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                                       Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária – 07-06-2017 
 
 
Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 07 
de Junho 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 Enviadas: Ofício 103/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) 
ao Sr. Prefeito o Projeto de Lei nº 017 de 12 de abril de 2017 que: “Dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências”, aprovado por unanimidade em 
Sessão Ordinária no dia 31/05/2017; Ofício 101/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. 
Prefeito o Requerimento de Informação nº 06/2017 e 07/2017 aprovadas por unanimidade em 
Sessão Ordinária no dia 31/05/2017; Ofício 102/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. 
Prefeito a Indicação nº 03/2017 aprovada por unanimidade em Sessão Ordinária no dia 24/05/2017; 
Ofício 100/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito as Medidas de Providências 
aprovadas por unanimidade em Sessão Ordinária no dia 31/05/2017; Ofício 104/2017, assunto: 
Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito o Pedido de Providência nº 12/2017 do Ver. Dalírio Dias, 
aprovado por unanimidade em Sessão Ordinária no dia 31/05/2017; Ofício 99/2017, assunto: 
Encaminha a Secretária de Educação Sra. Estefany a indicação do Ver. José Carlos para compor a 
Comissão Coordenadora do Plano Municipal de Educação; Correspondências Recebidas: Ofício 
152/17 do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brazópolis, enviando 
Relatório Mensal das atividades do período de 02/05/2017 a 01/06/2017; Ofício 045/2017 da Câmara 
Municipal de Pouso Alegre, assunto: Em defesa do Hospital das Clinicas Samuel Libânio; Ofício 
222/2017, assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº 22 de 31/05/2017 que “Modifica a Lei nº 1039 de 
17 de outubro de 2013, que institui no Município de Brazópolis o tratamento diferenciado e 
favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte”; Ofício 223/2017/GAB.PMB, assunto: 
Providências tomadas em relação aos pedidos dos vereadores do dia 31 de maio de 2017; Ofício 
229/2017, assunto: Envio da Lei 1190 de 07/06/2017. O Sr. Presidente disse que no dia 24/05/2017 
a Câmara Municipal de Brazópolis enviou para a Prefeitura, uma Indicação, assinada por todos nós 
Vereadores e fez a leitura da referida Indicação, leu também o Ofício 227/2017 em resposta da 
Indicação nº 03/2017, leu também o Ofício 228/2017 que foi enviado a Viação São Caetano e em 
seguida fez a  leitura do Ofício 141/2017/GAB.PMB enviado ao Sr. Benedito que é responsável pelo 
contato com a Viação São Caetano, onde foram solicitadas informações, em seguida fez a leitura 
das respostas enviadas pela Viação São Caetano. O Ver. José Carlos disse que no ano passado, já 
eram freqüentes essas reclamações e acabou levando a Prefeitura em nos enviar um Projeto de Lei 
para regulamentar as concessões e disse que o Executivo deve reestudar essa matéria, disse que o 
Projeto de Lei irá regulamentar, preço, diária, esses itens de tabela, já que no Município não existe 
nenhuma regulamentação. O Sr. Presidente disse que o Executivo deve realmente normatizar isso 
aí, sendo o primeiro passo a concessão do trajeto com as empresas. O Ver. José Carlos disse que o 
primeiro passo é a Lei. O Sr. Presidente disse que pela resposta, a empresa não possui contrato 
com a Prefeitura. O Ver. José Carlos disse que antigamente não era feito contrato, explicou que a 
pessoa comparecia na Prefeitura e fazia o requerimento, onde o Prefeito passava o requerimento, 
disse que precisamos cobrar esse Projeto de Lei para encaminharmos a proposta. O Ver. Adriano 
Simões questionou se a empresa está operando ilegalmente. O Sr. Presidente respondeu dizendo 
que a empresa não possui contrato com a Prefeitura e explicou que pode ter sido feito de forma 
Tácita. O Ver. Adriano Simões questionou se a solução é criar uma Lei e disse que não podemos 
crucificar o dono da referida Empresa. O Sr. Presidente disse o que estamos questionando são as 
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constantes reclamações que recebemos. O Ver. Adriano Simões disse que devemos levar em 
consideração, quantos anos essa empresa já presta serviços no nosso Município.  O Sr. Presidente 
disse que com a regularização, acha que as coisas estão entrando nos eixos. O Ver. Sérgio 
Pelegrino disse que somente com a Lei para cumprir a Lei, pois sem ela a empresa não tem o que 
respeitar e nós não temos o que cobrar. O Ver. Aldo Chaves ressaltou conforme o Ver. José Carlos 
disse, temos que seguir as normas da ANTT e adaptando a realidade do nosso Município. O Sr. 
