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Ata da Sexta Sessão Ordinária – 20-03-2018 
 
Ata da Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 20 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 Ver. Sérgio Pelegrino, onde o Ver. 
Presidente explicou que o mesmo estava em visita a um Deputado em Belo Horizonte. Então 
continuei com a leitura da ata da última Sessão Ordinária, a mesma foi lida, discutida e após ser 
corrigida, foi aprovada. Correspondências Expedidas: Ofício 36/2018, assunto: Encaminhamento 
ao Sr. Prefeito, os pedidos de providências aprovados por unanimidade em Sessão do dia 
13/03/2018; Ofício 37/2018, assunto: Encaminhamento ao Sr. Prefeito, o Projeto de Lei nº 02/2018; 
Ofício 38/2018, assunto: Solicitação referente a Emenda Parlamentar do Deputado Estadual 
Lafayette de Andrada, Ofício 40/2018, assunto: Solicitação a Secretário de Educação, referente a 
liberação de micro ônibus; Ofício 39/2018, assunto: Solicitação referente a Emenda Parlamentar do 
Deputado Estadual Lafayette de Andrada; Ofício 44/2018, solicitando informações referentes ao 
PROCOM; Correspondências recebidas: Ofício 60/2018, assunto: Envio da prestação de contas e 
balanço findo do exercício de 2017; Ofício 63/2018, assunto: Atualização cadastral dos beneficiários 
do Loteamento Bela Vista; Ofício 59/2018, assunto: Loteamento Bela Vista; Ofício 008/RH/2018, 
assunto: Informações referentes ao Requerimento 03/2018; Ofício 007/RH/2018, assunto: 
Informações referentes ao Requerimento 02/2018; Ofício 44/2018, assunto: Respostas aos pedidos 
de providências protocolados na Prefeitura dia 28/02/2018; Ofício 62/2018, assunto: Informações 
referentes aos Requerimentos nº 01, 02 e 03; Ofício 61/2018, assunto: Envio da Lei Municipal 1218 
de 16/03/2018, Projeto de Lei 04 de 15/02/2018 e Projeto de Lei 09 de 13/03/2018; Defesa Civil 
informar ao Setor de Obras, assunto: Corte de árvore; Convite da Escola do Legislativo da cidade de 
Caxambu – MG; Livro “O poder para transformar” com a biografia do ex-Prefeito João Mauro 
Bernardo; Convite para audiência pública no dia 22/03/2018 na Assembleia Legislativa, sobre o 
atraso do repasse do Governo Estadual; Pedidos de Providência: 04/2018 do Ver. José Carlos, 1 – 
Execução de manutenção, com roçada e limpeza, no Parque de Exposições Municipal Edson 
Eugênio da Fonseca; 2 – Correção de um afundamento no calçamento, do lado direito, na Travessa 
Cândido Mendonça, no trecho inicial no sentido da descida para entrada na cidade. Pedido de um 
morador local; 3 – Reitera pedido de colocação de um ou dois funcionários para conservar as 
estradas e propriedades do Município no bairro Bom Sucesso. São muitas estradas, bueiros e locais 
como a Escola e o Posto de Saúde que precisam de cuidados constantes. Os pedidos de 
providências foram aprovados por unanimidade; 04/2018 do Ver. Edson Eugênio, 1 – Que seja feita 
a manutenção e poda de árvores da Praça no Distrito de Estação Dias; O pedido de providência foi 
aprovado por unanimidade; 04/2018 do Ver. Edson Eugênio, 1 – Que seja feita a manutenção na 
estrada do bairro Teodoros em frente a propriedade da Sra. Graça Reno. O pedido de providência foi 
aprovado por unanimidade; 02/2018 dos Vereadores Dalírio Dias e Edson Eugênio, 1- Que seja feito 
um obstáculo que reduza a velocidade dos veículos automotores no final da Rua Capitão Manoel 
Gomes encontro com a Rua Izzac Pereira de Faria, número de referência 623, 627, na frente da 
oficina do alemão a pedido da moradora Flaviane Souza; O pedido de providência foi aprovado por 
unanimidade; 10/2018 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Reiterando pedido para que seja feito o término e 
o conserto na Travessa Mario Silva, na proximidade da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, 
até o final da Travessa. No ano passado o serviço foi iniciado e não foi concluído, atualmente os 
bloquetes estão se quebrando e muitos já saltaram do local. Estes problemas podem provocar 
acidentes com os veículos e pessoas que ali transitam; 2 – Que seja realizado o conserto novamente 
de um trecho na Travessa Vicente Pinto, o serviço foi realizado por 2 vezes, porém o problema não 
foi solucionado, pois os bloquetes estão soltos novamente. Os pedidos de providências foram 
