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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária – 26-04-2017

Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em
26 de Abril de 2.017, às 19:00 h, 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 184/2017 da Prefeitura Municipal de
Brazópolis para a Câmara Municipal de Brazópolis que encaminha o Projeto de Lei nº 18 de 24 de
abril de 2017 que “Trata sobre a instituição do programa de Recuperação Fiscal – REFIS e
incrementa a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa do Município de Brazópolis e dá outras
providências”; Ofício 092/2017/GAB, assunto: Agradecimento (faz) da Prefeita de Piranguinho, Sra.
Helena Maria da Silveira a moção a ela conferida; Convite para o coquetel de lançamento do grupo
“INER”. O Sr. Presidente explicou que todos os vereadores receberam o convite em seus respectivos
e-mail e o evento será no dia 27/04/2017 às 19:00 h; Correspondências Enviadas: Ofício 60/2017,
assunto: Encaminhamento (faz) ao Sr. Prefeito o Projeto de Lei nº 16 de 11/04/2017, que “Autoriza o
Poder Executivo Municipal a incentivar o estágio remunerado, mediante bolsa, nas modalidades:
Obrigatório e Não Obrigatório, com fundamento na Lei Federal 11788/2008 e dá outras
providências”, aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária do dia 19/04/2017; Ofício 62/2017,
assunto: Encaminhamento (faz) ao Sr. Prefeito o Requerimento de Informação nº 04/2017 do
Vereador José Carlos, aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária do dia 19/04/2017; Ofício
61/2017, assunto: Encaminhamento (faz) ao Sr. Prefeito as Medidas de Providências aprovadas por
unanimidade em Sessão Ordinária do dia 19/04/2017; Ofício 59/2017 ao Sr. Alexandre Ribeiro de
Almeida, Gerente de Relacionamento com Clientes Especiais do Poder Público da CEMIG
solicitando a colocação de 3 postes com iluminação pública próximo a antiga estação de trem na
beira da linha no bairro Cruz Vera, ofício enviado pelo Ver. Adilson de Paula; Ofício 53/2017,
assunto: Encaminhamento (faz) ao Sr. Joaquim Sérgio da Silva, Engenheiro do DER, solicitando
acostamento na MG 295 entre o km 19 e 20, ofício enviado pelos Vereadores Adilson de Paula e
Dalírio Dias; Moção de Pesar a família do Sr. José Benedito Gomes; Moção de Pesar a família do Sr.
José Manoel Filho; Pedidos de Providências: Requerimento de Informação 05/2017 do Ver. José
Carlos solicitando o envio de ofício a Delegacia da Polícia Civil pedindo cópia do documento que
proibiu a cessão de servidores contratados do Município para servir nos trabalhos de atendimento da
Delegacia. O Sr. Presidente explicou que o título de Cidadão Brazopolense é feito realizado
geralmente em setembro, mas pediu permissão aos vereadores para homenagear o Delegado Sr.
Luiz Felipe Brizzi Santos talvez já na semana que vem, pois o mesmo está indo embora de
Brazópolis; 11/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja estudada a possibilidade de construção de
um vestiário no campo de futebol do bairro Floresta. (Pedido do Sr. Wagner Pereira); 2 – Que seja
feita a instalação de iluminação pública na Avenida Ana Gomes de Mendonça e adjacências, bairro
Ferroviários. Esta solicitação juntamente com o abaixo assinado anexo é uma reivindicação dos
moradores a mais de 10 (dez) anos. Os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade;
10/2017 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que sejam construídas 3 faixas elevadas desde a entrada do
bairro Can Can até o centro do bairro; 2 – Que seja feito o corte das árvores na entrada do bairro
Can Can, pois estão riscando o teto dos ônibus escolares. Os Pedidos de Providências foram
aprovados por unanimidade; 13/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Que seja realizada a manutenção
na Travessa Vicente de Paula Pinto, pois se refere a um morro onde os bloquetes se soltaram,
alguns afundaram correndo risco de acidentes para as pessoas que passam pela via e também os
carros que trafegam por ela estão sendo danificados (ficando sem escapamentos) devido encostar o
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assoalho no chão quando passam pelo buraco; 2 – Que seja avaliado a possibilidade de colocar uma
academia ao ar livre na Praça Nossa Senhora Aparecida, a pedido dos moradores do setor. Pois
segundo eles, as academias que existem na cidade são muito longe e muitas pessoas não tem
