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                                       Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária – 10-05-2017 
 
 
Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 10 
de Maio 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 ausência do Ver. 
Carlos Adilson, onde o Sr. Presidente explicou ser por problemas de saúde. 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 195/2017, assunto: Resposta ao Pedido de Informações. O 
Ver. José Carlos disse querer uma cópia da resposta e também o laudo do remédio que foi aplicado 
nas ruas. O Sr. Presidente lembrou que durante a passagem da imagem da mãe peregrina por 
Brazopolis, foi feito o pedido ao Executivo para a capina do trajeto onde a imagem passaria. O Ver. 
Aldo Chaves sugeriu que fosse feita uma moção de agradecimento ao Sr. Lauro Miranda da Silva 
pelos bons trabalhos prestados; Ofício 186/2017, assunto: Providências tomadas em relação aos 
pedidos dos vereadores do dia 19 de abril de 2017; Ofício 194/2017, assunto: Encaminha Projeto de 
Lei nº 19 de 04 de maio de 2017, que “Autoriza o Executivo a pagar aluguel de galpão para 
instalação da Empresa Ribeiro & Filhos Tratamento de Superfícies Ltda – PROZINTEC”; Centro 
Preparatório e Profissionalizante F1 – Evolução Educacional solicitando espaço físico da Câmara 
Municipal para feitura de uma palestra. O Sr. Presidente disse que o Secretário Executivo Cesar 
Gomes esteve acompanhando na sexta-feira das 18:00 h as 20:30 h, disse também que a inscrição 
era em forma de alimentos não perecíveis e que no sábado esteve presente junto do Ver. Aldo 
Chaves e da Assessora Jurídica Dra. Valéria Noronha, onde souberam de uma cobrança em 
dinheiro e informaram que a Câmara Municipal estava somente cedendo o espaço, não autorizando 
qualquer tipo de negociação dentro de suas instalações. O Sr. Presidente disse que os alimentos 
arrecadados foram doados para a Casa de Convivência e fez a leitura de um documento enviado por 
eles agradecendo a ajuda; Ofício da Empresa Pássaro Marrom, respondendo solicitação de 
implementação e mudança de horário da linha São Paulo/ SP x Brazopolis/ MG. O Sr. Presidente 
explicou sobre o ofício que foi enviado para a Empresa Pássaro Marrom; Ofício 202/2017, assunto: 
Envio da Lei nº 1186 de 08 de maio de 2017, que “Autoriza o Executivo a pagar aluguel de galpão 
para instalação da Empresa Ribeiro & Filhos Tratamento de Superfícies Ltda – PROZINTEC”; Ofício 
203/2017, assunto: Encaminha Projeto de Lei nº 20 de 08 de maio de 2017, que “Autoriza o Poder 
Executivo a contribuir mensalmente com a entidade de representação dos municípios do Estado de 
Minas Gerais -  Associação Mineira de Municípios – AMM e dá outras providências”; Ofício 
184/2017, assunto: Encaminha Projeto de Lei nº 18 de 24 de abril de 2017, que “Institui o Programa 
de Recuperação Fiscal – REFIS e incrementa a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa no 
Município de Brazopolis e dá outras providências”; Ofício 191/2017, assunto: Providências tomadas 
em relação aos pedidos dos vereadores do dia 27 de abril de 2017; Ofício 204/2017, assunto: 
Providências tomadas em relação aos pedidos dos vereadores do dia 04 de maio de 2017. O Ver. 