aprovados por unanimidade; 05/2018 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja intensificado a vistoria e 
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tomada de providências dos inúmeros terrenos e lotes com matos, entulhos e todo tipo de animais 
peçonhentos invadindo as casas vizinhas destes terrenos; 2 – Que seja feito a manutenção 
adequada e limpeza das laterais das seguintes estradas rurais: bairro Anhumas, Retiro de Anhumas 
e bairro Japão. Reclamação feito pelos Srs. José Loiro e Renê Felix. Os pedidos de providências 
foram aprovados por unanimidade; 05/2018 do Ver. Wagner Pereira, 1 – Que seja consertado a 
caixa de concreto com tampa de ferro, onde a mesma está quebrada, localizada entre as Ruas 
Capitão Gomes e Travessa Manuel Salgado, entre o gabinete dentário do Dr. Dewell e a casa da 
Secretária de Saúde, Sra. Alessandra Lancetti, o pedido de providência foi aprovado por 
unanimidade; Projetos de Lei: O Ver. Presidente iniciou fazendo a leitura do Projeto de Lei nº 04 de 
15/02/2018, onde lembrou que o mesmo foi distribuído as Comissões, porém o Executivo modificou 
alguns pontos, então será novamente distribuído as Comissões, de Legislação, Justiça e Redação, e 
de Finanças, Orçamentos e Fiscalização; também fez a distribuição e leitura do Projeto de Lei nº 09 
de 13/03/2018, e informou que seria distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 
Comissão de Educação, Cultura, Desportos e Meio Ambiente; O Ver. José Carlos disse que 
poderíamos votar o Projeto do circuito turístico hoje, se todos concordarem. O Ver. Adriano Simões 
disse que é relevante termos um circuito turístico em Brazópolis, mas ao não citar o Distrito de 
Luminosa e bairro de Cruz Vera, não concorda. O Ver. Presidente explicou que está é uma parceria 
que existe com o observatório, pois para as visitações, não existe uma empresa que explore tal 
atividade. O Ver. Adriano Simões disse que mesmo assim, gostaria de se reunir com o Executivo 
para conversar, pois não está à vontade. O Ver. José Carlos disse que foi alertado pela Assessora 
Jurídica, que possui um erro no Projeto, quanto ao circuito, entende que um circuito tem inicio e fim, 
caso venha a ser trabalhado o Distrito de Luminosa e o bairro de Cruz Vera, será então, outro 
circuito. O Ver. Adriano Simões entende que não há necessidade de se ter vários circuitos turísticos 
dentro do Município. O Ver. Wagner Pereira disse que este é um circuito específico. O Ver. Adriano 
Simões protestou dizendo que o Distrito de Luminosa não pode ficar de fora. Eu, Ver. Carlos Adilson 
fiz a sugestão de distribuir o Projeto para que as Comissões avaliem, assim seguindo o Regimento 
da Casa. O Ver. José Carlos disse que é muito complicado a aprovação de um projeto com 2 linhas, 
seria interessante então o envio do estudo que foi feito. O Ver. Presidente disse que neste projeto 
especificamente, é sobre o convênio do Observatório com o Município, em seguida reafirmou a 
importância do Distrito de Luminosa e do bairro Cruz Vera, para o turismo de Brazópolis, então 
distribuiu o Projeto para as Comissões. Grande Expediente: O Ver. Dalírio Dias aproveitou o 
assunto sobre o Projeto de Lei nº 09, onde compreende que está sendo criado não um circuito 
municipal, mas sim o circuito do observatório, e espera que após esta criação, que seja feita um 
circuito municipal, então, abrangendo todo o Município; Pediu aos membros da Comissão de 
Finanças, para nos reunirmos na sexta-feira, dia 23/02, por volta das 16:30, para apreciarmos o 
Projeto de Lei nº 04. O Ver. José Carlos abordou o Ofício enviado pelo Prefeito, referente ao 
Loteamento Bela Vista, para que ele fosse encaminhado ao ex-Prefeito João Mauro, pedindo tais 
explicações em relação aos itens. O Ver. Presidente disse que na reunião realizada no dia 
15/03/2018, que contou com a presença do ex-Prefeito e dos contemplados dos lotes, o próprio João 
Mauro teve acesso a este ofício, também que no dia 19/03/2018 os contemplados estiveram 
presentes e realizaram uma reunião geral, para a escolha dos representantes dos contemplados. O 
Ver. José Carlos disse referente a rua do Colégio Wenceslau, que existe um grande fluxo de 
veículos pesados, então pediu que o Executivo possa olhar com carinho, para encontrar uma saída. 
