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Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária – 14-06-2017

Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 14
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 110/2017, assunto: Encaminha a Empresa
de Telefonia OI solicitando a remoção de um telefone público em desuso; Ofício 108/2017, assunto:
Encaminhamento (Faz) ao Dr. Álvaro Roberto Bernardes Júnior, Delegado da Polícia Civil referente
à resposta do ofício 427/BRAZ/CAT A/2016; Ofício 107/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr.
Prefeito os Pedidos de Providências aprovados por unanimidade em Sessão Ordinária desta casa
em 07/06/2017; O Sr. Presidente disse que junto do Ver. Adilson de Paula esteve no Município de
Paraisópolis para conversar com o Prefeito Sr. Sérgio Wagner Bizarria para pedir, que temos a
intenção aqui em Brazópolis, de revitalizarmos o Túnel de pedra que faz divisa entre o bairro Cruz
Vera, bairro de Brazópolis com Paraisópolis, disse ser um túnel com mais de 100 (cem) metros que
está totalmente tomada as duas entradas, com barro, terra, árvore, quis dizer, arbustos e então
conversaram com ele e ele pediu que mandássemos um ofício para ele, que será uma parceria de
Brazópolis com Paraisópolis, que ele irá limpar a parte de Paraisópolis e nós vamos limpar a parte
de Brazópolis, para que possamos fazer desse túnel a revitalização turística, para passeio ciclístico e
caminhadas também num grande trecho, então fez a leitura do Ofício 109/2017, assunto: Solicitação
(Faz) ao Sr. Prefeito Municipal de Paraisópolis-MG, Sr. Sérgio Wagner Bizarria a parceria para
desobstrução e limpeza do “Tunel” da antiga linha do trem; O Sr. Presidente disse que em seguida
seria um Ofício do Ver. Adilson de Paula e solicitou que o mesmo fizesse a leitura; Ofício 111/2017,
assunto: Solicitação (Faz) ao Sr. Prefeito Municipal de Paraisópolis-MG, Sr. Sérgio Wagner Bizarria
sobre a possibilidade de estender a linha de ônibus coletivo; O Sr. Presidente questionou o Ver.
Adilson de Paula se a linha de Paraisópolis já foi até o bairro Cruz Vera. O Ver. Adilson de Paula
respondeu que em uma época a linha ia até o bairro Cruz Vera, pois facilitava muito a vida dos
moradores, porém hoje em dia foi cortado e o retorno é feito na divisa do Município, onde os
moradores devem fazer o restante do percurso caminhando. Correspondências Recebidas: Email
da Assessoria de Comunicação Social da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas
encaminhando convite para as audiências públicas relativas à concessão de trechos de rodovias no
Sul de Minas; O Sr. Presidente disse que alguns trechos de rodovias, inclusive a nossa MG-295,
terão reuniões em Poços de Caldas, Inconfidentes, Pouso Alegre e Belo Horizonte, mas essas não
nos interessa, o que nos interessa será a reunião no dia 20/06/2017 uma terça-feira em Itajubá as 18
horas, disse ser muito importante, porque vários vereadores já fizeram pedidos de providência,
ofícios ao DER para fazer acostamento “aqui, ali e acolá”, então é importante sim a presença, quanto
maior o número de vereadores puder se disponibilizar para ir em Itajubá na terça-feira dia
20/06/2017, depois confirmem o nome pra gente poder fazer uma comitiva para poder ir lá pra
cobrar, não adianta fazer ofício e mandar ofício pro DER e na hora que é reunião fora daqui ninguém
vai. O Ver. Adriano Simões disse para contar com sua presença. O Sr. Presidente disse esperar
contar com a maioria. O Ver. José Carlos disse que essas audiências são para conceder a rodovia a
exploração por empresa particular. O Sr. Presidente fez a leitura do convite e disse que devemos ter
voz ativa e como passará pela nossa cidade, temos que “engrossar o coro”. O Ver. José Carlos
explicou o que é concessão, disse que o Governador está pensando em pegar essas rodovias e
fazer como fizeram com a Via Dutra, Fernão Dias, disse que em sua opinião podemos fazer que o
Edital faça exigências, para que a rodovia tenha acostamento, segurança e que o preço também, já
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que a questão do preço da concessão também não seja aquilo que é, por exemplo, na Dom Pedro,
que é um absurdo e mais, que cidades e pessoas que moram perto possam ter isenção, que tem
casos de rodovias que tem, pois ainda estão preparando o Edital, disse essa ser sua sugestão e
disse que a gente não sabe, como é que a concessão ocorre. O Sr. Presidente disse que a
concessão como tem além de estradas, tem portos e aeroportos, disse que concessão é isso, é
conceder a outra empresa o que é do Governo Estadual, Municipal ou Federal, vai conceder a outra
empresa a exploração, então nós temos, como vai passar pela nossa cidade, que é a MG-295, nós
temos que ter voz ativa nisso também, então quanto mais Vereadores forem lá, o “coro engrossa”.
