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                                       Ata da Décima Sessão Ordinária – 12-04-2017 

 
 

Ata da Décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 12 de Abril 
de 2.017, às 16:00, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides  Machado de Souza. Instalada a 
Sessão, o Presidente, Ver. 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 constatei a presença de todos. Em seguida, 

procedi à leitura da Ata, que após lida e discutida, onde foram feitas algumas correções, a mesma foi 
aprovada por unanimidade pelos Vereadores e será publicada no Mural da Câmara Municipal. 
Correspondências Recebidas: Ofício 004/GAB/17, assunto: Informação sobre o trabalho da Policia 

Militar de Brazópolis. O Sr. Presidente abordou sobre o Ofício enviado nº 54/2017 sobre a solicitação 
do atual quadro da Delegacia de Policia de Brazópolis e a quantidade de funcionários cedidos pela 

Prefeitura; Ofício 40/SISPUMI/MIRAS/2017, assunto: Reunião Servidores Municipais solicitando a 
utilização do espaço da Câmara Municipal para reunião no dia 18/04/2017 às 18hs; Ofício 
151/2017/GAB.PMB, assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº 13 de 31 de março de 2017 para a 

Câmara Municipal; Ofício 167/2017/GAB.PMB, assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº 14 de 06 de 
abril de 2017 para a Câmara Municipal; Ofício 168/2017/GAB.PMB, assunto: Encaminha o Projeto de 

Lei nº 15 de 11 de abril de 2017 para a Câmara Municipal; Ofício 169/2017/GAB.PMB, assunto: 
Encaminha Projeto de Lei nº 16 de 11 de abril de 2017 para a Câmara Municipal; Ofício 
171/2017/GAB.PMB, assunto: Encaminha Projeto de Lei nº 17 de 12 de abril de 2017; Ofício 

157/2017/GAB.PMB, assunto: Envio das Leis 1170/2017, 1171/2017, 1174/2017, 1178/2017 e 
1181/2017. Correspondências Enviadas: Moção de Pesar aos familiares do Sr. Afonso Sebastião 

Goulart e da Sra. Tereza Jesus Oliveira; Moção de Agradecimento a Exmª Sra. Helena Maria da 
Silveira, Prefeita de Piranguinho – MG, pelos relevantes serviços prestados ao Município de 
Brazópolis. Pedidos de Providências: 09/2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que seja verificada a 

iluminação no Bairro São Rafael, tem lâmpadas queimadas e braços de iluminação faltando; 2 – Na 
estrada do Sertãozinho próxima a curva do cotovelo ao passar a máquina a terra entupiu os dois 

lados do bueiro, realizar desentupimento. Pedido do Sr. José Benedito da Silva; 3 – Que seja 
colocada uma placa indicativa de localização na entrada do bairro Anhumas; 4 – Que seja passada a 
máquina na estrada da Loba a pedido do morador Geraldo Guimarães Sandy; 11/2017 do Ver. 

Carlos Adilson, 1 – Que seja realizada a manutenção de um trecho da Travessa Neco Veloso entre 
os números 125 até o cruzamento com a Rua Euclides Cintra. Os bloquetes estão soltos, além de 

ser morro, acontecem muitos acidentes. (Pedido dos moradores); 2 – Que seja feita a limpeza das 
fossas na Rua Euclides Gonzaga no bairro Cruz Vera a pedido da moradora Márcia Benedita Faria. 
Segundo informações, ambas estão cheias e infiltrando no terreno, podendo afundar e causar 

acidentes; 3 – Que seja realizada uma avaliação pelo setor de infra-estrutura da Prefeitura na Rua 
José Inocêncio Faria, bairro São Caetano, a pedido dos moradores. Na rua citada encontra-se uma 

valeta de fora a fora, quando chove a água entra nas casas dos moradores, principalmente a do 
número 41 causando transtorno aos moradores; 11/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Solicito a 
manutenção da iluminação pública na Rua Benjamim Constante, nº 55. Local escuro; 2 – Que seja 

feita a fiscalização pela Vigilância Sanitária na Travessa José Luiz Mendonça. (Morro da Gráfica). 
Mau cheiro e pelos de animais na via pública. Reclamação de muitos moradores; 3 – Que seja feita a 

manutenção na iluminação pública na Rua Manoel Joaquim, bairro Beira da Linha. (Próximo ao 
Mercadinho JB); 4 – Que seja colocado iluminação pública necessária, próximo ao Braz Hotel, 
moradores reclamam da falta de segurança com a falta de i luminação; 5 – Que seja colocada 

iluminação pública necessária na Rua João Vizoto, rua atrás do campo de futebol. Lugar muito 
escuro e perigoso; 11/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que seja enviado e colocado braço e 

lâmpada no poste no final da Rua Joaquim Alfredo de Paula, em frente à casa do Sr. André do 
Louro. O morador sempre pagou iluminação pública e nunca foi instalado o braço com lâmpada em 
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frente sua casa. Bairro Cruz Vera; 2 – Que seja colocada água da COPASA no bairro Farias. 

