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Ata nº 5 de 11-03-2019

Ao décimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, na Câmara Municipal de
Brazópolis,  localizada  na  Praça  Wenceslau  Braz,  nº  17,  no  Plenário  Legislativo  Vereador  Dr.
Euclides Machado de Souza, com início às  19h:00minutos, realizou-se a  5ª Sessão Ordinária
sob  a  Presidência  do  Vereador  Adriano  Simões,  que  desejou  boa  noite  aos  vereadores,  aos
munícipes presentes e aos internautas, em seguida proferiu as palavras:” Sob a proteção de Deus e
em nome do povo Brazopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos”, solicitou ao Secretário
Ver. Aldo Chaves que procedesse a chamada nominal dos vereadores, onde constatei a presença
de todos, havendo quórum o  Presidente declarou aberto os trabalhos e solicitou ao  Secretário
Ver. Aldo Chaves que procedesse com a leitura da Ata de número 4, do dia 25 de fevereiro de
2019. Logo após o Presidente colocou a ata em votação e ela foi aprovada por unanimidade. O
Presidente deu continuidade solicitando ao  Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino  que faça a
leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 014/2019 e 015/2019 ao Poder Executivo. Dando
continuidade  o  Presidente  solicitou  ao  Secretário Ver.  Aldo  Chaves que  faça  a  leitura  das
Correspondências  Recebidas,  sendo:  17/2019  da  Comissão  de  Finanças,  Orçamentos  e
Fiscalização; Defesa do Ex-Prefeito João Mauro Bernardo; 27/2019, 28/2019, 29/2019, 33/2019 e
34/2019 do Poder Executivo; 29/2019 do BrazPrev; 65/2019 do Conselho Tutelar dos Direitos da
Criança  e  do  Adolescente;  Convite  para  1ª  Conferência  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa;
757/2019/PRESI-FUNASA da Fundação Nacional de Saúde. Dando continuidade o  Presidente
passou aos  Pedidos de Providências  e Requerimentos,  sendo: 05/2019 do Ver.  Dalírio Dias;
06/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino; Requerimento de Informação 02/2019 e Indicação 01/2019 do
Ver. José Carlos; 05/2019 do Ver. José Carlos; 07/2019 do Ver. Carlos Adilson; 05/2019 do Ver.
Aldo Chaves. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O Presidente deu
continuidade fazendo a leitura da Resolução do Legislativo nº 03/2019, que “Nomeia Comissão de
Licitação da Câmara Municipal”, em seguida colocou a referida Resolução em discussão. O Ver.
Aldo  Chaves e  o  Presidente fizeram  uso  da  palavra.  Não  havendo  discussão,  colocou  a
Resolução do Legislativo 03/2019 em votação. A Resolução do Legislativo 03/2019 foi aprovada
por unanimidade e irá a promulgação da Mesa Diretora. Deu continuidade iniciando o  Grande
Expediente:  O Ver.  Carlos Adilson  falou sobre o falecimento do funcionário Sr.  Antônio na
última semana, onde prestou sua homenagem e pediu aos Vereadores uma moção de pesar ao
mesmo. Também parabenizou a Comissão de Organização do Carnaval, pelo tranquilo e bonito
Carnaval  realizado.  Continuou  dizendo  compreender  a  situação  das  estradas  rurais  devido  as
chuvas,  mas disse estar sendo questionado pelos moradores do bairro Serra dos Mendonças e
Lagos da Serra, que estão se sentindo excluídos, devido a falta de manutenção em suas estradas, o
Vereador está tentando agendar uma reunião com o responsável pela manutenção, mas não está
conseguindo contato com o mesmo, que não está atendendo suas ligações, elogiou os trabalhos
que  estão  sendo  realizados,  mas  disse  que  esta  sendo  chamado  de  mentiroso,  pois  avisa  a
comunidade  será  feita  a  manutenção,  porém nada é  feito,  sua  função  como Vereador  é  a  de
fiscalizar e quem irá executar e justificar o porquê de não executar é o Executivo. Agradeceu ao
Sr. Paulo e Sr. Rafael pela resolução de boa parte dos pedidos de providências, e lembrou um
oficio  referente  a  uma  situação  ambiental  no  Loteamento  São  Francisco,  que  será  feito  um
reflorestamento e agradeceu a Ana Paula do CODEMA pelo apoio. O Presidente abordou sobre as
estradas rurais, onde disse estar acompanhando quase que diariamente os serviços nas estradas,
onde o Sr. João Tripa está fazendo de tudo para atender a todos, como os trabalhos realizados nos
bairros dos  Vereadores Adilson de Paula e  Edson Eugênio, inclusive foi conversado sobre a
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atenção a ser dada na estrada que liga os bairros Bom Sucesso e Estação Dias, então garantiu ao
Ver. Carlos Adilson que o bairro Serra dos Mendonças e Lagos da Serra também serão atendidos.
