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                                        Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária – 24-05-2017 
 
 
Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 24 
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. 
José Carlos, onde o Sr. Presidente explicou ser devido a sua participação em um curso sobre 
previdência. 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: Resposta da ouvidoria da ANTT 
referente ao questionamento sobre a mudança de horário nas linhas de ônibus de Brazópolis x São 
Paulo. O Sr. Presidente disse ser um absurdo ter retirado o horário das 05:30 da manhã de 
Brazopolis x São Paulo, só pra poder aumentar o preço da passagem, sendo obrigado a pagar de 
Brazopolis x São José dos Campos e depois São José dos Campos x São Paulo, não sendo 
possível retornar as 15:30, disse também que isso é uma falta de respeito com o cidadão 
Brazopolense e mediante isso nós mandamos 2 (duas) correspondências para a empresa Pássaro 
Marrom e a mesma alegou que isso deve ser tratado com a ANTT, que de contrapartida deu uma 
resposta muito evasiva dizendo não ser problema deles, disse que precisamos resolver esse 
assunto, pois nem todos possuem carros, então precisamos de ônibus sim e disse que será enviada 
outra correspondência para a empresa Pássaro Marrom com a resposta recebida da ANTT; Ofício 
214/2017, assunto: Encaminha Projeto de Lei nº 21 de 23 de maio de 2017, que “trata sobre a 
Substituição da Empresa Ribeiro & Filhos Tratamento de Superfícies Ltda. – PROZINTEC pela 
Empresa B.R.A. TELECOMUNICAÇÃO – ME”. O Sr. Presidente disse que aprovamos uns dias atrás 
a instalação de uma empresa com o nome PROZINTEC em Brazopolis, porém foi trocado o CNPJ e 
o nome da Empresa, que inclusive hoje houve uma fila com muitas pessoas no local da empresa e o 
RH estava pegando os currículos, então este Projeto nº 21 está corrigindo o nome e o CNPJ da 
Empresa, disse que esta Lei está somente corrigindo isto, não tendo nada demais e tudo estando 
extremamente correto; Resposta do Ofício 74/2017 da Empresa REMO referentes a colocação de 
braços de luz nos postes no bairro São Rafael em Bom Sucesso; Ofício 209/2017, assunto: 
Providências que serão tomadas em relação aos pedidos dos vereadores da sessão do dia 11 de 
maio de 2017; Ofício 26/2017 do Centro de Educação Profissional Tancredo Neves – CEP, 
encaminhando a lista de alunos matriculados no curso de Logística e que estão a procura de estágio; 
CT-GABDB 0210/17 do Deputado Estadual Duarte Bechir que encaminha cópia do ofício enviado ao 
Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Resposta da Chefe de Gabinete Sra. Juliana 
Torres relacionados aos Pedidos de Providências dos Vereadores Sérgio Pelegrino e Adilson de 
Paula; Ofício 017/SEMAS/2017, assunto: Convocação (envia), solicitando a presença dos 
Vereadores Carlos Adilson e Aldo Chaves para a eleição/ reestruturação do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; Ofício 02/SEMAS/2017, assunto: Solicitação (faz) a indicação 
de 2 (duas) pessoas para representarem, como membros efetivos e suplentes a instituição no 
Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social. O Sr. Presidente disse que como não tivemos 
Sessão antes do dia 23/05/2017, não foi possível enviar na data solicitada e o Secretário Executivo 
Sr. Cesar Gomes entrou em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social informando que enviaríamos os nomes no dia 25/05/2017. O Sr. Presidente consultou o 
plenário e sugeriu o Ver. Sérgio Pelegrino como titular e o Ver. Edson Eugênio como suplente; Ofício 
102/BRAZ/CART A/2017, assunto: Encaminhamento (faz) do documento que proibiu a cessão de 
servidores contratados do Município para servir nos trabalhos de atendimento na Delegacia. O Sr. 