Presidente fez a leitura da Moção Honrosa para a Senhora Fátima Aparecida Machado pelos 
relevantes serviços prestados para a sociedade, conhecida como “Fatinha Machado” ou “Fatinha do 
teatro”, que é uma guerreira e carrega o TAB nas costas, que é o “Teatro Amador Brazopolense”, 
motivo de orgulho para nós, com as peças para todos, crianças, semana santa de Brazópolis que é 
conhecido e até tombado como patrimônio cultural de Minas Gerais, que apresenta até em outras 
cidades, que é realmente motivo de honra para Brazópolis, o nosso teatro e o nosso teatro tem 
nome, TAB e não TAB apenas, é “Fatinha Machado” então disse estar propondo isso com o maior 
orgulho de sua amiga e desde que ela entrou no TAB, ela trabalhou junto de nossa sociedade com o 
TAB para promover a cultura, disse que conheceu o trabalho da semana santa neste município, com 
dedicação e sempre respeitando os valores e tradições de nossa terra. A Moção foi aprovada por 
unanimidade.  O Ver. José Carlos disse que trabalhou com a “Fatinha” e que como ela não tem igual, 
o tanto que se esforça. O Ver. Carlos Adilson disse que ela é muito disposta e que se precisar ela 
gasta do próprio bolso para ajudar, disse que tem acompanhado já que está no Teatro, junto ao Sr. 
Robson já a 17 (dezessete) anos, disse que o trabalho que ela faz, sem recursos e nunca deixou de 
apresentar na semana santa de Brazopolis, disse também que a nossa cultura em Brazopolis para 
teatro está bem longe. O Sr. Presidente disse que a “Fatinha” estava lavando as roupas da semana 
santa; Pedidos de Providências: 17/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Solicito que seja feito a 
manutenção das estradas na Serras dos Torres. Situação crítica; 2 – Solicito ao Departamento de 
Obras uma cópia do planejamento e/ou plano de ação, para os pedidos de providências referentes 
as obras a serem feitas, conforme demanda até o atual momento. Os pedidos de Providências foram 
aprovados por unanimidade; 12/2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que seja adicionado três quebra 
molas na estrada principal no bairro Bom Sucesso, 1º próximo a fábrica de blocos do Dr. Betão, 2º 
após o bar do Floriano, 3º próximo a Igreja Santa Helena, se possível na oportunidade, que seja 
elevado (Pedido do morado Natanael). O Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; 
13/2017 do Ver. José Carlos, 1 – Reiterar pedido de manutenção da estrada das Posses no bairro 
Bom Sucesso. Os moradores pedem urgência pois com as chuvas mais recentes ficou muito ruim 
em alguns trechos; 2 – Execução de roçada na estrada do Observatório para limpeza das margens e 
das saídas de água; 3 – Possibilidade de volta do ônibus mais novo para as linhas de escolares do 
bairro Bom Sucesso e São Rafael. Alguns alunos reclamaram do ônibus chamado “Titanic”; Projetos 
de Lei: O Sr. Presidente disse que por ser uma matéria simples, irá fazer a leitura e distribuir as 
Comissões o Projeto de Lei nº 22, de 31 de maio de 2017, que “Modifica a Lei nº 1039 de 17 de 
outubro de 2013, que institui no Município de Brazópolis o tratamento diferenciado e favorece as 
microempresas e empresas de pequeno porte.”, explicou que a mudança na Lei 1039 de 17 de 