condições de se deslocarem para fazer as atividades; 3 – Que seja realizada a manutenção na
Praça Sinha, a pedido dos moradores, pois está em situação precária, segue o que tem que ser feito:
a) Realizar podas das árvores, pois as mesmas estão próximas a rede elétrica; b) Capina e poda na
grama da praça e árvores que cercam a mesma; c) Tampar um buraco em uma das calçadas, onde
existe um buraco grande, que está encaminhando para um desmoronamento, que poderá ocasionar
acidentes com pessoas que passarem pela calçada; d) Manutenção de um único poste que tem na
praça, que a muito tempo não está funcionando, deixando o local no escuro; e) Realizar se possível
a pintura ao arredor da praça. Os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade;
12/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Que seja colocada iluminação pública em toda a Rua Joana
Rosa Bordinhon (rua principal que dá acesso ao bairro Can Can). Postes já foram instalados, porém
não foi dado sequência. Rua escura para estudantes e moradores. O Pedido de Providência foi
aprovado por unanimidade; 10/2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que seja encaminhado ao Setor de
Obras, para que seja feita a roçada das laterais do bairro Prainha, o mato está dificultando a
visibilidade dos veículos. Pedido do morador José Aparecido Galvão. O Pedido de Providência foi
aprovado por unanimidade; Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 18/2017, que “Institui o Programa de
Recuperação Fiscal – REFIS e incrementa a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa do
Município de Brazópolis e dá outras providências”. O Sr. Presidente disse que não será necessária a
leitura inteira do referido Projeto e disse que pela primeira vez o Executivo nos enviou o Projeto
original mais 10 (dez) cópias, disse que sugeriu a possibilidade de utilizar rascunho para a impressão
das cópias, visando a economia de papel. O Sr. Presidente fez uma breve explicação sobre o
referido Projeto; Projeto de Resolução nº 03/2017, que “Dispõe sobre a alteração da redação do
artigo 13 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Brazópolis e dá outras providências”. O Sr.
Presidente solicitou meus trabalhos para fazer a leitura do referido Projeto de Resolução. Após feita
a leitura, o Sr. Presidente informou que iria distribuir as Comissões e que faríamos uma breve pausa.
Reiniciando os trabalhos, o Sr. Presidente disse não haver Projetos do Executivo e o Projeto de
Resolução nº 3 foi solicitada 1 (uma) semana para análise. O Sr. Presidente salientou que na
Câmara Municipal a mesa diretora sempre teve 2 (dois) anos de mandato, houve a alteração do
Regimento Interno e posteriormente da Lei Orgânica, disse também que para o Presidente
desenvolver um bom trabalho são necessários 2 (dois) anos, falou também que a troca de
Presidente tem um gasto de pouco mais que R$1.000,00 (mil reais). O Ver. Sérgio Pelegrino disse
ser um desrespeito ao dizer “A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brazópolis no uso de suas
atribuições legais, resolve”, sendo que é Vice-Presidente da Mesa Diretora e não estava ciente deste
Projeto, disse que antes de votarmos um Projeto dessa importância, que em sua opini ão poderia ser
votado somente em dezembro, tendo tempo suficiente para avaliar o trabalho da Mesa Diretora. O
Ver. Sérgio Pelegrino disse que acredita estar sendo isolado das reuniões, pois faz tempo que não
participa e não é convidado para nenhuma, disse que no mínimo, quando se for referir a sua pessoa
como Mesa Diretora, que pelo menos tenha conhecimento do assunto, disse que está se sentindo
isolado e no caso não estaríamos votando em uma chapa e sim no Presidente. O Sr. Presidente
explicou que onde se lê “A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brazópolis no uso de suas
atribuições legais, resolve” é depois de aprovada, disse que o fato do Ver. Sérgio Pelegrino ter dito
que está se sentindo isolado é um fato estranho, pois o vereador foi convidado para i r a Belo
Horizonte e não foi. O Ver. Sérgio Pelegrino disse estar falando de reuniões na Câmara Municipal e
quanto a ida a Belo Horizonte, quem irá decidir sobre a ida será o próprio vereador e os gastos
também será o próprio vereador que irá avaliar, no qual inclusive sendo Presidente do Controle
Interno, temos gastos que serão apresentados a todos os demais Vereadores, temos a necessidade
de saber como está dentro da Casa primeiro, para depois colocarmos um Projeto como esse para