Presidente explicou ser um pedido de esclarecimento solicitado pelo Ver. José Carlos; Ofício 
033/SEMAS/2017, assunto: Convocação (faz) aos Vereadores José Carlos e Aldo Chaves para 
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assembléia de eleição/ reestruturação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; Ofício 
208/2017/GAB.PMB, assunto: Envio das Leis nº 1187 de 12 de maio de 2017 e nº 1188 de 12 de 
maio de 2017; Ofício 50/2017 da Empresa Telefônica OI informando que a solicitação no Ofício 
50/2017 foi encaminhada ao setor responsável; Correspondências Enviadas: 77/2017 assunto: 
Encaminhamento (faz) ao Sr. Prefeito 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 do Município de Brazópolis e dá outras providências”, também 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” que foram aprovados por unanimidade por 7 votos, onde houve a 
ausência do Ver. Carlos Adilson por motivos de saúde; Ofício 78/2017, assunto: Encaminhamento 
(faz) ao Sr. Prefeito as Medidas de Providências aprovadas por unanimidade em Sessão Ordinária 
desta Câmara Municipal, em 10 de maio de 2017; Ofício 79/2017, assunto: Lotação definitiva de 
magistrado ao Sr. Herbert José Almeida Carneiro, Presidente do TJMG e ao Dr. Thiago Colnago 
Cabral, Juiz de Direito Auxiliar da Presidência do TJMG, solicitando ajuda sobre a lotação definitiva 
de magistrado; Ofício 80/2017, assunto: Lotação definitiva de magistrado ao Exmº Deputado 
Estadual Vanderlei Miranda, solicitando ajuda sobre a lotação definitiva de magistrado. O Sr. 
Presidente disse que estava viajando para Brasília para participar do XX Marcha de Municípios e 
audiência com os Deputados Federais Bilac Pinto e Dimas Fabiano, também do Senador Zezé 
Perrella, por essa razão o Ver. Sérgio Pelegrino foi quem enviou este ofício, também enviou aos 
Deputados Estaduais Vanderlei Miranda, Dalmo Ribeiro, Gustavo Corrêa, Ulysses Gomes e Duarte 
Bechir; Ofício 81/2017, assunto: Lotação definitiva de magistrado ao Exmº Deputado Estadual Dalmo 
Ribeiro, solicitando ajuda sobre a lotação definitiva de magistrado; Ofício 82/2017, assunto: Lotação 
definitiva de magistrado ao Exmº Deputado Estadual Gustavo Corrêa, solicitando ajuda sobre a 
lotação definitiva de magistrado; Ofício 83/2017, assunto: Lotação definitiva de magistrado ao Exmº 
Deputado Estadual Ulysses Gomes, solicitando ajuda sobre a lotação definitiva de magistrado; Ofício 
84/2017, assunto: Lotação definitiva de magistrado ao Exmº Deputado Estadual Duarte Bechir, 
solicitando ajuda sobre a lotação definitiva de magistrado; O Sr. Presidente colocou em votação a 
Moção de Pesar à ser enviado aos familiares do Sr. Hélio Ferreira da Silva e fez a leitura da referida 
moção. A moção foi aprovada por unanimidade. O Ver. Aldo Chaves pediu para fazer uma colocação 
e disse que o Sr. Hélio sempre foi atuante em nossa sociedade, onde durante um período foi 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. O Sr. Presidente colocou em votação a 
Moção de Pesar à ser enviada aos familiares do Sr. João Paulino Braga. A moção foi aprovada por 
unanimidade. O Ver. Aldo Chaves disse que o Sr. João Paulino é pai do servidor público Sr. Laércio. 
O Sr. Presidente disse sobre a Moção de Agradecimento do Sr. José Benedito Visoto, Vice-Prefeito 
e Chefe da Divisão de Obras, disse achar que estamos atrasados com essa Moção, pediu desculpas 
e fez a leitura da Moção, onde todos os Vereadores aprovaram. O Ver. Aldo Chaves lembrou que até 
pouco tempo havia somente uma patrol para trabalhar e a pouco tempo a segunda patrol voltou do 
conserto. O Sr. Presidente disse ser mágica o que o Sr. José Benedito faz com uma máquina, agora 
com a segunda máquina, Brazopolis vai sair do buraco. O Ver. Adriano Simões disse que é 
importante ressaltar o trabalho do Sr. José Benedito, pois o mesmo tem trabalhado muito e com 
pouco maquinário, mostrando sempre muita boa vontade e esta sempre aberto a parcerias com os 
proprietários rurais. O Sr. Presidente falou sobre a Moção de Agradecimento ao Sr. Paulo Alexandre 
da Silva, Encarregado do Setor de Obras, fez a leitura da referida Moção de Agradecimento e a 
colocou em votação, onde foi aprovada por unanimidade. O Ver. Edson Eugênio parabenizou a 
equipe do Setor de Obras e disse que como no Bairro Quilombo, eles chegam a arriscar até a 
própria vida para fazerem um trabalho bem feito. O Ver. Adriano Simões disse que é muito 
complicado trabalhar com máquinas pesadas em alto de serra, pois o serviço não rende e o 
operador tem que ser paciente para não quebrar o maquinário, disse que essa máquina que chegou 
do conserto já sofreu um problema em sua bomba de água e ficará parada novamente. O Sr. 
