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Ata da Quinta Sessão Ordinária – 13-03-2018 
 
Ata da Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 13 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 ausência do Vereador José Carlos que está em um 
Curso em Betim e continuei com a leitura da ata da última Sessão Ordinária, a mesma foi lida, 
discutida e após ser corrigida, foi aprovada. Correspondências Expedidas: Ofício 27/2018 ao 
Prefeito Municipal, que encaminha os pedidos de providências aprovados por unanimidade em 
06/03/2018 por esta Casa de Leis; Ofício 28/2018 ao Prefeito Municipal, que encaminha os pedidos 
de providências aprovados por unanimidade em 06/03/2018 por esta Casa de Leis; Ofício 29/2018 
ao Prefeito Municipal, que encaminha o Projeto de Lei nº 07 do Executivo, de 23/02/2018, aprovado 
por unanimidade em 06/03/2018 por esta Casa de Leis; Ofício 30/2018 à empresa OI, solicitando 
mudança no vencimento das linhas telefônicas; Email enviado a Sra. Carla Martoni da ALMG com o 
ofício 31/2018; Moção de Pesar à família do Sr. Ulisses Visoto; O Ver. Presidente fez a leitura da 
moção de felicitação pelo dia das mulheres; Correspondências recebidas: Email recebido da ANTT 
com informações sobre a mensagem com o protocolo nº 3967459; Ofício 52/2018 da Prefeitura 
Municipal, assunto: Envio do Projeto de Lei nº 02/2018; Ofício 53/2018 da Prefeitura Municipal, 
assunto: Informando status de um Projeto de Lei; Ofício 54/2018 da Prefeitura Municipal, assunto: 
Envio de Lei Municipal nº 1217 de 08/03/2018; Ofício 43/2018 da Prefeitura Municipal, assunto: 
Respostas aos pedidos de providências protocolados em 23/02/2018; Convite para a 5ª Festa da 
Casa de Formação Nossa Senhora Aparecida, dia 17/03/2018 à partir das 20h; Ofício 19/2018 do 
BrazPrev, enviando o balancete referente ao mês de fevereiro; O Ver. Presidente informou sobre um 
abaixo assinado que acabou de receber, que é referente aos serviços da empresa Gardênia, então 
pediu ao Ver. Sérgio Pelegrino que fizesse a leitura do Oficio que havia preparado, com o mesmo 
assunto do abaixo assinado. Ofício 32/2018, assunto: Solicitação de informações e explicações 
sobre o alto índice de reclamações de usuários da linha Brazópolis – Itajubá; O Ver. Presidente fez a 
leitura do abaixo assinado. O Ver. Adriano Simões fez a leitura do Ofício 34/2018 a empresa 
Gardênia, assunto: Solicitação de informações referentes as linhas que transitam no município de 
Brazópolis, referente aos passageiros com mais de 65 anos; Ofício 35/2018 ao DER, assunto: 
Solicitação de construção de uma faixa elevada e colocação de faixa de pedestres na MG-295, no 
trevo de entrada de Brazópolis; Ofício 33/2018 ao CODEMA, assunto: Solicitação de avaliação e 
possível corte de árvore em estado crítico; Pedidos de Providência: 05/2018 do Ver. Sergio 
Pelegrino, 1 – Solicito ao Departamento de Obras que melhore as condições da Rua Joaquim Inácio 
Fernandes, bairro Can Can. (Do posto de saúde até a casa do Sr. José Elói). Temos pedestres com 
problemas de saúde e idosos que dependem da estrada que em períodos chuvosos se tornam 
impossível andar a pé. 2 – Solicito ao Poder Executivo, providências referentes a lixeira instalada na 
Rua Antônio Mendonça, nº 107. Próximo à casa do Sr. Lucas Vieira. Não está suportando a 
quantidade de lixo dos moradores próximos; 3 – Que seja feita a melhoria na Avenida Coronel 
Francisco Braz, próximo ao nº 510, em frente a padaria três irmãos, em duas oportunidades foi 
realizada a manutenção, porém, somente retiraram os paralelepípedos para colocar areia por baixo, 
assim, quando chove a rua começa afundar, devido ao alto fluxo de veículos pesados; 4 – Solicito ao 
Poder Executivo que tome providências em relação ao horário de funcionamento do Estádio 
Municipal. Muitos cidadãos estão reclamando da frequência de pessoas que estão utilizando o 
espaço para uso de bebidas alcoólicas e drogas, tanto no período do dia como da noite. Os pedidos 
de providências foram aprovados por unanimidade. 02/2018 dos Vereadores Carlos Adilson e Sérgio 
Pelegrino, 1 – Solicito ao Departamento de Obras melhorias nas estradas da Serra dos Mendonças e 
Serra dos Torres. Muitos moradores reclamando e enviando fotos da situação crítica que se 
encontra. Obs.: Referência do ponto da Serra dos Mendonças é acima do terreirão de café, 
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passando o matadouro. O pedido de providencia foi aprovado por unanimidade. 09/2018 do Ver. 