Adilson de Paula questionou se os braços de luz já não estavam inclusos nos serviços prestados 
pela empresa REMO. O Ver. Sergio Pelegrino disse que fez o mesmo pedido e a resposta foi que a 
empresa REMO estará fazendo o trabalho. O Sr. Presidente disse para reiterar o pedido, já que em 
pedido do Ver. Sergio Pelegrino a resposta foi diferente; Correspondências Enviadas: Ofício 
72/2017, assunto: Encaminhamento (faz) ao Sr. Prefeito o Projeto de Lei nº 19, que “Autoriza o 
Executivo a pagar o aluguel de galpão para instalação da Empresa Ribeiro & Filhos Tratamentos de 
Superfícies Ltda – PROZINTEC” de 04/05/2017 aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação em 
Sessão Extraordinária desta casa, em 05/05/2017; Ofício 73/2017, assunto: Encaminhamento (faz) 
ao Sr. Prefeito o Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização com as Emendas 
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aprovadas por unanimidade em Sessão Extraordinária desta casa, em 05/05/2017; Ofício 71/2017, 
assunto: Encaminhamento (faz) ao Sr. Prefeito as Medidas de Providências aprovadas por 
unanimidade em Sessão Ordinária desta casa, em 03/04/2017; Ofício 74/2017, assunto: 
Encaminhamento (faz) ao Dr. Claudio Sodário, Gerente Regional da Empresa REMO, a solicitação 
dos serviços de iluminação pública; Moção de Agradecimento ao Sr. Lauro Miranda da Silva pelos 
serviços prestados voluntariamente ao Município de Brazópolis na limpeza urbana. O Ver. José 
Carlos disse que irá se abster, não pela pessoa do homenageado, mas por compreender a 
necessidade de confirmação de todas as informações sobre os serviços prestados; Moção de 
Agradecimento ao Deputado Estadual Alencar da Silveira Junior (PDT), pelo empenho na ajuda em 
uma cirurgia de deslocamento de retina de um morador Brazopolense; Moção de Agradecimento ao 
Sr. Joel Gardino de Melo, sócio da Brazcamp que fez o intermédio com o Deputado Estadual Alencar 
da Silveira Junior; Moção de Agradecimento para a Secretária de Saúde de Brazópolis Alessandra 
Lancetti pelo belo trabalho; Pedidos de Providências: 11/2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que seja 
feita a manutenção na ponte que dá acesso a propriedade do Sr. José Benedito Teodoro no bairro 
Alegre. A ponte está prestes a cair. O Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; 13/2017 
do Ver. José Carlos, 1 – Verificar a possibilidade de uma manutenção no trecho do calçamento da 
Estrada do Observatório que está localizada próximo ao acesso da Estrada do Mirante Vó Cotinha, 
com capina e limpeza das laterais e também a correção da pavimentação no leito carroçável; 2 – 
Correção da placa de denominação da Estrada do Observatório que está colocada no trecho depois 
do trevo de entrada para o bairro Bom Sucesso. Os Pedidos de Providências foram aprovados por 
unanimidade; 12/2017 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que sejam construídas lombadas em todo o 
trajeto da Rua Gustavo Ferreira no Distrito de Luminosa. Veículos e principalmente motos trafegam 
em alta velocidade colocando os pedestres em risco; 2 – Que sejam construídos banheiros na 
Quadra Municipal de Esportes da Escola Municipal Altino Pereira Rosa no Distrito de Luminosa. Os 
esportistas não possuem um banheiro nem vestiário para trocar de roupas. Os Pedidos de 
Providências foram aprovados por unanimidade; 14/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Reiterando 
pedido para que seja feita fiscalização da linha que faz o transporte de estudantes para o bairro Frei 
Orestes. O Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; 09/2017 do Ver. Edson Eugênio, 1 
– Que seja verificado a possibilidade de implantação de iluminação na Quadra Esportiva no bairro 
Teodoros; 2 – Que seja verificado a possibilidade de reforma de um bueiro no bairro Anhumas perto 
da propriedade do Sr. José Laércio da Costa. A máquina passou na estrada e danificou o bueiro. O 
proprietário se propõe a ajudar. Os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 
13/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja feito um banco e guarita para que os alunos que ficam 
esperando ônibus escolar na Rua Maria Borges de Morais possam ficar em um único local. Hoje eles 
esperam os ônibus assentados nas beiras das casas, canteiros, etc. O Pedido de Providência foi 
aprovado por unanimidade; 13/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que sejam colocadas lixeiras nos 
seguintes bairros: 1 (uma) bairro dos Farias, 1 (uma) bairro Colônia e 2 (duas) no bairro Cruz Vera. 
O Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; Projetos de Lei: O Sr. Presidente fez a 
leitura do Projeto de Lei nº 20 de 08 de maio de 2017, que “Autoriza o Poder Executivo a contribuir 
mensalmente com entidade de representação dos Municípios do Estado de Minas Gerais – 
Associação Mineira de Municípios – AMM e dá outras providências”. O Sr. Presidente fez a leitura do 
Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, 
Orçamentos e Fiscalização, também do Parecer Jurídico. O Sr. Presidente colocou o Projeto 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” em discussão. O Ver. 