votação, os Vereadores devem conversar entre si, conversar com os funcionários, respeitando todo
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mundo que trabalha nessa casa, disse que autoritarismo aqui nesta casa não pode existir e não vai
existir. O Sr. Presidente disse esperar que isso nunca aconteça e explicou que disse sobre Belo
Horizonte onde o Ver. Sergio Pelegrino manifestou interesse de ir e não foi, acabou tirando a vaga
de outro Vereador que queria ter ido. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que temos que avaliar as
viagens para Belo Horizonte, que se 1 (um) vereador pode resolver, não tem necessidade de ir mais,
não é porque cabem 5 (cinco) no carro que devem ir 5 (cinco) vereadores, tendo despesas de
almoço, diária e pudim para 5 (cinco) Vereadores, o Município está sem dinheiro. O Sr. Presidente
disse que de 5 (cinco) Vereadores, se cada um for buscar alguma coisa. O Ver. Sérgio Pelegrino
questionou, “se” forem Sr. Presidente, será que conseguimos 5 (cinco) soluções. O Sr. Presidente
disse que já trouxemos o “kit esportivo” na semana passada, esta semana chegou uma viatura da
Policia Militar e questionou se foi de brinde ou sorteio. O Ver. Sergio Pelegrino questionou se era
realmente necessária a quantidade de Vereadores que foram, disse que o dinheiro do Legislativo é o
mesmo do Executivo, quando sobra esse dinheiro ele é repassado ao Executivo que é usado da
mesma forma com a sociedade. O Sr. Presidente disse que é em Belo Horizonte que conseguimos
algo pro Município e não adianta ficar aqui em Brazópolis de braços cruzados esperando coisas, já
começamos a colher frutos em Belo Horizonte, que foram o “kit esportivo” e a viatura policial, dentre
outras coisas mais, disse também que quantas vezes for necessário ir em Belo Horizonte ele irá, e
para qualquer vereador que estiver disponível também, pois lá tem bastante Deputado esperando
para ser chamado, já que ano que vem será ano eleitoral, este ano estamos pedindo e no ano que
vem vamos retribuir com votação. O Ver. Adriano Simões disse que com todo respeito as palavras
do Ver. Sérgio Pelegrino, quando fazemos uma viagem quanto maior o número de Vereadores, as
pessoas que irão nos receber, estarão notando o empenho da Câmara e não do Presidente,
Secretário ou de um simples Vereador, disse pensar ser uma forma de ter mais força nos pedidos. O
Ver. Sérgio Pelegrino disse que para não interpretarmos nada de forma errada, não estamos falando
de Belo Horizonte até o momento, o assunto foi distorcido, estamos falando das reuniões que
acontecem dentro da Câmara Municipal, as matérias não passam corretamente pelas Comissões, os
pareceres já chegam prontos para todo mundo assinar, falou também sobre o Projeto que foi votado
anteriormente para a criação de um novo cargo, disse ter votado contra o Projeto por ter chegado em
cima do horário, disse que não se arrepende e votaria contra de novo, pois já conversou com o
Prefeito que se chegarem projetos fora do horário o voto será contra, pois não temos planejamento
para trabalhar, tendo que trabalhar tudo na quarta-feira, este Projeto está parado na Prefeitura, foi
votado com pressa aqui mas o Prefeito não está com pressa. O Sr. Presidente disse que esse é um
problema do Executivo, a nossa casa aprovou dentro da Lei com parecer jurídico e disse que não foi
aprovado com “cartas marcadas” para ter esse serviço. O Ver. José Carlos disse o que pensa sobre
a questão, que o Presidente da casa precisa seguir o Regimento Interno e citou os prazos das
Comissões e seus pareceres, sendo que Projeto de Lei e Parecer com Urgência prazo de 5 (cinco)
dias para a Comissão, Parecer com Prioridade prazo de 10 (dez) dias, Projeto de Lei sem urgência e
sem prioridade com prazo indeterminado, ou seja, nós temos que entrar num consenso em relação
as Comissões de cumprir o Regimento, não por conta de que a matéria vem perfeita do Executivo,
pois ela não vem perfeita, já que a visão do Executivo é uma e do Legislativo é outra, o Executivo
tem muitas funções, que são cuidar do Município inteiro e nós do Legislativo temos a função de estar
mais próximo do povo para mediar esses interesses com o Executivo, disse que temos que cobrar
sempre o respeito ao prazo, pois o Executivo tem conhecimento do prazo. O Sr. Presidente disse
que conforme o Projeto de Lei nº 18, foi conversado com o Executivo para melhorar isso. O Ver.
