranguinho; 3 – Que sejam recolocadas as lixeiras no bairro Teodoros, pois as
mesmas foram retiradas para reforma e não foram recolocadas. Os pedidos de providências foram
aprovados por unanimidade; 04/2018 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja feita a devida
manutenção nos seguintes bueiros da Estrada Ricardo Albano de Oliveira, que liga Brazópolis ao
Distrito de Luminosa, em frente a propriedade da família da dona Zica, bairro Cachoeira, dois
bueiros. Em frente a propriedade do Sr. Roberto Renó, bairro Cachoeira, dois bueiros. Em frente a
fazenda da família do Sr. José Félix, bairro Boa Vitória, dois bueiros. Em frente a propriedade do Sr.
Carlos Mendonça, bairro Boa Vitória, dois bueiros. Em frente ao Bar da Camila, bairro Boa Vitória,
um bueiro. Próximo a fazenda do Joãozão, um bueiro; 2 – Que seja disponibilizado pela Secretária
Municipal de Educação, o transporte para os alunos do ensino fundamental denominado “EJA”, que
está sendo ministrado na Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira no Distrito de Luminosa; 3 –
Que seja feita a devida manutenção na estrada do bairro Alegre com limpeza das valetas e roçadas
nas laterais, também que seja feita a colocação de pedra cascalho nos pontos críticos da referida
estrada; 4 – Que seja disponibilizado um funcionário conserva para a manutenção diária da Estrada
do bairro Alegre; 5 – Reiterando pedido, que seja disponibilizado funcionários para roçada das
laterais da estrada Ricardo Albano de Oliveira, por toda sua extensão até a divisa de São Bento do
Sapucaí; 6 – Que seja disponibilizada a retroescavadeira para manutenção, assim como a limpeza
de valetas e bueiros nos seguintes bairro do Distrito de Luminosa, Sertãozinho, Bentos, Lúcios,
Paiolzinho, Tronco e Cachoeira. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade;
Requerimento nº 01/2018 da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, 1 – Quantas vagas
existem no Quadro de Servidores Públicos para o cargo de motorista; 2 – Quantos motoristas
efetivos estão lotados no Quadro de Servidores; 3 – Quantos motoristas contratados existem no
Quadro atual de Servidores, com o nome completo; 4 – Quantos servidores estão afastados dos
seus cargos efetivos e nome completo. O requerimento foi aprovado por unanimidade; Requerimento
nº 02/2018 da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, 1 – Quantas vagas existem no
Quadro de Servidores Efetivos para o cargo de Professor; 2 – Quantos professores(as) Efetivos
lotados no quadro de servidores; 3 – Quantos professores (as) contratados existem no quadro atual
de servidores, com nome completo; 4 – Quantos servidores professores (as) estão afastados dos
seus cargos efetivos e o nome completo. O requerimento foi aprovado por unanimidade;
Requerimento nº 03/2018 da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, 1 – Quantas vagas
existem no Quadro de Servidores para o cargo de Operário Braçal; 2 – Quantos operários braçais
efetivos estão lotados no Quadro de servidores; 3 – Quantos operários braçais contratados existem
no quadro atual de servidores, com o nome completo; 4 – Quantos servidores operários braçais
estão afastados dos seus cargos efetivos e nome completo. O requerimento foi aprovado por
unanimidade; Requerimento nº 04/2018 da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, 1 –
Relatório de análise do Impacto Financeiro e Orçamentário referente ao Projeto que institui a ajuda
de custo aos servidores que residem longe do local de trabalho, a partir de 3 quilômetros de
distância, conforme Estatuto Vigente. O requerimento foi aprovado por unanimidade; Projetos de
Lei: O Ver. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei nº 07 de 23/02/2018, que “Substitui cessão de