Aldo Chaves disse que o referido Projeto foi avaliado pela Comissão e foram feitas correções na 
redação do mesmo, também houve a apresentação do Projeto pelo Assessor Jurídico da Prefeitura 
Municipal tirando duvidas sobre o referido Projeto. O Sr. Presidente disse ser importante o cidadão 
ter essa oportunidade de se regularizar com o Município. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que as 
formas que foram feitas são interessantes ao cidadão, valendo como incentivo. O Ver. Adriano 
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Simões destacou que os descontos de 80% nas multas e juros para pagamentos à vista. O Sr. 
Presidente disse ser uma gama de incentivos para a regularização da situação da pessoa. Eu Ver. 
Dalírio Dias, disse que a cada parcelamento é dado um desconto, que é gradativo referente às 
parcelas, também que este é o momento exato para está regularização. O Ver. José Carlos disse 
que em reunião com o Sr. Prefeito e o Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal, esta opção do 
perdão de 80%, funciona justamente para não premiar o mal pagador, entende que se for levado 
para a justiça o que terá valor será a decisão do próprio Juiz, também em relação aos R$1.000,00 
(mil reais) pensa que segundo a reportagem do “Jornal Folha de São Paulo”, a Justiça Brasileira é a 
mais demorada, mais burocrática e a mais cara do mundo e disse que o Município está certo de 
fazer esses REFIS para ajudar a população. O Ver. Sérgio Pelegrino disse ter voto favorável e 
levantou somente uma duvida se não estaremos abrindo uma brecha para os cidadãos que pagam 
menos de R$1.000,00 (mil reais) deixarem de pagar, pois temos um Projeto de Lei que irá defender 
esse cidadão. O Ver. Aldo Chaves disse que no Projeto está incluso um prazo. O Ver. José Carlos 
disse que neste caso é uma cobrança judicial, mas que a cobrança administrativa e protesto em 
cartório serão feitos, tendo o nome levado ao SPC em caso de não pagamento. O Sr. Presidente 
colocou o 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” em votação. O referido Projeto foi aprovado em 1ª votação por unanimidade por 7 
(sete) votos e 1 (uma) ausência do Ver. Carlos Adilson por motivos de saúde. 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 18/2017 em 2ª votação. O referido Projeto 
foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação com 7 (sete) votos e 1 (uma) ausência do Ver. 
Carlos Adilson por motivos de saúde e irá para a Sanção do Sr. Prefeito. O Sr. Presidente colocou o 
Projeto de Lei nº 20 de 08 de maio de 2017, que “Autoriza o Poder Executivo a contribuir 
mensalmente com entidade de representação dos Municípios do Estado de Minas Gerais – 
Associação Mineira de Municípios – AMM e dá outras providências” em discussão. O Ver. Aldo 
Chaves completou dizendo que o Município só tem a ganhar com a aprovação do referido Projeto, 
também que pela relevância da matéria, a Comissão foi reunida anteriormente para sua analise. O 
Ver. Sérgio Pelegrino perguntou qual é o prazo para esse Projeto. O Ver. Aldo Chaves respondeu 
que é já no primeiro semestre e que acelerou a aprovação para o Executivo poder trabalhar com 
folga sobre o assunto. O Ver. José Carlos disse sobre 2 (dois) pontos que talvez tenham que gerar 
novos Projetos, a primeira é a instituição do Diário Eletrônico Municipal, segundo próprio parecer da 
Assessoria Jurídica, disse ficar na duvida, se essa Lei já foi criada em mandatos anteriores. O Sr. 
Presidente disse lembrar sobre o assunto e disse estar faltando somente a normatização. O Ver. 