O Ver. Carlos Adilson concordou mas disse não estar tendo resposta do Sr. João Tripa. O Ver.
Dalírio  Dias informou  que  no  bairro  Bom Sucesso  ainda  não  foi  realizada  manutenção  nas
estradas,  tem cobrado e reconhece a situação difícil,  mas a  população não compreende e nos
cobram, disse que em conversa com o Sr. João Tripa, no dia 12/03/2019 irão passar pelas estradas
para avaliar quais as prioridades. Abordou também sobre a reunião realizada na Câmara Municipal
referente a 3ª edição da Copa Regional de Futebol, que contou com a presença do Sr. Joaquim
Carlos  Rodrigues,  Vereadores  Aldo Chaves, Adriano Simões  e Dalírio Dias,  lembrou que o
trabalho do Sr. Joaquim é totalmente voluntário e como o próprio disse “faz por amor ao futebol”,
então o parabenizou e pediu que a Prefeitura possa incentivar o esporte, citou os corredores, que
sempre levam o nome da nossa cidade, eles não necessitam de apoio financeiro, mas por exemplo
o transporte dos atletas, é uma das solicitações que o Vereador recebe. O Ver. Adilson de Paula
confirmou a informação do Ver. Dalírio Dias, sobre a presença do Sr. João Tripa no bairro Bom
Sucesso, pois conversou com o mesmo, durante a manutenção no bairro Prainha, também que em
sua opinião, não adianta iniciar a manutenção em uma estrada e no outro dia ir para outra, assim
não irá finalizar nenhuma, pois o serviço pela metade não fica bom para ninguém. O Ver. Wagner
Pereira abordou sobre a reunião do dia 26/02/2019 às 19 horas no TAB sobre o Loteamento
Goiabal,  com a  presença  dos  contemplados  pelo  ex-Prefeito  João  Mauro  e  o  Prefeito  Carlos
Alberto, onde foi provado e comprovado que o Loteamento Goiabal não existe, devido à falta de
infraestrutura e está sob judice, disse que desta vez todos puderam entender o porque da situação,
a qual a culpa está caindo sob a administração atual. O Presidente disse que o Prefeito esteve em
Brasília  e  protocolou  200  moradias  por  parte  de  um  programa  do  Governo  Federal  para
Brazópolis, assim, o Prefeito fez sua parte e está no aguardo para que essas moradias venham para
Brazópolis. O Ver. Wagner Pereira disse que é uma satisfação para a população, que o Prefeito
atual não está enrolando e os Vereadores também estão fazendo sua parte. O  Ver. José Carlos
homenageou o servidor Antônio Cláudio da Silva, que trabalhou junto no TAB e sendo servidor
municipal sempre ouviu que era um bom funcionário,  disse ser a  favor da moção de pesar a
família.  Agradeceu ao Dr.  Attilio,  onde realizou o encaminhamento de um caso do transporte
escolar terceirizado que andava de forma irregular, e o mesmo atuou e a Prefeitura já resolveu
realizando a troca do pneu. Também comentou sobre as estradas, onde fez referência a questão do
funcionário  Conserva,  que  é  fundamental  e  iria  ajudar  e  muito  na  manutenção  das  estradas,
fazendo esse alerta ao Sr. João Tripa, conforme sua experiência, informou que a manutenção deve
ser feita antes de ocorrer as chuvas, o pessoal que mora na zona rural sabe como ficam as estradas,
mas sem um planejamento com a volta dos conservas, será complicado. O Presidente disse que a
questão do Conserva tem total apoio dele, explicou que o servidor conserva trabalha nas saídas das
águas das estradas, que são os maiores problemas das estradas. O Ver. Dalírio Dias informou que
irá cobrar sim, e como falado, o uso do funcionário conversa irá melhorar em 70% as situações das