imóvel da empresa Brascamp Equipamentos de Proteção do Trabalho Ltda – EPP, CNPJ:
04.236.036/0002-00 para a empresa SCL Confecção e Serviços Eireli, CNPJ: 86.527.173/0001-88”,
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continuando com a leitura dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão
de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, também do Parecer Jurídico, sendo ambos favoráveis a
matéria, após a leitura colocou o referido Projeto em discussão. O Ver. Wagner Pereira disse que a
empresa esteve para ir embora, devido o local onde estava instalada, onde não havia possibilidade
de expansão, já com o Projeto da Prefeitura e aprovação dos Vereadores, passou-se a pagar aluguel
em outro local, visando o aumento de funcionários, disse que pode falar, que referente aos salários,
sabe que são pagos religiosamente em dia, não igual outra empresa de nossa cidade, que está
gozando da cara dos Brazópolenses já há alguns anos, então acredita que se trata de uma empresa
séria, lembrou que recentemente foi cometido um erro em aprovar um Projeto de Lei para pagar o
aluguel de outra empresa, na ânsia de querer trazer empregos para a cidade, porém já foi fechada e
o aluguel não está sendo pago, disse acreditar na empresa Brascamp, pois já está no mercado a
mais de 20 anos, uma empresa consolidada que tende a crescer ainda mais. O Ver. Dalírio Dias
disse que a empresa Brascamp cumpriu o que foi dito no Projeto de Lei, com a expansão da
empresa, o crescimento no número de funcionários, então vê que a simples troca do CNPJ e se
mantendo na estrutura do mesmo grupo, está de acordo e que ela possa crescer cada vez mais. Não
havendo mais o uso da palavra, o Ver. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em 1ª votação. O
referido Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. O Ver. Sérgio Pelegrino fez o
pedido de regime de urgência. O Ver. Presidente acatou o pedido e consultou a Casa, o pedido de
regime de urgência foi aceito e colocou o Projeto de Lei 07 de 23/02/2018 em 2ª votação. O referido
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação e irá a Sanção do Prefeito. Grande
Expediente: O Ver. Carlos Adilson citou o Ofício que foi enviado ao Hospital, então deu continuidade
no comentário do Ver. Presidente, informando que estiveram no Hospital de Baependi na semana
passada, uma viagem cansativa, com saída as 09:00 horas e retorno por volta das 22:00 horas, onde
conversaram com o administrador do Hospital e é de conhecimento de todos, que desde o ano
passado, os Vereadores estão nesta luta para salvar o Hospital São Caetano, pois a situação atual
não pode ser prorrogada, disse que estava um pouco desmotivado, porque as tentativas não
estavam sendo bem sucedidas e as portas foram se fechando, sabemos que se o Hospital vier a
fechar, será uma perda muito grande para a população de Brazópolis, pois nos momentos críticos, é
o Hospital quem acolhe, explicou que em conversa com o administrador, ele nos apresentou o
funcionamento dos convênios, onde tivemos uma visão diferente sobre a arrecadação e saímos
muito motivados, com a idéia de que tem sim uma solução para o Hospital de Brazópolis e hoje
mesmo o Hospital sendo filantrópico, em seu ponto de vista passa a ser de responsabilidade
também do Executivo, Ministério Público e de toda a população de Brazópolis, também nos deram o
exemplo do Hospital de Caxambu, que estava quebrado e hoje está sendo reativado, e a população
de Baependi deu um exemplo muito grande, devido ao Plano do Hospital, que em uma cidade de
20.000 habitantes, o plano de saúde tem 5.000 associados e explicou os benefícios do Plano de