Convite do Coral Vozes de Euterpe para apresentação do “Grupo Camerum” dia 20/06/2017 as 20h
na Igreja Matriz em Brazópolis; Ofício 388/2017 da Secretaria Municipal de Saúde envia para
apreciação o Relatório Quadrimestral de Gestão referente ao 1º quadrimestre de 2017; GAB.APF nº
083/2017 do Deputado Estadual Agostinho Patrus Filho encaminha resposta do Ofício 1168/17 do
Chefe de Gabinete de Educação; Ofício 232/2017 da Prefeitura Municipal de Brazópolis
encaminhando o Projeto de Lei nº 23 de 09/06/2017 que “Autoriza a doação de um veículo e de
recursos financeiros para o Asilo São Vicente de Paulo; Ofício 591/2017 – GDBP do Gabinete do
Deputado Bilac Pinto encaminha para conhecimento as ações que realizou e/ou intermediou no
sentido de atender as demandas de Brazópolis; O Sr. Presidente disse que recebemos também no
dia 08/06/2017 um convite, para representar nossa Câmara, no aniversário de 242 anos da Polícia
Militar de Minas Gerais, disse que foi representando a Câmara Municipal e o Ver. Aldo Chaves foi
representando o Executivo, com a presença do Comandante André Coli de Itajubá e o Comandante
Cássio Antônio Fernandes da 17ª Região de Polícia Militar de Pouso Alegre, disse que foi um evento
muito interessante, com a presença também do Deputado Estadual Ulysses Gomes, que o Ver.
Carlos Adilson também foi convidado mas estava trabalhando e não pode ir, porque foi as 10 (dez)
horas da manhã, então foram representar Brazópolis nessa graciosíssima festa da Polícia Militar de
Minas Gerais. Eu Ver. Dalírio Dias disse que na falha da minha leitura no ofício anterior sobre as
ações realizadas e intermediadas foram através do Deputado Bilac Pinto. O Sr. Presidente continuou
o assunto sobre o aniversário de 242 anos da Polícia Militar de Minas Gerais, disse ter 3 (três)
moções de felicitação, ao Coronel Cássio Antônio Fernandes, Comandante da 17ª Região da Polícia
Militar, ao Tenente Coronel da Polícia Militar André de Oliveira Coli e ao Tenente Comandante do 7º
Pelotão da Polícia Militar de Brazópolis Sr. Nivaldo Rosário Coelho, onde fez a leitura das referidas
moções. Pedidos de Providências: 15/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja regulamentada as
vagas privativas para estacionamentos de veículos para idosos e deficientes em vias públicas.
Complementando, que seja feito a confecção das carteiras de identificação dos idosos e deficientes.