José Carlos disse que a segunda preocupação foi devido às despesas estarem em forma genérica e 
disse que atualmente tudo é feito por meio eletrônico. Eu, Ver. Dalírio Dias ressaltei sobre a 
economia que estaremos fazendo, de praticamente o dobro do valor que será pago no ano todo. O 
Sr. Presidente colocou o referido Projeto nº 20 de 08 de maio de 2017, que “Autoriza o Poder 
Executivo a contribuir mensalmente com entidade de representação dos Municípios do Estado de 
Minas Gerais – Associação Mineira de Municípios – AMM e dá outras providências” em votação. O 
referido Projeto foi aprovado em 1ª votação por unanimidade por 7 (sete) votos e 1 (uma) ausência 
do Ver. Carlos Adilson por motivos de saúde. 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 20 de 08 de maio de 2017 em 2ª votação. O referido Projeto foi aprovado 
por unanimidade em 1ª e 2ª votação com 7 (sete) votos e 1 (uma) ausência do Ver. Carlos Adilson 
por motivos de saúde e irá para a Sanção do Sr. Prefeito. O Sr. Presidente informou que faríamos 
uma breve pausa. Reiniciando os trabalhos, o Sr. Presidente comunicou que no dia 03 de junho 
teremos uma “Canjiquinha” beneficente em prol do Hospital São Caetano, no bairro Cruz Vera, com 
“Show de Prêmios”, pois sobraram 4 (quatro) prêmios significativos da ultima “Feijoada”, sendo 2 
(dois) bezerros, 1 (uma) bicicleta e 1 (um) vale compras no valor de R$200,00 (duzentos reais) na 
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Casa de Material de Construção do Ver. Adilson de Paula, disse também que será necessário 
arrecadar mais prendas e que a “Feijoada” arrecadou mais de R$10.000,00 (dez mil reais), que foi 
usado para pagar os salários dos servidores do Hospital, segundo relatório enviado pelo próprio 
Hospital São Caetano. O Ver. Adriano Simões disse que o dinheiro arrecadado é sobre o total do 
evento “Feijoada”. O Sr. Presidente disse que o balancete está muito claro e que o Ver. Sergio 
Pelegrino e o Técnico Legislativo Julio Faria passaram 2 (dois) dias no Hospital São Caetano 
identificando as oportunidades de melhorias que serão implementadas no próprio Hospital, falou 
também sobre a criação da Comissão SOS Saúde Hospital São Caetano e que após a “Canjiquinha” 
no bairro Cruz Vera, teremos também no Distrito de Luminosa, Bom Sucesso, Estação Dias e em 
vários bairros. O Sr. Presidente disse ter 2 (duas) listas para distribuir aos vereadores para pedirmos 
prendas. O Ver. Adriano Simões disse que o povo Brazopolense é solidário. O Sr. Presidente disse 
que recebeu um convite para a 20º Marcha em Brasília em defesa dos Municípios, disse que junto 
do Sr. Prefeito estaria participando, o evento tem início no dia 15 de maio e encerramento no dia 18 
de maio, disse que ficará hospedado na casa de um casal de amigos em Brasília, não tendo ônus 
para a Câmara Municipal com hospedagem. O Ver. José Carlos disse que nos anos anteriores, os 
Vereadores também participaram e acha ser um momento importante, disse também que o custo é 
bem elevado e que o bom seria comprar a passagem de avião com antecedência, disse que foi 
gasto aproximadamente R$2.000,00 (dois mil reais) na viagem. O Sr. Presidente disse que como o 
convite chegou de ultima hora, não foi possível comprar antes, aproveitou para informar que entrou 
em contato com o Deputado Federal do PR, Sr. Bilac Pinto, para tentar agendar uma reunião com o 
Ministro da Saúde, Sr. Ricardo Barros do PP, para buscar ajuda para o Hospital São Caetano, disse 
também que o Sr. Julio Faria junto da Dra. Valéria Noronha estão providenciando a documentação 
completa referente a real situação do Hospital para que possa levar para Brasília, disse que irá 
representando esta Casa Legislativa e pediu aos demais Vereadores para cancelarmos a Sessão 
Ordinária do dia 17/05/2017, passando para os dias 24/05/2017 e 31/05/2017. O Sr. Presidente disse 
que no dia 09/05/2017 foi chamado junto do Sr. Prefeito no Quartel da Polícia Militar pelo Tenente 
Nivaldo para recepcionarmos os  soldados, Ana Carolina e Fonseca, das cidades de Ubá e Itajubá, 
respectivamente. O Ver. José Carlos disse ter recebido 1 (um) email do Deputado Ulysses Gomes 