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Presidente disse que essa máquina ficou desde o dia 29/12/2016 em conserto onde foi pago uma 
fortuna. O Ver. Edson Eugênio disse que a máquina está parada desde o mês de setembro do ano 
passado. O Sr. Presidente disse que ela foi para o conserto no dia 29/12/2016 no valor de quase 
R$70.000,00 (setenta mil reais), disse também que o funcionário quando é bem liderado, com 
educação e respeito, faz um bom trabalho. O Ver. Edson Eugênio disse não ter nenhum problema 
com os funcionários que estão trabalhando no bairro Teodoros, onde estão recebendo muitos 
elogios. O Ver. Adriano Simões disse que devemos levar em consideração a quantidade de veículos 
que temos atualmente em nosso Município. O Sr. Presidente disse que o que estamos falando 
agora, deveria ser dito durante o Grande Expediente. O Ver. Adriano Simões disse que o Poder 
Público Municipal está atento a todas as áreas e isso é muito importante. O Sr. Presidente fez a 
leitura da Moção de Felicitação a Sra. Leontina Emanuelina de Souza, consultou os demais 
Vereadores e a Moção foi aprovada por unanimidade. O Ver. Adilson de Paula disse que a “Tia Tina” 
está sendo representada pelo seu Neto aqui no plenário e é uma pessoa muito conhecida e querida 
no bairro Cruz Vera, disse ser uma mulher muito guerreira e que está deixando um bom exemplo 
para todos; Pedidos de Providências: 14/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que seja retomada e 
limpeza das estradas dos bairros Farias, Serra dos Cunhas, Cruz Vera e Prainha. O Pedido de 
Providência foi aprovado por unanimidade; 15/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Colocação de uma 
nova lixeira no bairro Farias. Segundo um morador um carro bateu na lixeira e quebrou; 2 – 
Manutenção da estrada das Posses, no bairro Bom Sucesso, com limpeza das saídas de água, 
patrolamento e colocação de pedras especialmente no trecho de baixada e também, no trecho final, 
próximo a chegada na casa do Sr. Marcelo Borges; 3 – Completar o trabalho de colocação de grama 
na Praça próxima ao Grupão – Escola Municipal Cel Francisco Braz. Falta a parte de baixo da praça. 