(Pedido do Sr. Wagner Pereira). O Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; 11/2017 do
Ver. Edson Eugênio, 1 – Que seja feito a capina na Rua Capitão Almeida Vergueiro, a rua está com
muito mato em toda sua extensão; 2 – Que seja feito a manutenção nas antenas de telefonia celular
no bairro Teodoros. Os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; Projetos de
Lei: O Sr. Presidente disse que já tem um Projeto de Lei da semana passada, que hoje deve entrar
em votação e chegou um novo Projeto, hoje dia 14/06/2017, que já foi passado para as Comissões e
solicitou aos meus trabalhos para a leitura do referido Projeto de Lei nº 23, de 12/06/2017 que
“Autoriza o Executivo a fazer doação de um veículo e de recursos financeiros para o Asilo São
Vicente de Paulo”. O Sr. Presidente disse que este é o Projeto que chegou hoje (14/06/2017) e o
Projeto 022 que já foi lido semana passada, Projeto de Lei nº 022 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 às microempresas e empresas de pequeno porte”, disse que este Projeto foi deixado
para votar hoje (14/06/2017), já foi lido inteiro com a Justificativa e fez a leitura do Parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação depois fez a leitura do Parecer Jurídico e colocou o
referido Projeto em discussão, então colocou o referido Projeto de Lei nº 022 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 às microempresas e empresas de pequeno porte” em votação.
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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 022 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 às
microempresas e empresas de pequeno porte” em 2ª votação. O referido Projeto foi aprovado por
unanimidade em 1ª e 2ª votação e irá para a Sanção do Sr. Prefeito. O Sr. Presidente disse que o
Projeto de Lei nº 023 de 12/06/2017 que “Autoriza o Executivo a fazer doação de um veículo e de
recursos financeiros para o Asilo São Vicente de Paulo.” lido pelo Secretário da Mesa Diretora e
passou a leitura do Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização também
o Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e também do Parecer Jurídico
favorável ao referido Projeto, então colocou o referido Projeto de Lei em votação, aproveitou para
conscientizar que toda a documentação do veículo está em sua posse, caso algum Vereador queira
ver, disse que já que está em discussão e tem a palavra, irá explicar que veio uma verba de
R$100.000,00 (cem mil reais) pelo Deputado Ulysses Gomes, essa verba veio em nome da
Prefeitura Municipal no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), para o Prefeito, mas veio em nome da
Prefeitura e a Prefeitura está passando parte dela para o Asilo São Vicente de Paulo no valor de
R$40.000,00 (quarenta mil reais), disse que eles precisam comprar um veículo, então o Prefeito vai
repassar o veículo oficial da Prefeitura, pela tabela FIPE no valor de R$36.223,00 (trinta e seis mil
duzentos e vinte e três reais) e passar mais R$3.777,00 (três mil setecentos e setenta e sete reais)
também para eles, fazendo um total de R$40.000,00 (quarenta mil reais), que de qualquer forma eles
iriam comprar um carro e o próprio Prefeito, esse veículo era o veículo oficial do Prefeito, o Prefeito
em diálogo com o Sr. Presidente disse que irá ficar sem carro oficial, ele irá disponibilizar o carro
particular dele para servir nossa Prefeitura, com todo o desgaste, com tudo, até que seja feita uma
nova compra de um novo carro para o Prefeito, enquanto isso será usado isso como um belo
exemplo em sua opinião, irá usar o veículo próprio, disse que em sua opinião acha louvável a ação
do Prefeito e vai sanar o problema da nossa querida, que chamamos de “Vila Vicentina”, mas é o
Asilo São Vicente de Paulo. O Ver. Carlos Adilson complementou dizendo através desse Projeto,
além de ser louvável, por mais que o Prefeito não tinha a obrigação de passar, porque na realidade
presenciou essa Emenda em junho de 2016 através do Deputado Ulysses Gomes, uma verba pra
“Vila Vicentina” e de fato foi tudo aprovado, mas essa verba veio R$100.000,00 (cem mil reais)
vinculado a saúde ao qual não se pode tirar, quando é verba vinculada para outros setores, mas
disse se lembrar que o Prefeito no ano passado na aprovação da lei do orçamento desse ano, ele
disse que honraria com o compromisso, disse estar com ele dentro do Gabinete logo depois de
assumir tudo e conversando, o Sr. Prefeito disse que a Prefeitura está com dificuldades e de fato não
pode tirar 1 (um) centavo da Saúde, então o Assessor dele Sr. Rafael esteve também no Gabinete e
disse que iria honrar com o compromisso de não só os R$40.000,00 (quarenta mil reais) para a
“Vila”, mas também os R$30.000,00 (trinta mil reais) pro Lar da Criança. O Sr. Presidente elucidou
que são R$40.000,00 (quarenta mil reais) para o Asilo São Vicente de Paulo, R$30.000,00 (trinta mil
reais) para o Lar da Criança que ainda será feito de alguma forma repassar esse dinheiro para o Lar
da Criança e os outros R$30.000,00 (trinta mil reais) já ficou para a Saúde de Brazópolis. O Ver.