Carlos Adilson, 1 – Que seja realizado conserto na Rua Gonçalves Torres, em frente aos números 
530 e 537, os bloquetes estão afundando. O pedido de providencia foi aprovado por unanimidade. 
05/2018 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja feita a devida manutenção na ponte localizada no 
bairro Paiolzinho, no Distrito de Luminosa, próximo a propriedade do Sr. Sebastião Marques e Sr. 
Gino Machado. Os pranchões de madeira da ponte estão soltos, colocando em risco os usuários 
tanto pedestres, quanto veículos e animais; 2 – Que seja feita a canalização das águas fluviais, que 
passam por dentro do terreno da Sra. Marieta Faria, localizado na Rua Gustavo Ferreira, no Distrito 
de Luminosa. A passagem da água no terreno está provocando erosão no mesmo, a valeta formada 
pela água, inclusive já proporcionou a morte de um animal da proprietária; 3 – Que seja feita a 
canalização das águas fluviais, que passam por dentro do terreno do Sr. Luiz Carlos do Prado, 
localizada na Rua Sebastião Pereira Serpa, no Distrito de Luminosa. A passagem da água no 
terreno está provocando erosão do mesmo; 4 – Que seja feito o aterramento com entulhos em parte 
da Estrada Municipal Adolfo Rodrigues Simões, nos trechos: Em frente à propriedade dos Srs. 
Nelson Marques, Otávio Marques, Sebastião Marques, Artur Faria e Gino Machado; 5 – Que seja 
feita a roçada das laterais da estrada municipal Ricardo Albano de Oliveira, saindo de Brazópolis, 
passando pelo Distrito de Luminosa e indo até a divisa com São Bento do Sapucaí – SP; 6 – Que 
seja feita a roçada das laterais da estrada municipal que inicia no Distrito de luminosa em direção ao 
bairro Canta Galo, do Município de São Bento do Sapucaí – SP; 7 – Que seja feita a roçada das 
laterais e a devida manutenção da estrada municipal que liga o bairro do Tronco ao bairro Alegre, 
esta estrada tem inicio na propriedade do Sr. Valdemar Almeida, passando pela propriedade da 
família do Sr. Joaquim Pereira e terminando na propriedade do Sr. Agenor, já no bairro Alegre. Os 
pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. 03/2018 do Ver. Adilson de Paula, 1 – 
Que sejam colocadas placas indicando os seguintes bairros: Colônia, bairro da Roça, Serra dos 
Cunha, Farias, Sertãozinho, Anhumas, Bengalau e Prainha. Todas estas placas podem ser 
colocadas as margens da rodovia MG-295 onde fica localizada as entradas dos bairros. O pedido de 
providencia foi aprovado por unanimidade. 03/2018 do Ver. Edson Eugênio, 1 – Solicito que seja 
feito a manutenção na Rua Benedita Oliveira Dias, bairro Horizonte Azul. A mesma se encontra com 
buracos e bloquetes soltos; 2 – Que seja feito a manutenção na estrada do bairro Boa Vista, no 
sentido cidade-bairro. Pontos críticos no decorrer da mesma estão danificando os veículos que por 
ali trafegam. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. 01/2018 dos 
Vereadores Edson Eugênio e Carlos Adilson, 1 – Que seja feita a manutenção na estrada do bairro 
Teodoros, no sentido bairro-cidade. E se possível a ampliação da mesma, principalmente no trecho 
do morro do sabão ao lado da água mineral. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade. 