Pedido de um morador próximo ao local. Os Pedidos de Providências foram aprovados por 
unanimidade; 10/2017 do Ver. Edson Eugênio, 1 – Que seja feito a revisão e restauração de todo o 
calçamento no bairro Bom Sucesso, desde a entrada até em cima do Bar do Floriano os bloquetes 
estão afundando; 2 – Que seja feito a verificação do vazamento de esgoto em frente a Igreja no 
bairro Bom Sucesso. Os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 15/2017 do 
Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Solicito ao Dep. de Obras que verifique a situação da estrada do bairro 
Serra dos Mendonças. Temos muitas famílias carentes e várias com problemas de saúde e devido 
às condições da estrada tem dificuldade de locomoção. Este pedido foi feito pelo morador Adilson 
(seminarista). O Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; O Ver. Adriano Simões 
explicou a razão de não ter feito nenhum Pedido de Providência; Projetos de Lei: O Sr. Presidente 
fez a leitura do Projeto de Lei nº 21 de 23 de maio de 2017, que “Modifica a Lei nº 1186, que autoriza 
o Município a pagar aluguel de galpão para instalação da Empresa Ribeiro & Filhos Tratamento de 
Superfícies Ltda – PROZINTEC, modificando a razão social e CNPJ da empresa”. O Sr. Presidente 
explicou que o Projeto já foi aprovado porém a empresa precisou mudar a razão social da mesma, 
que passou para B.R.A TELECOMUNICAÇÃO – ME. O Sr. Presidente leu o Parecer da Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação, também o Parecer Jurídico, e colocou o referido Projeto em 
discussão, disse ser um Projeto muito simples, que modifica somente a razão social e o CNPJ. O 
Ver. Sérgio Pelegrino disse ter algumas preocupações, onde o Assessor de Novos Negócios deveria 
ser a melhor pessoa para responder, questionou qual o verdadeiro motivo pela mudança de CNPJ, já 
que não é algo tão simples. O Sr. Presidente disse que a explicação foi que para abrir uma nova 
empresa, eles quiseram abrir com outro nome, por ser em outra cidade. O Ver. Sergio Pelegrino 
disse que quando o primeiro Projeto foi aprovado, ficaram alguns questionamentos para trás, disse 
que é muito difícil gerar novos postos de emprego no Brasil, mas disse também estar preocupado 
com as contas que a empresa terá de pagar e devido sua experiência no setor de compras, queria 
saber do Executivo, quanto tempo o CPNJ está ativo, quais os principais clientes, principais 
fornecedores, pois o cidadão Brazopolense está pagando o aluguel para a mesma, disse não ser 
justo ser questionado pelo cidadão Brazopolense sobre a empresa e não ter respostas para dar, 
questionou sobre quem são as pessoas que estão vindo para Brazopolis, a Empresa conseguirá 
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pagar seus funcionários, disse que devemos evitar uma decepção futura e ter essas respostas. O Sr. 
Presidente disse para enviarmos um Ofício para o Executivo e deu as boas vindas para a Empresa. 
O Ver. Aldo Chaves reiterou sobre a falta de emprego na cidade, onde durante a seleção de 
currículos pela empresa, haviam muitas pessoas na fila da Empresa e disse que se dependesse dos 
Vereadores, gostaria que toda a população estivesse empregada, temos que ter paciência, pois tudo 
que é possível está sendo feito. O Ver. Carlos Adilson disse que devemos intensificar o trabalho do 
Legislativo de correr atrás de empresas para ajudar a cidade, visando agricultura que é o ponto forte 
do Município, também incentivar novos cursos para melhorar a mão de obra do nosso Município. O 
Sr. Presidente colocou o Projeto nº 21, de 23 de maio de 2017, que “Modifica a Lei nº 1186, que 
autoriza o Município a pagar aluguel de galpão para instalação da Empresa Ribeiro & Filhos 
Tratamento de Superfícies Ltda – PROZINTEC, modificando a razão social e CNPJ da empresa” em 
votação. O referido Projeto foi aprovado em 1ª votação por unanimidade por 7 (sete) votos e 1 (uma) 
ausência do Ver. José Carlos por motivos de participação em um curso. O Ver. Aldo Chaves 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 21, de 23 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. José Carlos por motivos de participação em um curso e irá para a Sanção do Sr. Prefeito. O Sr. 
