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Ata nº 9 de 15-04-2019

Ao décimo quinto dia do mês de abril 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  9ª 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 8, do dia 08 de abril 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: 29/2019, 30/2019 e 31/2019 ao Poder Executivo;
Ofícios enviados ao ILB/ Interlegis. Dando continuidade o Presidente solicitou ao Secretário Ver.
Aldo Chaves que faça a leitura das  Correspondências Recebidas, sendo: 63/2019, 64/2018 e
71/2019  do Poder  Executivo;  33/2019  da  Casa  de  Convivência  José  Caetano  Pereira.  Dando
continuidade o  Presidente passou a distribuição do  Projeto de Lei nº 07 de 08/04/2019, que
“Dispõe sobre a criação e delimitação do Bairro Santo Isidro e dá outras providências” para
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e Comissão de Urbanismo, Infraestrutura
e Regulamentação Fundiária, também distribuiu o  Projeto de Lei nº 08 de 09/04/2019, que
“Dispõe  sobre  as  diretrizes  para  elaboração  da  Lei  Orçamentária  de  2020  e  dá  outras
providências” para  a  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Cidadania,  e  Comissão  de
Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de
Providências  e Requerimentos,  sendo:  10/2019  do  Ver.  Dalírio  Dias;  Requerimento  de
Informação 02/2019 do Ver. Carlos Adilson; 11/2019 do Ver. Carlos Adilson; 08/2019 do Ver. José
Carlos;  Requerimento  de  Informação  01/2019  da  Comissão  de  Finanças,  Orçamentos  e
Fiscalização;  08/2019 do Ver.  Aldo Chaves.  Os pedidos de providências  foram aprovados por
unanimidade.  O  Presidente deu continuidade passando a leitura do  Projeto de Lei  nº 07 do
Executivo, em seguida consultou o plenário sobre a possibilidade de realizarmos um intervalo para
finalizarmos os detalhes. O Presidente deu continuidade colocando o Projeto em discussão. Os
vereadores  Wagner Pereira,  Adilson  de  Paula,  Aldo  Chaves,  José  Carlos  e  o  Presidente
fizeram uso da palavra. Não havendo discussão o Presidente colocou o Projeto de Lei nº 07 de
08/04/2019, que “Dispõe sobre a criação e delimitação do Bairro Santo Isidro e dá outras
providências” em 1ª votação. O referido Projeto foi aprovada por unanimidade em 1ª votação. O
Ver. Adilson de Paula fez pedido de regime de urgência. O Presidente consultou a casa e acatou
o pedido de regime de urgência, então colocou o  Projeto de Lei nº 07/2019 em 2ª votação. O
referido Projeto foi  aprovada por unanimidade em 1ª  e  2ª  votação e irá  a sanção do Prefeito
Municipal. O Presidente deu continuidade iniciando o Grande Expediente: O Ver. Adilson de
Paula convidou todos para a cavalgada em prol do Lar das Crianças, no dia 28/04, que irá encerrar
no Parque de Exposições com o Leilão de Gado. O Ver. Wagner Pereira abordou sobre a Emenda
solicitada pelo próprio ao Deputado Federal Bilac Pinto, no valor de R$120.000,00 (cento e vinte
mil reais), para a aquisição de um raio-x, a qual já foi depositada para a Prefeitura, explicou que o
valor é para a compra de um raio-x analógico e a Prefeitura irá completar para a compra de um
raio-x digital, explicou também sobre o funcionamento do raio-x, e fez a leitura de uma publicação
da Prefeitura sobre a referida Emenda. O Ver. Carlos Adilson agradeceu a comunidade do bairro
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Alegre,  onde  esteve  em reunião  no  último  sábado,  com o conselho  comunitário  do  bairro,  e
salientou que é importante a união da comunidade para a realização das obras, principalmente em
tempos de crise, explicou que a comunidade está fazendo uma parceria com o Executivo para o
calçamento no local, e citou o perigo que está a situação atual da estrada. Também apresentou seu
repúdio a empresa CEMIG, onde no dia 13/11/2018 encaminhou um ofício ao Sr. Alexandre da
CEMIG, solicitando informações sobre os postes da empresa OI no bairro Can Can, questionando
a  possibilidade  de  se  colocar  braços  de  iluminação  pública  no  local,  e  até  agora  não  obteve
resposta, também sobre outro oficio enviado no dia 04/02/2019, sobre a queda de energia no bairro
Anhumas e Retiro de Anhumas, que também não obteve resposta, lembrou que este ofício foi
reenviado  no  dia  21/03/2019,  também tentou  contato  telefônico,  mas  sem sucesso,  disse  que
pagamos uma conta alta, enquanto a CEMIG tem 1 bilhão de reais de lucro. Também parabenizou
a equipe do TAB pela apresentação no domingo de ramos, que infelizmente devido a chuva, a