05/2018 do Ver. Dalírio Dias, 1 – solicito que seja feito manutenção no calçamento próximo ao 
barracão do Sr. Rosemar no bairro Bom Sucesso, pois uma das laterais estão com bloquetes 
levantados podendo provocar acidente; 2 – Que seja feito o desentupimento da rede de esgoto 
próximo a Igreja São Clemente no bairro Bom Sucesso. Pois está transbordando. Os pedidos de 
providências foram aprovados por unanimidade. O Ver. Presidente fez a leitura do Veto oriundo do 
Executivo, referente ao Projeto de Lei nº 02 de 2018 do Executivo, em seguida informou que o Veto 
foi distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, onde o relator Vereador Edson 
Eugênio foi substituído pelo Vereador Wagner Pereira, Comissão de Finanças, Orçamentos e 
Fiscalização, onde o relator José Carlos foi substituído pelo Vice-Presidente Sérgio Pelegrino, sendo 
ambos os pareceres favoráveis, e explicou que por se tratar de veto, o regimento da casa pede que 
seja feito através de escrutínio secreto; Então chamou o Ver. Sérgio Pelegrino para verificação e 
apresentação da urna, em seguida fez a leitura da cédula de votação e chamou os Vereadores em 
ordem alfabética, após a votação pediu ao Secretário Cesar Gomes, que trouxesse o escrutínio de 
volta para a contagem dos votos, sendo o resultado com 8 votos aprovando o VETO , será então 
enviado para a sanção da Lei Municipal pelo Prefeito; Dando continuidade o Ver. Presidente abordou 
o Projeto de Resolução nº 01 de 13/03/2018, que “Institui o Título Honorário a ser concedido como 
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homenagem prestada pela Câmara Municipal a pessoas que tenham ao longo de suas atividades, 
contribuídos de forma relevante ao Município de Brazópolis/MG”, leu também os pareceres da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e o Parecer Jurídico, sendo ambos favoráveis, finalizou 
fazendo a leitura do currículo do Sr. Sérgio Barbosa Menezes, que será agraciado com o Título; 
Então colocou o Projeto de Resolução em discussão. Não havendo, passou a votação. O referido 
Projeto de Resolução foi aprovado por 7 votos. Grande Expediente: O Ver. Carlos Adilson 
agradeceu em nome do Ver. José Carlos, sobre uma situação difícil, onde a Secretária Alessandra 
Lancetti, o Sr. Nelson e a Sra. Silvana, começaram a realizar um trabalho com as pessoas com 
problemas com álcool e drogas, em vários pontos da cidade, onde infelizmente tivemos o óbito de 
um jovem, devido ao álcool, parabenizou os envolvidos por terem iniciado o trabalho referente as 
clínicas de recuperação, onde também retratou a importância de fazer a inserção destas pessoas de 
volta a sociedade, disse também que algumas pessoas se encontram em estado lastimável devido 
ao álcool, então fez um apelo para que seja desenvolvido um trabalho de resgate destas pessoas, 
pois a tendência é aumentar e sabemos que o alcoolismo é uma doença, citou um dos rapazes que 
foi internado, onde o pai lhe disse ser a 7ª vez que é internado em uma clinica de recuperação e não 
solucionou, então disse que já passou da hora de tomarmos uma atitude, não podemos esperar que 
mais uma pessoa venha a falecer. O Ver. Edson Eugênio complementou o dito pelo Ver. Carlos, 
sobre o pessoal da “Roda de Fogo”, onde um rapaz possui um grande talento para desenhos e 
poesias, e não podemos fechar os olhos para eles; Agradeceu também a presença de todos no 
plenário, o que acha ser muito interessante, para que todos estejam a par da situação; Agradeceu 
também ao Sr. José Benedito pela manutenção de uma estrada que estava crítica. O Ver. Adriano 