O Ver. Adriano Simões disse que a Rua Capitão Manoel Gomes, poderia ser pensado em trabalhar 
com horários específicos. O Ver. Presidente disse que quando os ônibus escolares trafegavam por 
ali, era ainda pior, pois o transito ficava ainda mais parado. O Ver. José Carlos relatou sobre o curso 
de Regimes Próprios de Previdência, sendo dois dias e meio, contando a viagem de ida e volta, indo 
na terça-feira e retornando na sexta-feira, as diárias ficaram em R$630,50, sendo que o transporte 
foi pago com a própria diária, que ficou em R$225,00 por pessoa, o hotel ficou em R$255,00 por 
pessoa, pelos três dias, tirando a alimentação, ainda sobrou R$43,80, e temos o mesmo problema 
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da Câmara, pois o contador não aceita o dinheiro de volta, mesmo tendo o posicionamento de 
devolver, porém damos um jeito de aplicar no próprio instituto, pois as diárias são oriundas do 
BrazPrev; Abordou a mudança da Secretária de Assistência e Promoção Social, onde parabenizou 
as ações iniciadas pelo novo gestor, Sr. Nelson, especialmente em relação aos cidadãos com 
problemas de consumo de álcool, que agora estão recebendo acompanhamento e até internação, 
conforme o caso, na verdade esse setor de Secretaria e Assistência Social ficou omisso por 1 ano e 
2 meses, só agora, com a chegada do Sr. Nelson e a ajuda da Secretária de Saúde Alessandra, que 
também a parabeniza, as providências foram tomadas; Por duas vezes alertou sobre o aumento 
desses grupos de consumo de álcool na cidade e, apesar das respostas do Executivo, nada era 
feito, sugeriu ao Prefeito, que atue mais próximo a Secretaria de Assistência Social, para que ela 
assuma seu importante papel no Município, inclusive nas áreas de atendimento das famílias 
desempregadas e em dificuldades financeiras, ainda no setor de habitação, que após 1 ano e 3 
meses continua relegado ao esquecimento, do ponto de vista das ações necessárias para o 
andamento do Projeto, ressaltou que o trabalho dos Vereadores que por várias vezes cobraram do 
Executivo a continuação do Loteamento Bela Vista para atender as famílias; Também se manifestou 
quanto ao ódio virtual e seus danos a atuação política, onde não se tem dúvidas quanto a espantosa 
possibilidade de debates sociais e a riqueza de informações que as mídias sociais apresentam, 
porém, também do espaço para publicações de opiniões irresponsáveis e divulgação de informações 
falsas ou distorcidas, onde nem é possível alcançar a verdade dos fatos e assim a realidade que 
esses fatos produzem; Recentemente, nesta Casa de Leis, vivemos tal realidade, quando 
informações erradas lançadas em redes sociais tiraram o foco dos fatos principais e as discussões 
foram sobre um fato não verdadeiro, mais precisamente um aumento de salário que nunca foi 
proposto ou discutido pela Casa, por outro lado, é responsabilidade do Vereador ser diligente, pois 
representa o povo, é guardião das leis e dos direitos de todos os cidadãos, sendo dever agir de 
forma exemplar, tanto em redes sociais quando no meio da sociedade, sendo testemunha de 
conduta ética e verdadeira, respeitando a pluralidade social e as leis que conduzem o país; Prestou 
também uma homenagem a Vereadora Marillene Franco, do Rio de Janeiro, onde disse que todos 
foram atingidos diretamente com este atentado à vida da Vereadora, ocorrido de forma brutal, num 
momento em que o país se encontra com a democracia fragilizada, outro ponto alarmante é que 
surjam grupos e pessoas que, com atitudes absolutamente raivosas e impensadas, poluem as redes 
sociais com publicações falsas e informações inverídicas, que objetivam denegrir a história e a 
trajetória política da Vereadora, que eleita com 46.000 votos, distribuídos por todas as zonas 
eleitorais do Rio de Janeiro, o que prova ainda mais seu trabalho e representatividade, então deixou 
sua profunda homenagem a essa companheira de luta. O Ver. Adilson de Paula lembrou a todos que 
no ano passado realizou uma parceria com os moradores do bairro Colônia, parceria esta que foi 
muito produtiva e em momento algum gerou barro, hoje faz o pedido de colocação de cascalho e 
temos a resposta de que não pode, pois irá fazer barro, dessa forma vemos a sabedoria de um 
encarregado de estradas, então questionou, o porque de quando os moradores se unem e pagam a 
atividade dá certo, já quando solicita a Prefeitura, só respondem que terá problemas, citou o Sr. 