apresentação teve de ser dentro da igreja, aproveitou para convidar a todos para as apresentações
durante a Semana Santa. Finalizou abordando sobre a Campanha da Fraternidade, onde citou o
descaso que a população brasileira sofre, disse que a semana santa é um momento de reflexão. O
Presidente comentou sobre o bairro do Alegre de Cima, citado pelo  Ver. Carlos Adilson, onde
confirmou como é perigosa a estrada, e elogiou a população do bairro pela união na busca de uma
solução e ao Poder Público pelo apoio, disse que não esteve presente pois não foi convidado, mas
é um bairro que possui muitos amigos, citou que esteve no bairro com a empresa REMO, referente
a alguns pontos de energia, sobre as políticas públicas, parabenizou o Governo Federal que está
propondo  o  pagamento  do  13º  salário  do  programa  Bolsa  Família.  Também  citou  uma
determinação  do  Ministério  da  Saúde,  que  diz  que  os  Postos  de  Saúde  devem  manter  seus
atendimentos  até  as  22  horas.  O  Ver.  Carlos  Adilson disse  ter  visto  informações  no  site  do
Governo Federal,  onde não sabe informar se esta  determinação foi  aprovada,  disse que viu a
reportagem,  e  amanhã  estará  conversando  com  a  Secretária  de  Saúde  para  confirmar.  O
Presidente enfatizou que em seu ver, essas duas questões são políticas públicas direcionadas a
população mais carente. O Ver. Dalírio Dias citou a reunião do campeonato de futebol organizado
pelo Sr. Joaquim Rodrigues, que contou com a presença do Ver. Carlos Adilson e dos dirigentes
dos times que irão participar, totalizando 25 times e se colocou a disposição para ajudar. Deu
continuidade dizendo que o bairro Luminosa é uma das portas de entrada da cidade, tendo ligação
com  o  estado  de  São  Paulo,  citou  também  o  Observatório  Pico  dos  Dias,  que  é  o  maior
observatório do Brasil, e o evento Portas Abertas, onde todos podem participar, também que no
Observatório  existe  um  telescópio  de  monitoramento  de  lixo  espacial,  então  disse  que  fica
indignado com a situação da estrada que leva ao mesmo, onde julgou que está pior do que a
estrada de um bananal, e sendo um ponto turístico já consolidado, possuir a estrada em péssimo
estado é caso de indignação, não está pedindo para solucionar a estrada toda, mas a mesma está
repleta  de  buracos,  valetas,  falta  de  escoamento  das  águas,  disse  que  todas  estradas  são
importantes, mas acredita que dar toda atenção a uma estrada e esquecer de um ponto turístico
como o observatório, é algo vergonhoso, pois o observatório recebe pessoas do mundo todo e
deparar com este estado da estrada é revoltante. O  Presidente questionou se o Vereador estava
citando a estrada do bairro Luminosa. O Ver. Dalírio Dias disse que todas são importantes, mas é
necessária  uma atenção a  estrada  do  Observatório.  O  Presidente convidou os  Vereadores,  da
mesma forma que foi feita a visita na reforma do Estádio Dr. Ataliba de Moraes, para visitar as
estradas rurais, para identificar onde e como estão sendo feitos os serviços,  podemos também
convidar o coordenador das estradas para nos acompanhar e nos apresentar os trabalhos que já
realizou.  O  Ver.  Sérgio Pelegrino disse que a  proposta  do  Presidente é  muito interessante e
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concorda com a indignação do Ver. Dalírio Dias, pois é uma estrada que passa as vezes e nota que
desde  o  começo  do mandato  os  Vereadores  Dalírio  Dias  e  José  Carlos fazem o  pedido de
manutenção e a referida estrada é um pouco esquecida pelo Executivo, quanto a solicitação do
Presidente, poderíamos chamar o Sr. João Tripa para vir fazer o uso da Tribuna e explicar sobre
seu planejamento, para assim termos uma previsão de quando as outras estradas serão atendidas,
pois como vereadores sempre ouvimos o cidadão que questiona sobre esses casos. O Ver. Dalírio
Dias disse que a estrada do Observatório não recebeu manutenção desde o ano passado, por isso
apresentou sua indignação, em sua opinião não podemos deixar uma estrada com mais de 1 ano
sem manutenção. O  Ver. José Carlos disse que a palavra que o cidadão usa para reclamar, é
abandono,  independente  de  onde  estão  sendo  feitos  os  trabalhos,  e  lembrou  que  a  última
manutenção feita na estrada o Observatório, foi pelo Sr. Rafael, disse que essa estrada é a de maior
fluxo, mas que existem outros diversos trechos, onde citou o trecho pedido pelo Ver. Dalírio Dias,