outubro de 2013 será no artigo 5º (quinto) e artigo 12º (décimo segundo), pois como foi mudado na 
Lei Federal o Município precisa se adequar e apenas isso, disse não haver urgência na aprovação, 
que irá passar para as Comissões para análise e para o parecer e na próxima Sessão devemos 
colocar para votação, perguntou aos demais Vereadores se podemos dar sequência e não fazer o 
intervalo, onde todos concordaram, disse que a Câmara recebeu o convite para a Festa do Pé de 
Moleque em Piranguinho, nossa cidade irmã, está sendo parceira da APAE e a parceria nossa só 
tem a aumentar, a Prefeita Helena que está conduzindo Piranguinho também muito bem, estando 
Brazópolis ainda mais próximo de Piranguinho, então estão convidando todos nós, o convite já está 
ali no nosso quadro, da 12ª Festa do maior pé de moleque do mundo em Piranguinho, de 9 a 11 de 
junho de 2017 e os Vereadores que quiserem comparecer lá devem dar o nome ao nosso Secretário, 
para que possa agendar lá. O Ver. Aldo Chaves lembrou que a parceria entre os Municípios com a 
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APAE, solicitamente a Sra. Prefeita Helena informou que terá uma barraca da APAE para levantar 
fundos. O Sr. Presidente disse que irá no sábado, onde a festa irá começar as 19 horas e devemos 
confirmar presença, onde questionou a presença dos Vereadores. Os Vereadores Adilson de Paula e 
Adriano Simões confirmaram no momento e os demais ainda não puderam responder. O Sr. 
Presidente falou em relação ao Hospital, onde fizemos a “Canjiquinha” no bairro Cruz Vera, como 
todos sabem, no sábado passado, o nobre Vereador Adilson de Paula recebeu a gente de braços 
abertos, foi um sucesso, tivemos uma boa venda do show de prêmios, da canjiquinha, disse que 
gostou muito e isto para ajudar o Hospital e falando do Hospital, ontem dia 06/06/2017, nós fomos a 
Belo Horizonte, saímos daqui as 04:00 e chegamos em Brazópolis as 21:00, estavam o Sr. 
Presidente, Ver. Adilson de Paula, Sr. Prefeito Carlos Morais, Secretária de Saúde Alessandra 
Lancetti, tentando ajudar o Hospital foram atrás do Deputado Vanderlei Miranda para 
encaminhamento de documentos para tentar assinar o contrato do Hospital São Caetano com o SUS 
e fez a leitura do Ofício enviado pelo Deputado Vanderlei Miranda, pediu a cada um que estiver nos 
vendo para rezar, para pedir, para dar certo, para que nós consigamos ajudar o Hospital e avisou 
que não tem nada de política nisso, disse que nós Vereadores deixamos de ser Vereadores para ser 
cidadão comum e estamos abraçando essa causa e com certeza nós vamos conseguir ajudar esse 
Hospital. Eu Ver. Dalírio Dias disse conforme o velho ditado: “A união faz a força”, disse que nós aqui 
como pessoas estamos nos fortalecendo e fazendo realmente essa força para ajudar que é muito 
mais que servir. O Ver. Carlos Adilson agradeceu a todos e disse que não podemos deixar de falar 
dos funcionários do Hospital São Caetano que tem dado duro, tem trabalhado, tem cobrado da 
gente, no dia-a-dia de respostas, resultados, tudo que é feito e esse pessoal tem acompanhado 
essas festas e esses movimentos nossos, eles trabalham o dia todo e ainda ajudam. O Sr. 