estradas.  O  Ver.  Aldo  Chaves sugeriu  que  fizéssemos  uma  indicação  ao  Executivo,  para  o
atendimento do uso dos Conservas nas principais estradas. O Ver. Wagner Pereira pediu que seja
explicado o que é  conserva.  O  Presidente explicou que Conserva é  o funcionário que faz as
roçadas, as aberturas para escoamento das águas, limpeza dos bueiros e valetas nas estradas, a
pessoa  que  faz  a  manutenção  das  estradas  no  dia-a-dia,  atuando  especificamente  nos  locais
críticos. O Ver. Wagner Pereira disse que é um serviço simples, feito durante o mês todo, para
que não tenha necessidade de uso de maquinários. O Ver. Aldo Chaves explicou que o Conserva
faz o trabalho preventivo, para que a estrada não chegue ao ponto de ficar intransitável. Também
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abordou sobre o Carnaval, parabenizando a Polícia Militar, Segurança, Bombeiros, a equipe de
limpeza, a Comissão Organizadora, disse que mesmo com chuva em grande parte do tempo, os
foliões compareceram, o que é bom para o comércio local, dessa forma a cidade toda ganhou,
citou os nomes da Cibele, Cláudio José, Blocos Carnavalescos, Bonecos Gigantes, as Bandas e o
Tratorto,  que já está no 15º ano, disse também que o Coronel  André Coli  e  o Tenente Paulo
estiveram  presentes  durante  todo  o  percurso,  já  que  a  segurança  do  Tratorto  sempre  é  uma
preocupação, agradeceu a Deus por tudo ter ocorrido de forma tranquila. Sobre o assunto dos
prestadores de serviços no transporte escolar, informou que a partir do mês de abril, os prestadores
tem a obrigação de apresentar  os  laudos dos  veículos,  a  vistoria  e  etc,  sendo que  o setor  de
Licitações já está mandando um oficio para eles que a partir de quarta-feira terão 48 horas para
apresentar as vistorias todas feitas, visando a maior segurança dos usuários, citou uma conversa no
grupo do whatsapp da Câmara, onde foi debatido sobre a viação Natércia, situação apresentada
pelo Ver. Adilson de Paula, onde então foi buscar respostas e foi informado que o proprietário da
empresa Viação Natércia, Sr. Ormeu, estará na prefeitura para poder estudar soluções, devido aos
perigos, citou a crise que todo o Brasil passa e a situação das caronas nos ônibus escolares, que
prejudicam o mercado do transporte, alertou sobre a preocupação com relação as concessões, mas
amanha o Executivo que é  responsável,  irá  atuar  na fiscalização.  No mesmo assunto,  citou a
viação  Gardênia  que  dá  problemas  com  frequência,  porém,  está  situação  não  está  a  par  do
Município,  sendo de responsabilidade da ANTT com o Estado, o que exige uma mobilização
maior, citou o Ver. Marcelo Krauss de Itajubá que está tomando está frente, onde nós podemos
participar, pediu ao Ver. Sérgio Pelegrino para comentar. O Ver. Sérgio Pelegrino explicou que o
processo está anexado junto a uma denuncia realizada em Belo Horizonte e está nas mãos do
Promotor do Direito do Consumidor. O Ver. Aldo Chaves disse que vemos a população cobrando
os vereadores, porém, neste caso não temos nenhuma ferramenta para resolver essa questão, nós
vereadores temos que seguir a legislação, o que rege a constituição e as leis do país, mas estando
nas esferas judiciais, acredita que o problema será solucionado. Referente aos esportes, disse que
hoje  conversou  com o Sr.  Helder  responsável  dos  esportes,  sobre  as  demais  modalidades  do
esporte, pediu para reunirmos com os mesmos, para dialogarmos sobre quais as necessidades, nós