dizendo que seria 1 (um) soldado. O Sr. Presidente disse que recebeu a informação de que seriam 3 
(três) e deu as boas vindas aos soldados, disse também que estamos tentando aumentar o 
contingente da Polícia Militar de Brazópolis. O Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu a administração do 
Hospital São Caetano por ter aberto as postas do Hospital, onde junto do Técnico Legislativo da 
Câmara Sr. Julio Faria, que está empenhado até fora do horário de trabalho para ajudar, agradeceu 
também ao cidadão Sr. Emerson Torres, que nos deu a idéia da transmissão via Facebook, que hoje 
estamos dando um grande passo em relação a transparência política e o estreitamento de contato 
com a população, essa ideia é uma praticidade muito grande, tendo em vista a Câmara Municipal de 
Conceição dos Ouros que faz esse mesmo tipo de transmissão, disse ser algo bastante importante, 
inclusive com os cidadãos fazendo questionamentos, que mesmo não podendo responder no 
momento da Sessão, depois com certeza podemos dar uma olhada e parabenizou a Câmara pelo 
trabalho. O Ver. José Carlos transmitiu um agradecimento dos moradores próximo da Praça Nossa 
Senhora Aparecida pela nova iluminação da mesma, disse também que esteve conversando com a 
Sra. Marilda no Hospital São Caetano onde deu uma idéia, sobre ganhar aquecedores solares, onde 
o estado está viabilizando via CEMIG, disse ter a impressão de que podemos enviar ao Deputado 
Ulysses, podemos obter para o Hospital uma grande economia na conta de luz. O Ver. Adilson de 
Paula disse ter encontrado com o Promotor de Justiça Dr. Atílio no bairro Cruz Vera, onde o mesmo 
lembrou sobre a reunião do Consep para o dia 16/05/2017, disse que pela viagem do Sr. Prefeito 
estará avaliando se podemos fazer a reunião sem o mesmo ou teremos que remarcar. O Ver. 
Adriano Simões disse que a comunicação da Câmara Municipal através do Facebook é um avanço 
que estamos tendo para levar as discussões que estão no plenário para a população e direcionou 
suas palavras aos moradores do Alto da Serra no Distrito de Luminosa, que estão sofrendo muito 
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com relação às estradas rurais e disse que conversou com o Vice-Prefeito Sr. José Benedito onde o 
mesmo lhe disse que vai solucionar estes problemas. O Ver. Adriano Simões disse também que são 
mais de 2.500 (dois mil e quinhentos) moradores no Distrito que dependem das estradas. O Ver. 
Aldo Chaves ponderou sobre a data de 03/06/2017 que irá conflitar a data com a Feijoada do 
Grupinho. O Sr. Presidente disse que o público será diferente. O Ver. Aldo Chaves disse que 
gostaria de poder colaborar com todos e aproveitou para agradecer ao Sr. Paulo da divisão de 
urbanismo que esteve no bairro Frei Orestes para solução de um problema indicado pelo vereador, 
também ao Sr. Vice-Prefeito que não mede esforços para solucionar os problemas, disse também 
sobre um morador do bairro Frei Orestes, que o procurou para perguntar sobre a cobertura para os 
alunos que aguardam ônibus escolar e no mesmo momento o Sr. Paulo junto do Sr. Vice-Prefeito 
chegaram para avaliar esta obra que já havia pedido em um Pedido de Providência anterior, disse 
também que a festa de Nossa Senhora de Fátima irá começar no dia 11/05/2017 e parabenizou os 
envolvidos na festa e fez a leitura do cartaz da festa, também parabenizou o novo marco da Câmara 
Municipal nesta transmissão ao vivo da Sessão, disse ser importante para a população acompanhar 
os trabalhos Legislativos, pois somos cobrados e em alguns casos a população não sabe o que está 
sendo tratado por nós na Câmara Municipal. O Sr. Presidente comentou que tivemos 1.200 (mil e 
duzentos) acessos a transmissão de hoje, pois hoje somos 9 (nove) Vereadores que discutem 
projetos, onde baseamos em informações para podermos discutir e votar projetos. O Ver. José 
Carlos disse que a Câmara é a casa da diferença e que isso é bom, pois os Vereadores são de 
diversas comunidades, disse ser nesse crivo da diferença que as matérias passam e atendem a 
cidade toda, tratando com todo respeito o Poder Executivo no que se trata a legalidade, mas o 
Executivo é quem executa, mas aqui o voto é independente e só é feito com a consciência. O Sr. 
