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                                       Ata da Quarta Sessão Ordinária –22-02-2017 
 
 
Ata da Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 22 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 ao verificar o quórum notei a ausência do Ver. 
Carlos Adilson, o Sr. Presidente explicou ter em mãos o atestado médico, para duas semanas. Em 
seguida procedi à leitura da Ata: após lida e discutida, foram feitas algumas correções e foi aprovada 
por unanimidade pelos Vereadores e será publicada no Mural da Câmara Municipal. 
Correspondências recebidas: GABDRS nº 0116/2017, informou o recebimento e encaminhamento 
da solicitação à Secretaria de Estado de Saúde; Oficio nº 086/2017 – GAB.PMB, Assunto: Envio da 
Lei 1172 de 17 de fevereiro de 2017; Oficio 051/2017, do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Brazópolis, Assunto: Comunicado (Faz), informando seu novo endereço: Rua 
Altino Pereira Rosa S/N; Comunicado NºCM243590/2016 do Ministério da Educação, informando a 
liberação de recursos financeiros destinados à execução dos programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação para a Caixa Escolar Monsenhor Noronha, no valor de R$8.136,00; 
Comunicado NºCM243591/2016 do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos 
financeiros destinados à execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação para a Caixa Escolar Anita Garibaldi Barbosa Schmit, no valor de R$7.074,00; 
Comunicado NºCM243589/2016 do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos 
financeiros destinados à execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação para a Caixa Escolar Dr. Pedro Rosas, no valor de R$12.708,00; Comunicado 
NºCM243587/2016 do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros 
destinados à execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a 
Prefeitura Municipal de Brazópolis, no valor de R$17.050,37; Comunicado NºCM243588/2016 do 
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados à execução dos 
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Caixa Escolar Antônio 
Ambrósio Pereira, no valor de R$10.386,00; Ofício NFHIDRO.SUAFI.SISEMA nº 015/2017, Assunto: 
Informação de dados do convênio celebrado, Projeto de Elaboração do Plano de Saneamento 
Básico de Brazópolis, valor global: R$148.031,00. Correspondências Emitidas: Ofício 021/2017, 
Assunto: Encaminhamento (Faz), ao Exmº Sr. Prefeito, encaminha os Pedidos de Providências 
aprovadas por unanimidade em Sessão Ordinária desta Câmara Municipal; Ofício 020/2017, 
Assunto: Encaminha, ao Exmº Sr. Prefeito, encaminha o Projeto de Lei do Legislativo Nº 01 de 
15/02/2017. O Sr. Presidente sugeriu que logo após cada Vereador fazer a leitura do seu Pedido de 
Providência, que o mesmo fosse já colocado em votação para acelerarmos o processo. Os 
Vereadores concordaram com a sugestão do Sr. Presidente. Pedidos de Providência: 06/2017 do 
Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja feito uma rotatória entre à Av. Renó Jr., Av. Antônio Viana de 
Noronha, Praça Getúlio Vargas e Rua Capitão Manoel Gomes. Trânsito intenso nesta área com 
riscos de colisões, os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 07/2017 do Ver. 
José Carlos em nome do Ver. Carlos Adilson, 1 – Capina e Limpeza em parte da Rua Florim 
Pinheiro, a pedido dos moradores; 2 – Arrumar o quebra molas em frente ao Castelinho na Avenida 
Dr. Carlos Pioli Filho, pois, com o tempo, o quebra molas abaixou e os carros estão passando em 
alta velocidade no trecho, com risco para as crianças que passam a pé no local; 3 – Poda das 
árvores e troca das lâmpadas na Rua Euclides Machado (em frente a antiga fábrica de torrefação de 
café) no bairro Alto da Glória, a pedido dos moradores; 4 – Capina e Limpeza na Travessa Coronel 
Caetano no trecho próximo à delegacia, altura dos números 97 até o 155; 5 – Avaliar a possibilidade 
do serviço de Raio-X funcionar durante o dia todo, pois como está funcionando até às 12 horas, 
qualquer ocorrência depois deste horário terá que ser encaminhada para Itajubá, os Pedidos de 
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Providências foram aprovados por unanimidade; 08/2017 do Ver. José Carlos, 1 – Roçada, limpeza e 
manutenção em toda a Rua Abel Pinheiro, no bairro Beira da Linha, a pedido dos moradores; 2 – 
Fazer um aterro, colocação de pedras e limpeza nas saídas de água das chuvas no final do 
calçamento na estrada do Observatório, depois do trevo do bairro Bom Sucesso; 3 – Que o 
Município possa solicitar ao DER-BH a colocação de 2 passagens elevadas com faixa de pedestres, 
na Rodovia MG-295 (Avenida Jarbas Guimarães Neto), uma no acesso a Avenida São Francisco e 
outra no acesso a Avenida Coronel Henrique Braz, o Ver. José Carlos disse que o ultimo pedido é já 
ratificando o pedido feito também pelo Ver. Aldo Chaves, os Pedidos de Providências foram 
aprovados por unanimidade; 06/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Que seja verificada a iluminação 
pública na Rua Antônio Pereira (saída para o Distrito de Luminosa), já foi reclamado pelos 
moradores, devido o consumo de drogas aos finais de semana no local. No mesmo local próximo ao 
escadão existe uma lixeira, que a mesma seja retirada e instalada em outro local, pois os moradores 
estão reclamando do mau cheiro; 2 – Que seja verificado com o setor de obras e com os moradores 
da Travessa José de Freitas e também da Avenida Manoel Joaquim (Beira da Linha), que há 3 anos 
os bloquetes foram comprados pelos mesmos na expectativa do apoio da Prefeitura para a sua 
colocação, os bloquetes continuam expostos nas calçadas; 3 – Que seja feita a manutenção 
necessária na Avenida Vereador Antônio Gomes de Oliveira que dá acesso ao Distrito de Estação 
Dias, devido aos muitos buracos; 4 – Que seja feito a limpeza na Rua JK (Rua do Operário), devido 
ao mato muito alto, os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 04/2017 do Ver. 