Presidente informou que faríamos uma breve pausa. Reiniciando os trabalhos, o Sr. Presidente 
falou sobre a viagem feita à Brasília em companhia do Sr. Prefeito, onde participaram da 20ª 
(vigésima) marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, disse que aproveitando a viagem, visitaram 
gabinetes de deputados e senadores, disse também que infelizmente, depois de todos os fatos que 
ocorreram envolvendo o Sr. Presidente Temer, não é possível saber, se todas as reivindicações que 
foram feitas, serão realmente atendidas, disse que visitaram o gabinete do Deputado Federal Bilac 
Pinto, também do Deputado Federal Dimas Fabiano e tiveram uma audiência com o Dr. Francisco 
que é Secretário de Atenção a Saúde do Ministério da Saúde, onde foram tratados assuntos 
referentes ao Hospital São Caetano. O Sr. Presidente explicou que os vereadores criaram uma 
Comissão para esses trabalhos com o Hospital São Caetano, disse que a Comissão não é da 
Câmara Municipal, e citou seus membros, Monica, Sérgio Machado, Nelson, Dra. Valéria, Julio Faria, 
Ver. Sérgio Pelegrino, Ver. José Carlos, Ver. Wagner Pereira, Jamile, disse que não está fazendo 
propaganda do serviço e somente quer que a população saiba que nós estamos trabalhando para 
ajudar o Hospital São Caetano, onde já fizemos uma “feijoada” que ajudou a pagar os salários dos 
colaboradores do Hospital São Caetano e este mês faremos uma “canjiquinha” no bairro Cruz Vera, 
disse também que posteriormente iremos fazer em outros bairros, disse porém que essas são 
medidas paliativas, disse também que uma viagem para Brasília fica uma pequena fortuna, com 
passagem aérea, hospedagem, taxi e alimentação, disse que teve hospedagem de graça na casa de 
2 (dois) grandes amigos, dessa forma economizou o dinheiro da Câmara Municipal de Brazopolis, 
disse também que uma cidade próxima de Brazopolis compareceu com 5 (cinco) vereadores e 
gastou mais de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), disse somente estar dando uma satisfação aos 
Vereadores e a sociedade Brazopolense, explicou que o Hospital São Caetano recuperando seu selo 
de filantropia, sua dívida cairá para menos da metade e em seguida sendo feito o REFIS para a 
mesma, explicou também que o Hospital além de perder o selo de filantropia não possui mais a 
CND, que é Certidão Negativa de Débito, assim não podendo receber verbas do poder público, em 
âmbito municipal, estadual e federal, lembrou que a divida vem aumentando ao longo de muitos 
anos e hoje em dia para nós é praticamente impagável, mas com o trabalho dessa equipe em prol do 
Hospital e a Sra. Marilda Santos que é a administradora do Hospital e abriu as portas do Hospital 
para nossa equipe, para que realmente possamos ajudar, disse também que o povo de Brazópolis é 
um povo muito bondoso, disse que conseguiram também um caminhão compactador de lixo para 
Brazopolis, pela FUNASA, através do Deputado Federal Bilac Pinto, disse que junto do Sr. Prefeito 
foram a FUNASA, porém devido a crise política não dá para sabermos se realmente será enviado. O 
Ver. Adriano Simões questionou se na gestão anterior já não havia sido assinado esse convênio do 
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caminhão compactador de lixo. O Sr. Presidente disse que não e que atualmente foi pedido para o 
Deputado Federal Bilac Pinto, em conversa com o Dr. Rodrigo Dias da FUNASA, que disse dar a 
resposta em 15 (quinze) dias e que se o caminhão chegar a vir, o caminhão que é usado hoje para 
coleta de lixo será utilizado no setor de Obras, disse que pediram também 1 (uma) patrol, 1 (uma) 
ambulância grande Ducato, também foram ao Ministério do Turismo, onde foram recebidos pela 
Senhorita Graziela Noronha, que é uma Brazopolense, onde os projetos feitos pela Prefeitura 
referentes ao turismo foram apresentados e nós iremos juntos a deputados buscar por verbas. O Sr. 
Presidente falou sobre o fato de Brazopolis não aparecer na lista definitiva de magistrado da sessão 
pública , a se realizou no dia 18/05/2017, onde o Ver. Sérgio Pelegrino, como Vice-Presidente da 
Mesa Diretora encaminhou os ofícios ao Dr. Thiago Colnago Cabral, Juiz de Direito Auxiliar da 
Presidência do TJMG, Sr. Desembargador Herbert José Almeida Carneiro, Presidente do TJMG, 
também aos Deputados Estaduais Gustavo Corrêa, Vanderlei Miranda, Ulysses Gomes, Duarte 
Bechir e Dalmo Ribeiro, para que a Comarca de Brazopolis volte a ser listada entre as Comarcas 
oferecidas aos Juízes, explicou que infelizmente a Juíza que estava em Brazopolis será transferida 
para Paraisópolis, o que acarretaria em transtornos para o cidadão Brazopolense. O Ver. Edson 
Eugênio disse que em conversa com o Dr. Atílio, o mesmo pediu que os vereadores entrassem em 
contato com os Deputados para tentar contornar esse assunto. O Sr. Presidente disse que o Dr. 