Presidente convidou a população para vir assistir as Sessões, também falou sobre o horário de 
funcionamento da Câmara Municipal. O Ver. Adriano Simões explicou sobre seus Pedidos de 
Providências, que a Câmara Municipal tem o registro de todos os Pedidos que foram realizados. O 
Ver. Aldo Chaves destacou a visita de várias pessoas que trouxeram currículos e explicou que os 
Vereadores não possuem o vinculo com a empresa para indicação e explicou que a prefeitura está 
fazendo a coleta dos currículos e os mesmos serão encaminhados para a empresa analisar e decidir 
sobre as contratações. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que as pessoas devem compreender a nossa 
situação, pois se dependesse somente de nós, gostaríamos que todos estivessem trabalhando, mas 
isso não depende da gente mesmo, vamos somente manter um acordo aqui, para quando 
soubermos onde deverá ser entregue os currículos, que passe para todos os Vereadores 
compartilharem a informação. O Ver. Aldo Chaves disse ter visitado o gabinete do Sr. Prefeito no dia 
em que ele faz atendimento a população e tiveram pessoas que levaram o currículo para o Sr. 
Prefeito e o mesmo explicou que nem o Executivo nem o Legislativo tem a autonomia de indicar 
quem será contratado e quem não será. O Sr. Presidente disse que várias pessoas pediram para ele 
entregar o currículo e respondeu a todas as pessoas que a função do vereador é de buscar novos 
postos de trabalho e não arrumar emprego para as pessoas, disse também que em 100 (cem) dias 
de governo o Executivo em parceria com o Legislativo já conseguiu quase 100 (cem) postos de 
trabalho, onde no Brasil temos 14 (quatorze) milhões de desempregados e Brazópolis na contramão 
em 5 (cinco) meses abrimos 100 (cem) postos de trabalho. O Ver. Adilson de Paula parabenizou o 
Sr. Presidente por dizer que estará representando esta casa em Brasília, pois se conseguir uma 
solução será pelo trabalho de todos os Vereadores. O Sr. Presidente disse que hoje ele está 
presidindo a Câmara, com muita honra e respeito a essa casa e nós estamos dando sangue para 
ajudar Brazópolis, disse que podem contar com sua ajuda. O Ver. Adilson de Paula agradeceu o Sr. 
Deputado Estadual Dalmo Ribeiro, que se prontificou a procurar o Sr. Senador Antonio Anastasia 
para ajudar o Hospital de Brazopolis. Eu, Ver. Dalírio Dias disse que somos 9 (nove) diferentes e 
fazemos a diferença pelo nosso Município e parabenizei a todos pelos trabalhos que estamos 
desenvolvendo e o marco importante da transmissão ao vivo pelo facebook terá cada vez mais e 
mais acessos. O Ver. José Carlos deu uma idéia sobre os currículos e sugeriu que um bom lugar 
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para se entregar os currículos seja a Assistência Social. O Ver. Aldo Chaves disse concordar com o 
Ver. José Carlos e disse que na Assistência Social é o lugar perfeito para se fazer um balcão de 
empregos, já que a principal função da assistência social é promover o cidadão, onde já tive 
oportunidade de trabalhar. O Ver. José Carlos entregou o balancete do Brazprev para publicação no 
nosso mural. O Ver. Adriano Simões destacou aos cidadãos que estão acompanhando a 
transmissão pelo facebook que a Prefeitura divulgou o número para atendimento sobre a 
manutenção da iluminação pública, que é 0800-0311514, disse que no Distrito de Luminosa ele 
próprio já chegou a marcar os postes para que a Empresa REMO faça a manutenção. O Ver. Adilson 
de Paula completou dizendo que a pessoa pode ligar diretamente no número 0800 ao invés de ligar 
na Prefeitura, que será mais rápido. O Sr. Presidente lembrou que na próxima semana não haverá 
reunião, pois estará viajando a trabalho. Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente agradeceu 
a presença de todos e convidou a todos para a Décima Quinta Sessão Ordinária da Casa no dia 24 
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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