Simões disse que é lamentável que tenha que ter ocorrido um óbito para que as devidas 
providências fossem tomadas, o que era notório que a Assistência Social do Município estava com 
falhas e com certo descompromisso, e agora com o ingresso de mais pessoas, vê que esta questão 
está sendo levada mais a sério, infelizmente estes casos são normais pelo Brasil a fora, então 
desejou todo sucesso a todos; Abordou também a inauguração da Capela do Santíssimo, na Igreja 
Matriz de Nossa Senhora das Candeias, no ultimo sábado, dia 10/03/2018; Comentou também sobre 
a viagem para Belo Horizonte feita na ultima quarta-feira, em companhia do Ver. Adilson de Paula, 
saindo de Brazópolis por volta de 04:00 horas e chegando em Belo Horizonte por volta das 10:00, 
onde visitaram o gabinete do Deputado Estadual Lafayette de Andrada do Partido PSD, que é o 
mesmo partido do Prefeito Carlos, onde conversamos sobre vários assuntos e o Deputado se dispôs 
para enviar ao Município uma bloqueteira, conforme ofício lido no inicio da Sessão, então agradeceu 
aos Vereadores pela assinatura do Ofício, e agora resta aguardar o recebimento, disse que no 
momento em que estava retornando, em conversa com o Ver. Adilson de Paula, o sentimento era de 
dever cumprido. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que foi procurado por uma cidadã, que questionou se 
havia a possibilidade de mudança no horário de marcação de consulta no Postinho de Saúde, onde 
entrou em contato com a Secretária Alessandra Lancetti, que prontamente atendeu e passou as 
informações, as quais repassou a população e também comentou na transmissão. O Ver. Dalírio 
Dias abordou o assunto do SICOOB, onde notou que a construção está a todo vapor e segundo 
informações do Sr. José Márcio, a previsão é otimista, que talvez até em setembro o banco já esteja 
funcionando; Também convidou a todos para o jantar beneficente e show de prêmios no dia 24/03 à 
partir das 18:00 em prol da Associação de Voluntários de Bom Sucesso, para a cirurgia do Sr. 
Otávio, que teve que operar sua perna, pois corria risco de perde-la. O Ver. Adilson de Paula disse 
como Presidente da Comissão de Urbanismo, está convocando os demais membros para reunião no 
dia 15/03 as 17:00 aqui na Câmara Municipal, deixou o convite também para a Comissão do 
Loteamento Bela Vista e aos demais Vereadores; Outro assunto é referente a não obrigatoriedade 
do vereador de participar de Comissões, porém em sua opinião se o Vereador deu o nome, ele tem o 
dever de vir. O Ver. Presidente salientou que o assunto é sobre a audiência pública do referido 
Loteamento, que é algo que nos foi deixado pela ultima gestão e temos a obrigação de 
desenrolarmos a situação. O Ver. Adilson de Paula lembrou que a Comissão tem uma reunião com o 
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Promotor as 17:00. O Ver. Presidente disse que recebemos a visita do pré-candidato ao Governo de 
Minas, Sr. João Batista Mares Guia, que já foi Secretário de Educação do Estado e esteve 
acompanhado do Ver. Marcelo Krauss do Município de Itajubá, por volta das 11:00 na Prefeitura 
Municipal, onde pudemos conversar e termos novos aprendizados sobre a questão pública; 
aproveitou para agradecer a presença do Sr. Prefeito, da primeira Dama, o Coordenador de 
Desenvolvimento de Novos Negócios, Sr. José Marcio de Oliveira reis, Sr. Alessandro Cavichi, Sr. 
Marquinhos, Sr. Eugênio Noronha e ao Dr. José Henrique Torres. 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 20 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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