Aguedes, que possui cascalho de primeira qualidade, porém a Prefeitura vira as costas para uma 
matéria que já deveríamos ter aproveitado a muito tempo, citou a entrada do bairro Sertãozinho, 
onde já foi feito um serviço ruim, disse que já avisou que neste local, se não for colocado cascalho, 
não irá resolver o problema. O Ver. Adriano Simões referenciou a cascalheira do bairro Cruz Vera e 
questionou se a mesma não está sendo aproveitada. O Ver. Adilson de Paula respondeu que foi 
usada somente quando houve parceria com os moradores. O Ver. Adriano Simões disse que existe a 
cascalheira e nenhum valor é cobrado pelo cascalho, pediu para que seja pensado nesta questão, 
pois o cascalho será enviado para qualquer canto do Município, o Ver. Adilson de Paula precisa ser 
ouvido neste assunto. O Ver. Adilson de Paula convidou a todos para irem no local onde foi colocado 
cascalho, preferencialmente em um dia de chuva, para não ouvirmos mais este absurdo de resposta, 
dizendo que o cascalho vai fazer barro. O Ver. Edson Eugênio convidou a todos para o Campeonato 
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de Futebol no bairro Teodoros, onde a final será no próximo domingo, a partir das 14 horas. O Ver. 
Adriano Simões abordou sobre o Distrito Industrial, onde temos algumas novidades, então pediu ao 
Poder Executivo que possa concretizar este projeto, pois o Município tem essa necessidade, o que 
irá viabilizar a vinda de empresas; abordou também sobre o campeonato de futebol citado pelo Ver. 
Edson Eugênio, onde o time do bairro Sertãozinho, do Distrito de Luminosa está na final contra o 
time de Vila Verde; Eu Ver. Carlos Adilson agradeci ao Ver. Edson pelo convite, porém estarei 
apresentando um Teatro na cidade de Cambui; disse que temos que ser sensatos e democráticos 
sobre aquilo que pregamos e agradeceu ao Executivo, na pessoa do Prefeito, que se comprometeu 
a repassar do valor de R$7.500,00 e o palco, que se somarmos tudo chegará próximo a 
R$14.000,00, acompanho o Teatro e sei a dificuldade em conseguir estes apoios, agradeci também 
aos Vereadores que puderam contribuir, aos doadores anônimos que nos apoiaram, também aos 
patrocinadores em nome da equipe do TAB, e neste ano poderemos aprimorar ainda mais o teatro. 
O Ver. Presidente abordou o assunto levantado pelo Ver. José Carlos, referente a Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência, onde parabenizou o Sr. Nelson e cumprimentou a Secretária de 
Saúde Sra. Alessandra, que estão realizando o trabalho em conjunto; quanto ao Loteamento Bela 
Vista, nesta semana tivemos alguns compromissos, como a reunião da Comissão de Infraestrutura e 
Urbanismo, que foi bem tranquila e algumas duvidas puderam ser esclarecidas, porém, grande parte 
será sanada no dia da audiência pública, disse que foi questionado por um contemplado, se poderia 
acontecer de depois de tudo, termos a informação de que não haverá loteamento, onde responde 
que isso é descabido e não tem a mínima chance de acontecer, pois a intenção da audiência pública 
é de esclarecer e buscar uma solução definitiva para esta situação. O Ver. José Carlos disse para 
imaginarmos a contratação de um pedreiro, que ao chegar na obra, colocasse defeito no terreno, 
defeito no material, defeito no projeto e ficasse de braço cruzado, ou se Juscelino Kubitschek 
colocasse defeitos desde o início, quando Brasília ainda era um plano de mato no serrado. Nada 
mais havendo a se tratar, o Ver. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para 
a Sétima Sessão Ordinária da Casa no dia 27 de Março 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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