Carlos Adilson disse que como intermediou através do Deputado Ulysses que concedeu essa
emenda, o Presidente do Asilo São Vicente de Paulo hoje é o Sr. Genuíno, o Vice é o Sr. Claudemar
e o Tesoureiro é o Sr. Raimundo, onde os levou ao Gabinete e o Prefeito fez a proposta para eles do
veículo, de fato iria ficar um tempo sem o veículo um período, até fazer uma licitação, que quem
conhece licitação, leva de 2 (dois) a 3 (três) meses ou até mais, então entraram em comum acordo,
de repassar o “Grand Siena” para a Vila, no valor de tabela e o restando iria passar em verbas, só
que até o ano passado, poderia ser feito convênios, porém, pelo Marco Regulatório agora é
impossível fazer isso, então o Sr. Prefeito chamou o advogado no Gabinete na semana passada e
por mais que o Marco Regulatório não permite o convênio, mas ele permite em uma Lei dele, que se
faça um Projeto para doação tanto do veículo e do repasse do dinheiro para completar o
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R$40.000,00 (quarenta mil reais), então ainda no Gabinete ele já ofereceu o carro para pegar já na
quinta-feira, mas achamos melhor não, pois vai que se pega o carro e dá um problema, imaginamos
a dor de cabeça que daria pro Executivo, então foi em comum acordo e o Sr. Prefeito disse que em
relação ao Lar da Criança estará discutindo o assunto com a Irmã para estar vendo uma forma de
repassar esses R$30.000,00 (trinta mil reais), então enalteceu que por mais que não seja obrigado, o
Sr. Prefeito está cumprindo com a palavra dele, conforme foi dito por ele dentro do seu Gabinete,
disse que na realidade o Asilo São Vicente de Paulo precisa muitas vezes de carro para levar
pacientes para fora do Município, para reuniões, pois eles possuem um carro antigo, da época do
Prefeito José Fernandes, um antigo Santana de 4 (quatro) portas, disse o veículo será de grande
utilidade e o Sr. Genuíno não pode estar presente hoje, devido uma reunião, disse que será de bom
uso e que foi feito sim de uma forma legal, consciente e que ambas as partes, tanto o Prefeito que
vai ter sacrificado um pouco mais, mas foi positiva a reunião e desde já agradeceu também ao Sr.
Prefeito, aos colegas que acredita irão dar o voto favorável ao Projeto, pois é por causa de
necessidade mesmo, para quem acompanha a instituição no dia-a-dia. O Sr. Presidente disse estar
em posse do documento do carro, com IPVA 2016 pago, ata do Asilo São Vicente de Paulo, tudo em
dia aqui, basta a nossa aprovação do referido Projeto para que o carro já seja entregue, sendo
sancionado, já possa ser entregue esse carro. O Ver. José Carlos disse que ano passado foi
organizado a audiência pública em relação ao orçamento e essa questão foi colocada da verba do
Deputado e realmente o Prefeito eleito na época, o Sr. Carlos assumiu o compromisso, então toda a
questão do Asilo São Vicente de Paulo como do Lar da Criança, agradeceu o Sr. Prefeito por honrar
sua palavra e repassar esse recurso que vai servir para a comunidade, porque realmente eles
utilizam o carro e também pro Lar da Criança, agradeceu em nome das Irmãs e fez uma observação
aos demais vereadores que não participaram desde o começo desse processo, que as vezes
falamos de votar matéria no mesmo dia que chega, com urgência, mas no caso esse assunto já vem
de aproximadamente 8 (oito) meses de discussão, desde setembro do ano passado, onde o Sr.