continuou informando que manutenção de estrada rural é política pública, pois traz renda, melhora
a vida do produtor, dá acesso à saúde, concluiu dizendo que política pública no Brasil parece
piada, pois é necessário um grande planejamento e nota que isto falta não só em nossa cidade,
como em outras também, disse que tenta contribuir fazendo pedidos e indicações, mas questões
como o afastamento  dos  funcionários  conserva,  a  falta  de uma equipe  para  atender  os  locais
críticos, a indisponibilidade das máquinas, dessa forma a sensação que a população nos passa é de
abandono, disse que fala em forma de alerta para a Prefeitura. Concordou com o convite a ser
enviado ao Sr. João Tripa, pois acha importante termos essa conversa, também concordou com a
ideia de visitar as estradas para conhecermos a realidade. Continuou agradecendo a Comissão de
Finanças,  Orçamentos  e  Fiscalização  sobre  a  visita  no  Estádio  Dr.  Ataliba  de  Morais,  onde
aproveitou para informar a população que os Vereadores não sabem do andamento dos projetos do
Executivo,  sabem somente  quando  fazem a  solicitação  de  informação.  O  Ver.  Aldo  Chaves
comentou sobre a reunião da Comissão no dia 11/04/2019, onde foi abordado o AnteProjeto, que
trata a disciplina das concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos no âmbito do
Município de Brazópolis que serão realizados através do Plano Municipal de Desenvolvimento e
descentralização  e  dá  outras  providências,  onde  explicou  que  se  trata  de  uma  proposta  do
Município para o Mercado Municipal, Transporte Coletivo Público, Terminal Rodoviário e Rotas
Turísticas, também que a Comissão está trabalhando na sugestão da Cascata, também referente ao
abastecimento de água e tratamento de esgoto, que hoje é realizado pela COPASA, e da criação de
um novo Cemitério, pois dentro de alguns anos será uma necessidade pública. Também abordou
sobre a visita ao Estádio Dr. Ataliba de Moraes. Continuou abordando sobre o falecimento do
Professor José Raimundo dos Reis, que foi diretor da Escola Estadual Presidente Wenceslau, onde
deixou sua solidariedade a família. Também referente a visita ao Materno Infantil, onde está sendo
feito o trabalho de saúde do homem, e parabenizou todos os funcionários pelo bom trabalho.
Continuou abordando sobre a Feira do Peixe Vivo, que devido a reforma do campo, será realizada
próximo a  academia ao ar  livre,  atrás  do estádio  municipal,  também sobre  as  celebrações  da
semana santa, onde citou a encenação da paixão de Cristo,  que é realizada pelo TAB e é um
patrimônio cultural do estado de Minas Gerais, que devido a reforma do campo, será realizado no
inicio da Avenida Coronel Francisco Braz. O Presidente abordou sobre a feira do peixe vivo, que
será realizada nos dias 18 e 19 de abril,  onde convidou a todos e citou que é um evento que
valoriza o meio rural do Município, que é o motor do nosso Município e País, pois a agropecuária
é  o  que  mantem  o  PIB  do  nosso  País,  então  devemos  valorizar,  também  abordou  sobre  as
celebrações e encenação da semana santa no Distrito de Luminosa, onde convidou a todos. Deu
continuidade  abordando  sobre  a  inauguração  de  parte  da  Praça  José  Bento,  realizada  no  dia
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12/04/2019, com a presença do Vereador Aldo Chaves, do Prefeito Municipal, Padre Helton e de
toda população do Distrito de Luminosa, e ressaltou o trabalho da Escola Estadual Alfredo Albano
de Oliveira, da Prefeitura e de toda população, também informou que já existem conversas sobre a
reforma  da  outra  parte  da  Praça,  lembrou  da  importância  da  parceria  da  população  com  a
Prefeitura.  Continuou agradecendo ao  Sr.  Jeferson e  Sr.  Paulo  da  empresa  Brasconect,  que  a
pedido do Sr. Prefeito Carlos Alberto Morais, instalaram um ponto de internet grátis na Praça José
Bento. Também ao se tratar do assunto de estradas rurais, pediu desculpa aos usuários da estrada
que liga o Distrito de Luminosa ao Município de São Bento do Sapucaí, onde recebeu informações
de que não será possível realizar a manutenção no local, devido as chuvas e também a outras
demandas que estão mais necessitadas,  disse que devemos preparar o espirito,  pois as criticas
serão  grandes.  O  Presidente encerrou  agradecendo  a  presença  de  todos,  convidando  para  a
Décima Sessão Ordinária da Casa no dia 22 de abril 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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