Atílio está muito preocupado com esse assunto, inclusive ele possui o titulo de Cidadão 
Brazopolense e disse que ele é mais Brazopolense que muitos Brazopolenses, que faz um trabalho 
honroso e disse que em Brasília através do Deputado Federal Bilac Pinto, que entrou em contato 
com o Tribunal de Minas Gerais para saber sobre este assunto e depois conseguimos uma audiência 
com o Senador Zezé Perrella pra falar também sobre esta situação, independente do que está 
acontecendo, que o Senador Zezé Perrella está envolvido em falcatruas, disse não ter vergonha de 
falar que foi até o gabinete do Senador pedir ajuda. O Ver. Adriano Simões disse que se ficarmos 
pensando para quem vamos pedir ajuda, vamos passar o ano inteiro escolhendo. O Sr. Presidente 
disse que o Senador Zezé Perrella prontamente ligou para o tribunal e colocou seu advogado no 
caso para ajudar a solucionar esse problema do poder judiciário de Brazopolis. O Ver. Adriano 
Simões disse que se o Senador, Deputado, Presidente, Vereador, Prefeito que estiver envolvido em 
falcatruas, ele que deve resolver suas questões com a justiça e não deve ser por isso que a Câmara 
Municipal de Brazopolis não irá pedir ajuda e parabenizou o Sr. Presidente. O Ver. Aldo Chaves 
disse entender que os nomes que apareceram foram de denuncias, que não estão comprovados 
ainda e quando forem, as pessoas envolvidas paguem pelos seus erros, porém enquanto isso não 
ocorre temos que recorrer a eles sim, disse não ser demérito algum a visita do Sr. Presidente ao 
Senador Zezé Perrella, pois o Sr. Presidente foi buscando sanar os problemas de nossa cidade. O 
Ver. Carlos Adilson disse que temos que nos preocupar com nossa cidade, pois quando olhamos pra 
cima, vemos uma avalanche, onde não está escapando praticamente quase ninguém, nós devemos 
fazer nossa parte, se os Senadores e Deputados estão fazendo coisas erradas a justiça irá 
responder, temos que buscar verbas para Brazópolis. O Sr. Presidente disse que para a viagem à 
Brasília, ele e o Sr. Prefeiro saíram as 04:00 de segunda-feira e retornaram na quinta-feira por volta 
de 00:00, disse que outro problema que temos em Brazópolis é que estamos sem delegado, onde 
inclusive amanhã representando a Câmara Municipal de Brazopolis junto do Sr. Prefeito teremos 
uma reunião com o Chefe Regional da Polícia Civil em Itajubá para tratar esse assunto da falta de 
Delegado em Brazopolis. O Sr. Presidente disse que no dia 22/05/2017 esteve em Pedralva com 
alguns membros da Comissão SOS Hospital São Caetano, Ver. Aldo Chaves, Ver. José Carlos e a 
Assessora Jurídica Valéria Noronha, onde foram recebidos pelo Prefeito de Pedralva, Sr. Josimar, 
também do Secretário de Saúde, pois a Santa Casa de Pedralva e Baependi foram duas cidades na 
região que conseguiram solucionar seus problemas, disse ter encontrado o Prefeito de Pedralva em 
sua viagem para Brasília e pediu para ele agendar uma visita ao Hospital de Pedralva, disse que o 
administrador do Hospital de Pedralva, virá até Brazopolis para nos apresentar o caminho para 
solucionar o problema da Filantropia e da CND, reafirmou que tudo está sendo feito com o aval do 
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Sr. Prefeito e disse que não estamos passando por cima do Prefeito, respeitando a hierarquia. O 
Ver. Adriano Simões disse que pela primeira vez temos o Legislativo e o Executivo de mãos dadas 
para resolver os problemas do Município. O Sr. Presidente disse que o Ver. Adilson de Paula 
promoveu junto ao CONSEP uma reunião no bairro Cruz Vera, com a participação do Dr. Atilio e o 
Sr. Prefeito, onde fomos muito bem recebidos. O Ver. Adilson de Paula agradeceu ao CONSEP e a 
todos que estiveram presentes, disse que o bairro Cruz Vera está muito envolvido depois da reunião 
e agradeceu a todos, disse também sobre a colocação de 10 (dez) câmeras na cidade, onde serão 