Adriano Simões, 1 – Que seja verificado a possibilidade de transferência para o Distrito de Luminosa, 
de uma caixa d’água que está inativa no bairro Cruz Vera, na oportunidade o Ver. Adilson de Paula 
informou que existem 2 caixas d’água desativadas no bairro Cruz Vera; 2 – Que seja disponibilizada 
uma moto serra e uma roçadeira para ajudar na limpeza dos matos das estradas rurais do Distrito de 
Luminosa; 3 – Que seja feita a limpeza com retro escavadeira da valeta onde é despejado parte do 
esgoto do Distrito de Luminosa, se possível fazer a canalização do esgoto com tubulação de 150mm 
até o Rio Vargem Grande (terreno do Sr. José Rubens Simões), o Vereador Adriano explicou que o 
esgoto está a céu aberto; 4 – Que seja feito o alargamento da Estrada Municipal que liga Brazópolis 
à divisa com São Bento do Sapucaí – SP, sugestão: 8 metros de largura, devido ao grande fluxo de 
veículos e principalmente caminhões que retiram toda produção do Distrito de Luminosa e bairros 
vizinhos; 5 – Que seja reativado os campeonatos de futebol entre os bairros rurais, valorizando o 
esporte; 6 – Que seja colocado poste com iluminação na Travessa José Luis Cândido que faz 
ligação entre a Rua José Albano e Rua Sebastião Pereira Serpa, no Distrito de Luminosa; 7 – Que 
seja feita a revisão em toda extensão da rede de esgoto do bairro Can Can, este foi um pedido dos 
seguintes moradores do bairro: Luis Antônio Ribeiro, Dona Auxiliadora, Sabrina Aparecida e José 
Dimas, os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 05/2017 do Ver. Adilson de 
Paula, 1 – Que seja enviado a patrol para refazer trechos das seguintes estradas: Bairro Colônia, 
Serra dos Cunhas e estrada Cruz Vera x Bengalau (Antiga linha do trem); 2 – Que seja feito uma 
rede de esgoto na Rua José Teófilo Muniz em parceria com os moradores do bairro Cruz Vera; 3 – 
Que seja colocado pedra ou cascalho nas subidas mais críticas das estradas do bairro Cruz Vera, os 
Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 05/2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que 
seja efetuada a manutenção da estrada no bairro Bom Sucesso com o uso da patrol, na estrada do 
Observatório descendo o bairro por dentro; 2 – Na estrada em Bom Sucesso que liga o bairro dos 
Ambrósios à estrada principal, onde a ponte foi arrastada pela enchente há mais de quatro anos. 