Segundo os moradores a tubulação está na COPASA, faltando apenas a parceria com a Prefeitura 
para abrir as valetas e colocar a tubulação; 10/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que sejam trocadas as 

lâmpadas no interior do Mercado Municipal. (Indicação do Presidente Ver. Wagner Pereira); 08/2017 
do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja feita a limpeza do terreno em volta do posto de saúde no 
bairro Frei Orestes; 2 – Que seja feito o calçamento ou colocação de pedras brita no pátio da creche 

no bairro Frei Orestes, quando chove os moradores reclamam que fica com excesso de lama e 
quando está seco, o pátio possui muita poeira, podendo causar danos a saúde das crianças e dos 

moradores próximos; 3 – Que seja realizada a troca das lâmpadas das luminárias e dos postes da 
Praça José Bento (Praça da Matriz), no distrito de Luminosa; 11/2017 do Ver. José Carlos, 1 – 
Reiterar o pedido de limpeza dos bueiros de bocas de lobos na estrada das Posses, próximo ao 
acesso a casa do Sr. José Márcio e na subida do “Morro do iá”. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 13 

de 04 de abril de 2017, que insere dispositivos do Código Tributário Municipal, instituído pela Lei nº 

381 de 09 de dezembro de 1997 e dá outras providências. O Sr. Presidente fez a leitura dos pareces 
da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Legislação, Justiça e redação, E 
o Parecer Jurídico. O Sr. Presidente sugeriu que não fosse necessário o grande expediente para 

votação dos Projetos de Lei, passando da Leitura, para discussão e votação. Os Vereadores 
concordaram. O Ver. José Carlos disse que essa matéria vem sendo discutida ao longo do tempo, e 

explicou seu entendimento sobre o Projeto. O Sr. Presidente disse sobre a importância de regularizar 
o Código Tributário Municipal, já que Brazópolis necessita de receitas, disse também que em uma 
das viagens feitas para Belo Horizonte em companhia do Sr. Prefeito, participaram de uma palestra 

onde foi passado que o Município tem total direito sobre essa cobrança. O Ver. José Carlos disse 
que o servidor público Sr. Valber a muito tempo vem pesquisando sobre as taxas dos cartórios e 

disse que outra falha que temos é na cobrança de ISS sobre construção. O Sr. Presidente colocou o 
Projeto de Lei nº 13 de 04 de abril de 2017 em votação. O referido Projeto foi aprovado em 1ª 
votação por unanimidade. O Ver. Edson Eugênio fez o pedido de Regime de Urgência. O Sr. 

Presidente acatou o pedido e consultou os demais vereadores, onde foi aceito e colocou o Projeto de 
Lei nº 013 de 04 de abril de 2017 em 2ª votação. O referido Projeto foi aprovado por unanimidade em 

1ª e 2ª votação e irá para a Sanção do Sr. Prefeito. Projeto de Lei nº 14 de 06 de abril de 2017, que 
dispõe sobre a alteração do Artigo 5º da Lei nº 778 de 10 de agosto de 2007 que dispõe sobre a 
criação do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e do Fundo Municipal de Habitação. 

O Sr. Presidente após a leitura completa colocou o Projeto de Lei nº 13 de 04 de abril de 2017 em 
votação. O referido Projeto foi aprovado em 1ª votação por unanimidade. O Ver. Edson Eugênio fez 

o pedido de Regime de Urgência. O Sr. Presidente acatou o pedido e consultou os demais 
vereadores, onde foi aceito e colocou o Projeto de Lei nº 014 de 06 de abril de 2017 em 2ª votação. 
O referido Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação e i rá para a Sanção do Sr. 

Prefeito. O Ver. Aldo Chaves disse que segundo o Pedido de Providência do Ver. José Carlos 
referente ao loteamento do Goiabal, o referido Projeto já é uma medida do Executivo para tomar 

providências e dar sequência, já que sem esse Conselho fica impossibilitado convênios com a 
COHAB ou Caixa Econômica Federal. Projeto de Lei nº 15 de 11 de abril de 2017, que dispõe sobre 
a criação de cargo de provimento em comissão e dá outras providências. O Ver. José Carlos disse 

que sendo o relator da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, seu parecer é contrário 
pela falta de tempo para análise da matéria. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que conforme foi 

conversado anteriormente, quando se trata de receita é indiscutível, mas se tratando de despesa 
temos que pensar antes de tomar decisões e como foi conversado com o Executivo, que em Projetos 
como este, haveria conversa com todos os Vereadores, o que não ocorreu, concluiu dizendo que por 

ser um assunto de despesa é delicado votarmos sem o tempo para avaliar o Projeto. O Sr. 
Presidente respondeu que está conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal e estudos feito pelos 

advogados da Prefeitura, o referido Projeto é para melhorar o setor de Licitação. O Sr. Presidente 
disse que o setor de Licitações  está dificultando as coisas na Prefeitura, como exemplo da Licitação 
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de Iluminação Pública. Eu, Ver. Dalírio Dias informei que mesmo com a criação desse cargo, o Sr. 