colocadas 2 (duas) no bairro Cruz Vera, também comentou sobre o programa “rede de vizinhos” que 
será implantada também. O Ver. Adriano Simões ressaltou também a participação da população. O 
Sr. Presidente disse que a Sr. Silvana, Presidente do CONSEP de Itajubá também esteve presente e 
ela disse querer aprender com o CONSEP de Brazopolis. O Sr. Presidente disse ter recebido a visita 
do Maestro José Vilela, que veio trazer o Leilão Americano junto com Canjiquinha do Coral Vozes de 
Euterpe, que é o único movimento que o Coral faz durante o ano. O Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu 
ao Engenheiro Wander Costa que o procurou para apresentar um Projeto Cultural, na segunda-feira, 
dia 22/05/2017, na parte da manhã, onde inclusive abrimos a Câmara Municipal para ele apresentar 
o Projeto “Caçadores de Livros”, que irá elevar a cultura e a busca por conhecimento, disse que ele 
trouxe esse Projeto de uma experiência enquanto morou na Colômbia, o aplicativo é um jogo que 
trata da doação e caçada de livros, disse que a explicação completa do funcionamento está na 
página do facebook, explicou que para iniciar o Projeto identificamos que o CEP seria a melhor 
opção para apresentação da idéia, agradeceu também ao diretor do CEP, Sr. João Pedro pela 
atenção dada e pelo interesse no projeto, também agradeceu aos alunos que nos receberam muito 
bem, aproveitou e fez o convite aos moradores que tiverem livros em casa para serem doados, que 
nos procurem ou vá até a biblioteca do CEP, onde já temos 164 (cento e sessenta e quatro) livros 
doados e temos uma meta de 300 (trezentos) livros, disse também que estamos em uma competição 
com outras cidades da região na implantação do Projeto, que ficou em segundo lugar na ultima feira 
de inovação do INATEL. O Ver. Aldo Chaves disse que na semana anterior esteve junto da Chefe de 
Cultura, Sr. Rosaura na Escola Estadual Presidente Wenceslau onde está ocorrendo a feira de 
Astronomia e Astrologia, onde houveram palestras, foi muito bacana ver os jovens participando, 
disse também que a biblioteca municipal estará passando por uma reformulação, onde o Sr. Guido 
Noronha vem trabalhando arduamente com pouco apoio, disse que ele está conseguindo mais 
apoio, disse que onde a biblioteca se localiza atualmente as paredes estão com mofo, tendo a 
necessidade de reforma, já dentro dessa reformulação a Sra. Patricia Costa estará participando, 
disse ter um Projeto onde o Sr. Moises toca violão e a Sra. Patrícia Constant faz a leitura das 
história, disse também que o Sr. Guido Noronha que trabalhou com dedicação total e disse ter uma 
surpresa para ele, que está aposentando. O Sr. Presidente propôs que seja feita uma Moção de 
Agradecimento ao Sr. Guido Noronha e pediu que se possível ele venha receber a Moção aqui na 
Câmara Municipal na próxima Sessão. O Ver. Edson Eugênio parabenizou o Sr. Guido Noronha e 
também a equipe de Obras, aproveitou para deixar o convite a todos para a Festa de Nossa Senhora 
de Fátima no bairro Teodoros. Eu, Ver. Dalírio Dias disse sobre o oficio enviado a empresa REMO, 
que seja enviado também à CEMIG. O Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu ao Técnico Legislativo Julio 
Faria, que vem acompanhando em vários Projetos, como do Hospital e também nesse novo Projeto 
Cultural, que trabalha fora do horário de trabalho com a maior boa vontade, não recebe nem mais 
nem menos por isso, mas está contribuindo como um cidadão, também agradeceu aos outros 
funcionários da Câmara Municipal. O Sr. Presidente disse que todos também fazem atividades fora 
do horário de expediente e agradeceu a todos. Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a Décima Sexta Sessão Ordinária da Casa 
no dia 31 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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