Solicito de Vossa Excelência, que na real circunstância, nos socorra com a construção de uma 
ponte, para disponibilizarmos aos moradores a sua locomoção. Obs.: O material para a construção 
da ponte já está disponível, faltando a sua execução; 3 – Na Rua José Pereira da Rosa, solicito que 
seja verificada a iluminação pública no trecho em frente ao salão do J, o trecho é muito escuro, onde 
circulam muitos alunos de menor idade; 4 – Que seja melhorada a sinalização com uso de placas 
indicativas na rotatória na estrada do bairro Bom Sucesso; 5 – Que seja efetuada a roçada no mato 
da beira da estrada que dá acesso a Chácara Abel Pinheiro, o mato está atrapalhando a visão dos 
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motoristas (referência: entrada após a ponte de cimento na Rua Ana Gomes de Mendonça), os 
Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 03/2017 do Ver. Edson Fonseca, 1 – 
Que seja feito a coleta do lixo duas vezes ao mês, passando pelo bairro Boa Vista, Anzol e bairro 
Teodoros, o Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei: Projeto de Lei Nº 
04/2017 de 03 de fevereiro de 2017 do Executivo, que dispõe sobre a alteração do Artigo 3º da Lei nº 
906 de 08 de Outubro de 2009 que trata sobre a composição do Conselho Municipal de Assistência 
Social no Município de Brazópolis e dá outras providências, o Sr. Presidente disse que o mesmo já 
foi lido na Sessão anterior, e que irá abordar somente os itens que foram corrigidos. Projeto de Lei 
Nº 05/2017 de 13 de fevereiro de 2017 do Executivo, que dispõe sobre a revogação das Leis 
Municipais 553/2001 e 252/1995 que autoriza o pagamento de anuidade aos Servidores inscritos em 
Órgãos de Classe. O Sr. Presidente disse que fará somente a leitura do Projeto mas que o mesmo 
não entrará em discussão. O Ver. José Carlos pediu para constar em ata o encaminhamento deste 
Projeto para as Comissões. O Sr. Presidente disse que deixará a leitura dos Pareceres para o 
momento de discussão do mesmo, informou também que seria realizado um breve intervalo. 
Reiniciando os trabalhos, o Sr. Presidente iniciou abordando o Projeto de Lei nº 04, de 03 de 
fevereiro de 2017, que dispõe sobre a alteração do Artigo 3º da Lei nº 906 de 08 de Outubro de 2009 
que trata sobre a composição do Conselho Municipal de Assistência Social no Município de 
Brazópolis e dá outras providências. O Ver. José Carlos disse que a reunião da Comissão 
Permanente de Direitos Humanos foi muito produtiva e agregou ao Projeto, aproveitou para 
agradecer os membros da Comissão e deu seu parecer favorável. O Ver. Aldo Chaves comentou o 
posicionamento favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e nenhum outro vereador 
fez o uso da palavra. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei em primeira votação, o Projeto foi 
aprovado por 7 votos favoráveis e 1 ausência. O Ver. José Carlos solicitou Pedido de Regime de 
Urgência, na sequência o Sr. Presidente consultou todos os vereadores que aceitaram e o Projeto foi 
colocado em segunda votação, sendo aprovado por 7 votos favoráveis e 1 ausência. O Sr. 
Presidente então informou que o Projeto de Lei nº 04/2017 foi aprovado em primeira e segunda 
votação por 7 votos favoráveis contra 1 abstenção e irá à sanção do Sr. Prefeito. O Sr. Presidente 
deu início ao grande expediente, começou falando que existe uma grande reclamação por parte da 
população, referente aos postes de luz com lâmpadas queimadas, mencionando haver 
aproximadamente 60 postes com problemas em nossa cidade. O Ver. José Carlos mencionou que 
em média, eram trocadas 20 lâmpadas por mês, na gestão anterior. O Sr. Presidente informou que o 
Sr. Prefeito está buscando por uma licitação, onde ocorreu um problema com uma empresa de Belo 
Horizonte, que impugnou a licitação, causando um erro durante a mesma, sendo por engano 
adicionado junto com a troca de lâmpadas, postes que estão no meio da rua no bairro Cruz Vera, 
explicando que devido a este problema na licitação, a Prefeitura, no momento, não terá como fazer a 
troca das lâmpadas dos postes. Informou também, que passou dois dias buscando uma solução 
para resolver o problema da lâmpada queimada em frente a residência do Sr. Gustavo, na Praça 
Sagrados Corações, onde é realizado o carnaval. O Ver. Aldo Chaves deu a sugestão de criar uma 
Autarquia para cuidar da iluminação pública. O ver. Adriano Simões sugeriu que o Sr. Presidente 
conversasse com o Sr. Prefeito de Paraisópolis, para saber qual a solução que o mesmo usou na 
ocasião de sua gestão para solucionar o problema parecido. Também se seria possível fazer algo 
integrado entre as cidades. O Ver. José Carlos disse que vários Municípios tentaram fazer essa 
união, mas não conseguiram criar um consórcio para chegarem em um acordo. O Sr. Presidente 
solicitou ao Secretário Executivo, que faça uma Indicação Conjunta entre todos os Vereadores para 
a criação de uma parceria entre as cidades vizinhas para solucionar o problema da iluminação 