Presidente disse que eles não seriam obrigados, porque eles já trabalham no Hospital e tem direito a 
salário, eles não seriam obrigados a irem lá pra fazer canjiquinha, mas tanto aqui na “Feijoada” em 
Brazópolis, quanto na “Canjiquinha” no bairro Cruz Vera, todos os funcionários foram e estão vendo 
que fomos lá também, estamos dando nosso sangue pra poder ajudá-los para a complementação do 
salário deles e disse que vamos continuar fazendo isso, se tudo estiver certo, nós vamos continuar 
ajudando. O Ver. Carlos Adilson disse que não é fácil o funcionário trabalhar o mês todo e chegar ao 
final do mês ficar preocupado se vai ter pagamento e disse que nesses 2 (dois) meses o pagamento 
do pessoal saiu dia 2 (dois). O Ver. José Carlos disse que esteve com a Secretária de Educação e 
que a primeira reunião da Comissão será dia 20/06/2017 as 09:00 horas na Secretária de Educação, 
conforme foi indicado para fazer parte da Comissão, comentou também que estava em Pouso Alegre 
e não conseguiu enviar seus Pedidos de Providências, pediu para registrar algumas coisas que o 
pessoal vem pedindo e aproveitou o Grande Expediente para isso, comentou que precisa ser feita 
uma manutenção das estradas no bairro das Posses. Eu, Ver. Dalírio Dias comentei que a partir de 
amanhã dia 08/06/2017 irá começar a manutenção pelo bairro de Bom Sucesso. O Ver. José Carlos 
comentou sobre o problema enfrentado com o ônibus “Titanic”, que está fazendo a linha do bairro 
Bom Sucesso. O Ver. Aldo Chaves falou sobre o defeito no ônibus, onde esteve no Hospital Escola 
de Itajubá, onde a moradora do bairro Alegre, Sra. Celeste, reclamou que ônibus estava com muitos 
problemas e o Vereador disse que entrou em contato com a Secretária de Educação, onde foi 
informado que este ônibus não entraria nos trabalhos desta semana, porém como foi dito pelo Ver. 
José Carlos, hoje o ônibus está sendo usado no bairro Bom Sucesso. O Ver. José Carlos aproveitou 
o Grande Expediente para encaminhar três questões ao Executivo referentes a pedidos da 
comunidade que não conseguiu apresentar por escrito devido a uma viagem hoje a Pouso Alegre 
para levar sua filha ao médico, primeiro reiterou a urgente necessidade de manutenção da estrada 
das Posses no bairro Bom Sucesso, os moradores pedem o serviço com rapidez, pois com as 
chuvas mais recentes ficou muito ruim em alguns trechos, segunda questão o momento de executar 
roçada na estrada do Observatório para limpeza das margens e das saídas de água e o terceiro a 
possibilidade de volta do ônibus mais novo para as linhas de escolares dos bairros Bom Sucesso e 
São Rafael, alguns alunos reclamaram do ônibus chamado de “Titanic”, também informou que no dia 
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20 de junho, segunda feira, vai acontecer a reunião na Secretaria de Educação da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação do Plano Decenal Municipal de Educação, onde foi indicado pela Casa 
para representá-la na Comissão e por isso trouxe essas informações, lembrou também que nessa 
segunda feira dia 05/06, comemoramos o dia mundial do meio ambiente, uma data representativa 
nesse tempo no qual muitas ações são tomadas para preservação do planeta e diminuição da 
poluição, fez uma referência também a Encíclica publicada pelo Papa Francisco “LAUDATO SI” que 
significa, em português, “Louvado Seja”, na qual o Papa assevera nossa responsabilidade com o 
planeta e o meio ambiente, sintetizando o tema e esclarecendo que cuidar do Planeta é cuidar da 
Nossa Casa, agradeceu e registrou aqui a presença do Ex-vereador Maurício Gonçalves, que 
também foi presidente desta Casa no ano de 2013 e hoje participa do Mandato do Deputado Federal 
Gabriel Guimarães e agora foi nomeado assessor da COHAB-MINAS em nossa região, é uma 
alegria sua presença aqui na Câmara e já aproveitou para cobrar seu apoio junto ao Deputado 
Gabriel e na COHAB para trazer benefícios para nossa cidade. O Ver. Carlos Adilson complementou 
dizendo que o ex-Vereador Maurício está também como Assessor Parlamentar do Deputado Gabriel 
Guimarães e disse que isso será bom para nos ajudar, o Município está precisando de recursos para 
saúde e educação, mas também em todos os setores, lembrou que começamos com o lema de que 
o importante será ajudar, independente do partido e disse que com todos Vereadores procurando 
seus Deputados, as coisas irão vingar. O Sr. Presidente disse que não precisa correr atrás somente 
dos seus Deputados, pode correr atrás de todos Deputados, pois o que vier é lucro. O Ver. Carlos 
Adilson disse que espera que o Deputado Gabriel Guimarães continue ajudando e trabalhando em 
prol de Brazópolis, pois estamos todos juntos, fomos eleitos para representar o povo, de forma 
correta, honesta, com dedicação, humildade e muito trabalho. O Ver. Adilson de Paula agradeceu a 
presença de todos e disse que hora recebeu uma pergunta, que não deixa de ser uma cobrança, 
sobre a rua como nome do Sr. Juca Miranda, disse que esteve na Sessão onde foi feito o pedido e 
viu que o mesmo foi aprovado, porém ao chegar na Prefeitura, não sabe dizer em que estado está. 