José Carlos disse que sobre o Projeto de Resolução ele é favorável para que continue com 1 (um)
ano e ratificou que a mudança na Lei Orgânica foram feitas nas datas, primeira votação em
29/11/2012 e segunda votação em 18/12/2012. O Sr. Presidente disse que houve um erro da
secretaria com carimbo em abril do ano subseqüente. O Ver. José Carlos disse que foi um erro da
secretaria e que foi votada em 2012, o carimbo não significa nada. O Sr. Presidente chamou a
Assessora Jurídica da Câmara Municipal, Dra. Valéria Noronha para apresentar o documento com o

4
carimbo de Protocolo e de Publicação com a data 23/04/2013. O Ver. José Carlos disse que
Protocolo é só receber um documento e que ele pode ter publicado em outra data. O Sr. Presidente
questionou se isso pode. O Ver. José Carlos disse que a mudança na Lei Orgânica foi antes da
mudança do Regimento Interno, disse também que aqui não tem mandato, o Presidente é escolhido
para coordenação dos trabalhos, sendo a função principal de respeitar o Regimento Interno e deixar
que os vereadores cumpram suas funções. O Sr. Presidente falou sobre a iluminação da Praça da
Aparecida, que tornou a Praça linda, disse aos vereadores para visitarem e conhecerem, também
disse que ontem ele próprio permaneceu na Praça Wenceslau Braz também da Câmara Municipal
das 20 horas até as 22 horas acompanhando a empresa REMO fazer a manutenção na iluminação
da mesma. O Sr. Presidente disse também sobre as câmeras de segurança que estão sendo
instaladas na Câmara Municipal informando os locais das mesmas. O Sr. Presidente abordou
também que no mês de maio teremos 5 (cinco) quartas-feiras e acontecem 4 (quatro) Sessões por
mês, e sugeriu que se possível tivéssemos as 5 (cinco) Sessões no mês de maio para termos uma
reunião sobrando, para que se ocorra de algum mês não pudermos ter Sessão, já termos uma
sobrando. O Ver. José Carlos disse ter duvidas se é possível termos 5 (cinco) Sessões Ordinárias no
mesmo mês, podendo ter 4 (quatro) Sessões Ordinárias e 1 (uma) Sessão Extraordinária. O Ver.
José Carlos disse para deixarmos a Comissão de Legislação, Justiça e Redação interpretar o
Regimento Interno e nos dar a resposta. O Sr. Presidente disse estar sugerindo somente. O Ver.
José Carlos disse ter 2 (dois) assuntos para tratar, primeiro disse ter feito um folheto com
informações referentes ao Brazprev, pois muitos servidores possuem duvidas sobre o assunto,
também disse que sendo véspera do feriado de dia do trabalhador, sobre as paralisações contrárias
a Reforma Previdenciária, também sobre como essa Reforma estará prejudicando os trabalhadores,
já que a Lei está protegendo muito mais o “patrão”, disse também que devemos defender nossos
direitos para não nos arrependermos depois. O Sr. Presidente lembrou que sábado dia 29/04/2017
ocorrerá a Feijoada com Show de Prêmios em prol do Hospital São Caetano. O Ver. Aldo Chaves
pediu que seja encaminhado uma Moção de Felicitação a contadora da Câmara Senhorita Bruna
Amaral, referente ao dia do contador, que foi dia 25/04/2017, também sobre o menino que está
precisando realizar um exame no valor de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinqüenta reais), com a
suspeita de síndrome de noonan, onde propôs aos Vereadores para fazerem uma doação conjunta e
agradeceu aos demais Vereadores. O Sr. Presidente disse que esse exame já foi enviado para Belo
Horizonte. O Ver. Adriano Simões fez a sugestão de que seja colocado mensalmente os gastos da
Câmara Municipal no quadro da Câmara. O Sr. Presidente disse que já é feito dessa forma, que isso
já é Lei e que posteriormente será aprovado ou não pelo Tribunal de Contas, tanto que são feitos
relatórios de viagens, explicando o que se gastou, não podendo faltar 1 (centavo) e nem sobrar.
Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos
para a Décima Terceira Sessão Ordinária da Casa no dia 03 de maio às 19:00 h. 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.
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