Saúde, atualmente o plano de saúde gera aproximadamente R$600.000,00 por mês. Então devemos
também nos unir pelo Hospital São Caetano e sua reestruturação, realizando eventos e apresentar
para a população de Brazópolis tudo o que pode ser feito, para que Brazópolis inteira abrace essa
causa, devido sua experiência na saúde, disse que iríamos ver o caos em Brazópolis se o Hospital
chegar a fechar e mesmo sendo um Hospital Filantrópico, a responsabilidade irá cair sobre o
Executivo e nós Vereadores. O Ver. Wagner Pereira disse que desde o ano passado já tentou ajudar
o Hospital, através de feijoada, ação entre amigos, canjiquinha, mas não adianta e deu o exemplo da
verba enviada pelo Deputado Bonifácio Andrada, que está em poder da Prefeitura no valor de
R$100.000,00 e o Hospital não pode receber, porque tem uma divida muito alta de aproximadamente
R$6.000.000,00 somente com a Receita Federal, explicou que para a Prefeitura poder passar estes
R$100.000,00 é necessário ter a CND, então o passo é a realização do REFIS dessa divida e
pagando a primeira parcela, irá fazer contrato com o SUS, disse que por essa razão esteve em Belo
Horizonte em uma reunião com a Secretária de Saúde de Minas Gerais, que se fazendo o REFIS e
indo em Pouso Alegre para fazer o contrato do SUS, depois o selo de filantropia, então com o selo
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poderá renegociar esta divida, tendo um desconto de aproximadamente 40% sobre o valor total da
divida, que irá cair muito o valor, terão parcelas para pagar em 30 anos, então terá muita ajuda, tanto
da Prefeitura, quanto de políticos, empresários e da própria população. Então falou da ida em
Baependi, onde possui um Hospital modelo que cresce a cada dia que passa e o nosso Hospital tem
terreno suficiente para crescer e não cresce, porque não tem como crescer, não tem verba para isso,
o que salva o Hospital é o Pronto Atendimento, que é pago pela Prefeitura, que investe R$
180.000,00, então este carnê de doação muita gente de fora possui, pois notamos o tempo todo que
chegavam pessoas para pagar o carnê, que havia diversas formas de pagamento, somente com
esse dinheiro o Hospital se sustenta, não dependendo de verbas do SUS, disse que a visita foi muito
boa e reacendeu a vontade de ajudar o Hospital, porque não podemos deixar o Hospital fechar,
disse que está confiante que dessa vez o Hospital vai querer sim, levantar e limpar seu nome, que
está sujo, para poder melhorar. O Ver. Adriano Simões disse que iria responder a uma resposta
vinda do Executivo, referente a um pedido de providência feito por ele, sobre os animais soltos em
vias públicas, então a resposta do Executivo foi para que nós Vereadores pudéssemos estar
sugerindo opções para diminuir este problema, em sua opinião a castração não seria a solução
definitiva, mas iria reduzir a proliferação dos cães, também a viabilidade de construção do canil
municipal, para abrigar estes animais, conforme foi pedido pelo Executivo, para que déssemos
sugestões, então estas são as suas. Outro assunto foi o agradecimento a todo o setor de obras, pela
limpeza da via pública do bairro Bom Sucesso, em toda sua extensão, tendo inicio na Igreja São
Clemente subindo até para frente ao Bar do Floriano. Também abordou a primeira etapa do circuito
pedal, que reuniu centenas de ciclistas no Município, gente de toda a região e o percurso passou por
diversos lugares da cidade, inclusive o Distrito de Luminosa, que é o local mais belo de Brazópolis,
disse que devido a outro compromisso, não pode estar presente no Campo Dr. Ataliba de Morais,
para a festa do evento, que contou com apoio da Prefeitura Municipal, do Chefe de Esportes Sr.