Prefeito não irá estourar o teto orçamentário. O Ver. Adilson de Paula disse que o erro inicial foi do 
Sr. Prefeito e está corrigindo seu próprio erro. O Ver. Edson Eugênio explicou que na gestão 

anterior, somente uma pessoa foi treinada para o setor e atualmente está causando problemas, por 
isso está sendo feito essa contratação. O Ver. Adilson de Paula disse que então no caso deveria ser 
feito um curso, não efetivar uma pessoa. O Sr. Presidente explicou que o Sr. Prefeito está 

contratando e não efetivando, já que efetivo são somente através de concurso. O Ver. José Carlos 
disse que a Comissão não teve tempo de avaliar os relatórios de impacto anteriores e conforme 

experiência no setor de Licitações, essa mudança não irá solucionar o problema de licitação, já que 
a mesma depende de diversos outros setores. Eu, Ver. Dalírio Dias disse que como Presidente da 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização meu voto é favorável, já que o projeto é para 

alavancar o processo de licitação. O Ver. Edson Eugênio disse que como Vice-Presidente da 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização seu voto é favorável. O Ver. Carlos Adilson disse 

que devido o pouco tempo para apreciação do referido Projeto irá abster de seu voto. O Sr. 
Presidente após a leitura e discussão, colocou o Projeto de Lei nº 15 de 11 de abril de 2017 em 
votação. O referido Projeto foi aprovado em 1ª votação por 5 (cinco) votos favoráveis dos 

Vereadores Aldo Chaves, Adilson de Paula, Adriano Simões, Edson Eugênio e Dalírio Dias, 1 (um) 
abstenção do Vereador Carlos Adilson e 2 (dois) votos contrários dos Vereadores José Carlos e 

Sérgio Pelegrino. O Ver. Adriano Simões fez o pedido de Regime de Urgência. O Sr. Presidente 
acatou o pedido e consultou os demais vereadores, onde foi aceito e, colocou o Projeto de Lei nº 015 
de 11 de abril de 2017 em 2ª votação. O referido Projeto foi aprovado em 1ª e 2ª votação por 5 

(cinco) votos favoráveis, 1 (um) abstenção e 2 (dois) votos contrários idem a 1ª votação e irá para a 
Sanção do Sr. Prefeito. Projeto de Lei nº 16 de 11 de abril de 2017, que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a incentivar o estágio remunerado para estudantes, como fonte inspiradora de 
escolarização, qualidade de vida e renda familiar, e dá outras providências. O Ver. José Carlos disse 
que seu é favorável ao Projeto e pretende apresentar emenda a matéria, pedindo ao Sr. Presidente 

para adiar a votação para a próxima Sessão. Eu, Vereador Dalírio Dias disse que esse Projeto do 
estágio remunerado é muito importante, pois quando fiz meu estágio foi de forma não remunerada e 

graças ao estágio, hoje sou um técnico formado com minha documentação completa. O Sr. 
Presidente falou sobre a parte do Projeto que relata que o estagiário pode colaborar com o INSS se 
assim interessar. O Ver. Carlos Adilson disse que quando fez seu estágio, eles tinham que levar seu 

próprio café, pois a instituição não colaborava com nada. O Ver. Sérgio Pelegrino parabenizou o Sr. 
Prefeito pela iniciativa referente ao programa de estágio e por outro lado, o referido Projeto chegou 

sem tempo hábil para podermos analisar, disse também que deve ser avaliado o estagiário técnico e 
estagiário de ensino superior, pois são estágios diferentes, onde o gasto do estagiário de ensino 
superior é elevado em comparação ao estagiário técnico, finalizou dizendo que não é contra os 

Projetos que foram enviados, mas contra a falta de tempo que está sendo dado para estudo da 
matéria dos referidos Projetos. O Ver. Aldo Chaves agradeceu ao Executivo pela iluminação na 

Praça do Rosário e ressaltou a moção de agradecimento feita a Exmª Sra Prefeita Helena da cidade 
de Piranguinho. O Ver. José Carlos desejou uma boa semana santa a todos e disse que estará 
fazendo a caminhada até a cidade de Aparecida, por isso não estará na cidade. O Sr Presidente 

disse que amanhã, como o funcionamento da Câmara é das 12hs às 17hs e a Prefeitura irá trabalhar 
até as 12hs, não haverá expediente na Câmara Municipal nos dias 13 e 14 (sexta-feira santa) de 

abril. Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a 
todos para a Décima Primeira Sessão Ordinária da Casa no dia 19 de abril às 19:00 horas. Dando, 
como encerrado, os trabalhos daquela 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 



4 

 
 
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    