da  Câmara podemos dar  apoio  ajudando a entrar  em contato  com o Executivo para ajudar  a
atender  as  necessidades,  pois  o  esporte  é  uma  forma  de  tirar  o  jovem  dos  caminhos  ruins,
comentou a publicação do Ver. Adriano Simões sobre a reunião para a 3ª Edição do Campeonato
Regional de Futebol, que inclusive convidou todos os vereadores para a próxima reunião que será
dia 10/04 às 19:30 horas. Finalizou informando sobre a chegada do Trator de patrulha mecanizada,
com gás tanque, chorumeira e a roçadeira acoplada, que será muito importante para a manutenção
das estradas, que desde o dia 02/01/2019 está creditado para a Prefeitura, mas só chegou agora,
porém, partes dos complementos já haviam chego anteriormente, informou que na quarta-feira o
trator irá chegar em Brazópolis. O Ver. Sérgio Pelegrino fez um questionando sobre a fiscalização
da concessão dos veículos do transporte escolar, então sugeriu que isso seja realizado no mês de
fevereiro,  que é o mês de inicio das aulas.  O  Presidente iniciou falando sobre a Viação São
Caetano, onde a condição dos veículos é péssima, problemas de pneus, limpeza, fez uma ressalva
de que esses problemas ocorrem a décadas e infelizmente não foram solucionados, em sua opinião
o Legislativo e o Executivo passados também têm responsabilidade. Também se solidarizou com a
família do Sr. Antônio Cláudio da Silva, pelo seu falecimento, o qual tem informações de que foi
um excelente servidor público. Convidou a todos para o almoço beneficente em prol do tratamento
de saúde da Sra. Carolina Lúcia, no próximo dia 17/03 a partir das 12 horas, no bairro dos Lúcios
no Distrito de Luminosa. Continuou abordando sobre a 3ª Copa Regional de Futebol no bairro
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Bom Sucesso, sobre o apoio da Câmara Municipal, que não é um apoio financeiro, sendo um
apoio de estar presente, cedendo o espaço, citou o exemplo do apoio seu e do Ver. Dalirio Dias na
premiação, também disse que o Sr. Joaquim comentou que está buscando parcerias, referente aos
atletas de outras modalidades, disse que não estamos ajudando o campeonato financeiramente,
mas sim um apoio moral,  quanto a  questão dos corredores,  a cobrança é  feita em relação ao
transporte, então pediu ao Prefeito que possa ceder o transporte ao pessoal, entendemos a crise
financeira,  mas  os  próprios  atletas  disseram  que  colaboram  no  abastecimento  dos  veículos.
Parabenizou todos os organizadores, comerciantes, associação, as pessoas que ajudaram e fizeram
a maior festa do nosso Município ser brilhante, destacou o trabalho da Comissão Organizadora e
aos  apoios  da  Policia  Militar,  Corpo  de  bombeiros,  dos  Vereadores  e  da  Prefeitura,  na
disponibilização de médicos e da limpeza. Também comentou sobre a apresentação do Parlamento
Jovem na Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira, pelo técnico legislativo Julio Faria e do
Ver. Aldo Chaves,  acreditando que iremos colher os frutos do inicio deste trabalho em nosso
Município,  onde  ressaltou  a  importância  do  jovem  em  participar  da  política.  Encerrou
agradecendo a presença de todos, convidando para a Sexta Sessão Ordinária da Casa no dia 25 de
março às 19:00 horas e pediu que todos se levantem para saudarem os pavilhões. Dando como
encerrado os trabalhos. Eu, Aldo Chaves lavrei a presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será
assinada por todos os EDIS presentes. 
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