pública da cidade de Brazópolis. O Ver. Aldo Chaves disse que a taxa de iluminação pública que é 
cobrada da população, seu valor só poderá ser utilizado em iluminação pública ou troca de postes. O 
Sr. Presidente informou que em uma reunião com o Sr. Prefeito, Sérgio Machado e o Sr. Alexandre, 
chefe regional da Cemig, esclareceram que todos os moradores da zona rural também pagam as 
taxas de iluminação pública, que todos os moradores têm acesso a iluminação pública em todas as 
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ruas da cidade. O Ver. Aldo Chaves disse que no ano passado houve problemas com os moradores 
da zona rural, em decorrência dessas cobranças. O Ver. José Carlos disse que a taxa de iluminação 
pública é uma contribuição. O Sr. Presidente comunicou que ele e o Ver. Aldo Chaves no dia 20 de 
fevereiro de 2017 receberam na Prefeitura o Comandante do 56º Batalhão da Polícia Militar de 
Itajubá Tenente Coronel André de Oliveira Coli, onde foi reafirmada a necessidade de aumentar a 
quantidade de policiais para servir nossa cidade, onde as mesmas autoridades disseram ser 
Brazópolis a primeira cidade a estar visitando, reforçando o pedido feito pelo Sr. Presidente no 
momento da cerimônia de troca de comando do 56º Batalhão. O Sr. Presidente disse que todos 
sabem do empenho dos Vereadores Wagner Pereira, Sergio Pelegrino e Aldo Chaves em prol do 
carnaval. O Sr. Presidente informou que através de consultas ao Regimento Interno, nós temos 4 
Sessões nas 4 quartas-feiras do mês, como no mês de março teremos 5 quartas-feiras, iremos 
cancelar a reunião do dia 1º de março, pois, cairá na quarta-feira de cinzas e passaremos para os 
dias 8, 15, 22 e 29 de março, porém, haverá expediente normal na quarta-feira dia 1º de março na 
Câmara Municipal. O Sr. Presidente falou sobre os endereços de e-mails que foram criados para 
todos os vereadores e funcionários da Câmara. O Ver. José Carlos disse que em conversa como Sr. 
Vice-Prefeito, este pediu paciência com os Pedidos de Providência, que são muitos, e disse sobre a 
situação da política nacional, que está cada vez pior, com nomeações políticas cada vez piores, só 
temos uma coisa a fazer sobre a política nacional, não devemos fazer nada igual a ela e ter coragem 
de fazer diferente. O Sr. Presidente disse que com todo respeito ao Partido do Ver. José Carlos, que 
não votou no Partido dos Trabalhadores, portanto, não tenho culpa no cartório, com o que está 
acontecendo no Brasil hoje, quem elegeu o atual Presidente da República foi o próprio Partido dos 
Trabalhadores. Eu Ver. Dalírio Dias comentei sobre a compra das máquinas, conforme o Ver. José 
Carlos disse, precisamos ter paciência, pois estamos completando agora 2 meses de trabalho e 
temos pouco maquinário, arrumando os que estão em manutenção, irá aumentar o desempenho e o 
atendimento dos trabalhos, devemos orientar a população, será necessário ter calma, pois tudo que 
está ao nosso alcance está sendo feito, tudo há seu tempo. O Ver. Adilson de Paula comentou sobre 
a quantidade de papel usado para a impressão de todos os Pedidos de Providência. O Sr. 
Presidente disse que podemos optar por somente a mesa diretora possuir todos os pedidos e os 
demais Vereadores receberiam somente o seu próprio pedido impresso. O Ver. Adriano Simões 
agradeceu a presença da Chefe de Gabinete Juliana Torres e pediu que levasse o agradecimento ao 
Vice-Prefeito José Benedito Vizoto sobre o seu excelente trabalho frente o Setor de Obras. O Ver. 
Aldo Chaves pediu que registrasse que no último sábado, dia 18 de fevereiro, receberam a visita do 
Deputado Federal Sr. Dimas Fabiano, também com a presença do Sr. Prefeito e dos Vereadores 
Sérgio Pelegrino e Dalírio Dias, entre outros presentes, onde o Deputado escutou a demanda do 
Município e citando que dia 17 de fevereiro era a data limite para fechamento das emendas 
parlamentares federais, nos informou que conseguiu a aprovação de uma emenda para Brazópolis, 
no valor de R$387.000,00, sendo R$280.000,00 para reforma do Estádio Municipal Dr. Ataliba de 
Moraes, R$100.000,00 para uso da Saúde e R$7.000,00 para aquisição de instrumentos para a 
Fanfarra  Municipal. Em seguida fomos para a casa do Sr. Prefeito, onde continuamos nossa 
conversa amistosa, e finalizando o Deputado pediu para transmitir um abraço para todos os nobres 
vereadores e que está a disposição de todos. O Ver. Aldo Chaves também agradeceu a presença da 
Chefe de Gabinete Juliana Torres. Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos e convidou a todos para a Quinta Sessão Ordinária da Casa no dia 8 de março às 
19:00 horas. Dando como encerrado os trabalhos dessa 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 
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Secretário: Dalírio Antônio Dias 
 
 

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        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