Helder, então parabenizou a todos. Continuou falando sobre a comemoração simbólica de 150 anos
de aniversário do Dr. Wenceslau Braz, o mais ilustre filho de nossa terra, explicou que a
comemoração ocorreu na ultima segunda-feira, no Colégio Estadual Wenceslau Braz, onde todos os
Vereadores estiveram presentes e parabenizou a Diretora Ana Cláudia, os Professores, ao Sr. Guido
Noronha que de uma aula de história, também a apresentação do grupo Soul Cata, que foi muito
bonita e podemos voltar ao passado. Continuou parabenizando ao Sr. Prefeito, a Secretária de
Saúde e a toda equipe, pelo trabalho que está sendo realizado no Posto de Saúde de Luminosa,
claramente existem falhas, mas melhorou e muito, com atendimentos todos os dias, visitas médias 3
vezes por semana, está superando o funcionamento do ano passado e a Senhorita Alessandra,
realmente cumpriu o prometido e está abrangendo 100% do Município. Outro assunto é sobre um
jovem empresário de Brazópolis, que está acreditando e muito em Brazópolis e escolheu o Distrito
de Luminosa para montar sua cervejaria, o Sr. Romeu da Cyclos Informática, que no dia 05/03
recebeu os equipamentos para a fabricação da cerveja artesanal, onde inclusive tirou fotos e as
publicou em sua página no Facebook. Também parabenizou a Luana que está a frente do Hospital
São Caetano, que está começando agora, com muita boa vontade e criatividade, atuando já no
evento de ciclismo, com uma barraca em prol do Hospital, desejou sucesso em sua missão e deixou
aberto o apoio da Câmara Municipal, lembrou a questão dos R$ 100.000,00 oriundos de Emenda
Parlamentar do Deputado Bonifácio de Andrada, que infelizmente o Hospital ainda não conseguiu
retirar, também reverenciou o trabalho desenvolvido pela Sra. Marilda. Outro assunto, já abordado
ano passado, é referente ao Distrito Industrial de Brazópolis, pediu ao Sr. Prefeito que tenha atenção
nesta situação, que pelo menos seja destinada uma área no Município para a construção do mesmo.
O Ver. Adilson de Paula agradeceu e parabenizou a equipe de Obras, pelo excelente trabalho na
subida da serra no bairro Sertãozinho, com a roçada das laterais das estradas, lembrou que tem a
necessidade de passar também pelos bairros Da Roça e Serra dos Cunhas, que possuem transporte
escolar. O Ver. José Carlos reiterou seu apoio ao Hospital São Caetano, onde pode participar no ano
passado e se colocou a disposição para ajudar, disse entender que tem a necessidade de melhorar
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a estrutura, facilitar o acesso a população, ou seja, o valor do carnê mais barato para a população,
pois assim mais pessoas teriam acesso e entrariam ainda mais recursos, consequentemente
melhores condições pro Hospital se manter, pois as vezes vemos um carnê com valor elevado que
leva a uma pequena participação do povo, disse que torce para que a renegociação da divida com o
INSS dê certo, pois é fundamental, então deixou sua disponibilidade para ajudar de todas as formas.
Também pediu autorização para a Casa, para que possa viajar, pois a partir da próxima quarta-feira,
terá um seminário na cidade de Betim, os valores envolvidos não serão da Câmara Municipal, pois o
BrazPrev é quem faz a diária, porém irá se ausentar da reunião de terça-feira. Outro assunto é sobre
a procura dos servidores, referente aos Projetos que tramitam na Casa, onde reafirmou o
compromisso das Comissões, que os servidores e cidadãos interessados nas matérias, que podem
ficar tranquilos, pois quando chegarem as matérias, iremos comunicar a todos interessados para
participarem do debate, pois como foi dito pelo Ver. Carlos Adilson, é melhor discutirmos antes de
votar, para chegar em um consenso que atenda a todos, tanto Município quanto cidadão, do que
votar antes e termos que debater com a população, algo que não poderemos mais argumentar, pois
a matéria já teria sido votada. Reiterou o assunto referente ao Plano Diretor, que surgiu a informação
de que o Executivo estaria caminhando, porém, não nos chegou nada de matéria aqui no Legislativo,
lembrou que sempre defendeu esta matéria nos governos que participou como Secretário. Nada
mais havendo a se tratar o Ver. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para
a Quinta Sessão Ordinária da Casa no dia 13 de Março às 19:00 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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