O Ver. José Carlos disse que o Projeto foi aprovado em Plenário e realmente deve ter sido enviado 
para o Executivo, mas não chegou a ser publicado, temos duas soluções, ou a Prefeitura publica ou 
a Câmara manda um ofício pedindo o número da Lei para a Prefeitura, então a Câmara pode 
publicar. O Sr. Presidente questionou se pode ter ocorrido de não ter sido enviado da Câmara para a 
Prefeitura, pela gestão passada. O Ver. José Carlos respondeu que pode ter ocorrido também. O 
Ver. Aldo Chaves agradeceu a presença do ex-Vereador Maurício Gonçalves, que já foi Presidente 
desta Casa, convidou para retornar mais vezes a nossa Casa, desejou sucesso em seu novo desafio 
e pediu para não esquecer o nosso “cantinho”, também agradeceu ao Sr. Robson de Queiroz que 
sempre está presente nas Sessões e disse que tornaram nossa Sessão mais honrosa com sua 
presença. O Ver. Adriano Simões também agradeceu a presença de todos que estão assistindo, 
também aos presentes e desejou sucesso a nova empreitada do Sr. Maurício e ressaltou que não 
fez Pedido de Providência, mas ao longo dessa semana estará fazendo um agradecimento a todo 
Secretária de Obras, a equipe do Sr. Prefeito Carlos Alberto, sempre muito atencioso com nosso 
Distrito de Luminosa, estão fazendo o calçamento, já tem calçamento em fase de acabamento e 
também vamos fazer em outra área do Distrito de Luminosa, as estradas rurais também estão todas 
em plena manutenção, citou a estrada do bairro Quilombo, que foi muito castigada pelas chuvas, o 
Vice-Prefeito já iniciou os trabalhos nela, citou também a estrada do caminho da fé, que na parte que 
vai do Distrito de Luminosa até São Bento do Sapucaí, seguindo pelo bairro Canta Galo estão sendo 
feitas, também agradeceu pela troca de lâmpadas, agradeceu também ao pessoal da Assistência 
Social, onde o CRAS do Distrito de Luminosa já se encontra em perfeito funcionamento, agradeceu 
também ao Vereador Aldo Chaves que ajudou nessa conquista do CRAS, disse também que o Posto 
de Saúde do Distrito de Luminosa iniciou hoje dia 07/06/2017,onde todas as  terças-feiras e Sextas-
feiras o Dr. Marcelo estará atendendo no Distrito de Luminosa, disse que o Posto de Saúde tem 
também o atendimento Odontológico, agradeceu também a Secretária de Saúde Senhorita 
Alessandra Lancetti, que tem tido muito carinho com Distrito de Luminosa. Sr. Presidente agradeceu 
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a presença de todos e convidou a todos para a Décima Oitava Sessão Ordinária da Casa no dia 14 
de junho 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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