Carlos está honrando o compromisso, confia no Carlos e no Wagner que foram negociar, e pediu
aos demais Vereadores se puderem votar, ficaria agradecido e confirmou a história de que realmente
havia esse compromisso, que o Deputado honrou com a parte dele e passou o recurso e agora o
Prefeito está fazendo a parte da Prefeitura e repassando o recurso para as entidades. O Ver. Adilson
de Paula lembrou que o desgaste do Carlos colocando seu carro particular, não é só o desgaste do
carro, como o combustível que ele não pode abastecer o carro particular, ele terá todo o gasto de
combustível que irá sair do seu próprio bolso para fazer a doação do carro para a entidade. O Sr.
Presidente disse que isso pode ser sanado posteriormente com diárias, também regulamentado por
quilômetros rodados. O Ver. José Carlos quis esclarecer que isso não pode ser feito, disse que o
Tribunal tem condenado Prefeitos que tem feito isso e a verdade é que se o Prefeito colocar o carro
dele deverá por combustível do seu próprio bolso. O Ver. Adilson de Paula disse que o Sr. Prefeito
lhe informou que o gasto com combustível ele não poderá abastecer, pois é um carro particular. O
Sr. Presidente disse que todas as viagens que ele fez no carro dele, porque no veículo oficial, 4
(quatro) pessoas né apesar de caber 5 (cinco), mas para uma viagem para Belo Horizonte não da
pra ir 5 (cinco) pessoas, então vai 4 (quatro), quando vão 5 (cinco) ou 6 (seis) pessoas, em umas 3
(três) ou 4 (quatro) vezes ele já foi no carro dele, disse acreditar que irá ficar um bom tempo ainda no
carro dele, disse achar isso um exemplo, citou o que o Dória está fazendo em São Paulo, o nosso
Prefeito está fazendo aqui em Brazópolis, em pequena escala, mas disse ser muito louvável o que
ele está fazendo. O Ver. Aldo Chaves enalteceu o ato grandioso que o Prefeito está fazendo, de
disponibilizar o veículo de uso próprio dele e reforçou conforme conversado várias vezes sobre
matéria que tiveram que aprovar de ultima hora e essa matéria chegou com certo regime de
urgência, então pediu aos nobres pares que abríssemos uma exceção para podermos fazer a
votação, esperando a aprovação, para fazer a doação deste veículo de tanta importância para a
instituição. Eu, Ver. Dalírio Dias disse que sem duvidas para o Asilo São Vicente de Paulo este carro
será de suma importância, conforme comentado pelo Ver. Carlos Adilson, o carro que eles possuem
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hoje está praticamente virando um patrimônio histórico, então um carro em condições melhores,
praticamente novo, para locomover o pessoal, para fazer exames ou até irem para outra cidade,
disse achar ser de suma importância que nós Vereadores aprovemos o referido Projeto, pois além
do ato nobre o Prefeito de ter feito a doação, devemos ressaltar bem os idosos que serão muito
beneficiados com esse carro, disse valer a pena ressaltar que nós seremos os idosos de amanhã,
disse ser muito importante ajudarmos eles, pois amanha não sabemos de nós, quem sabe amanhã
não sejamos nós precisando dessa ajuda e disse valer a pena partirmos para o Regime de Urgência
e votar para aprovar e encaminhar esse Projeto para frente. O Ver. Adriano Simões elogiou minhas
palavras e deixou bem esclarecido que tanto o Prefeito Carlos Morais como o Deputado Ulysses
Gomes, enaltecer que ainda existem políticos no Brasil que honram com sua palavra e com seu
compromisso. O Sr. Presidente disse que o Brasil ainda tem jeito e disse acreditar no Brasil e
colocou o referido Projeto de Lei nº 23 de 12/06/2017, que “Autoriza o Executivo a fazer doação de
um veículo e de recursos financeiros para o Asilo São Vicente de Paulo” em votação. O referido
Projeto foi aprovado em 1ª votação por unanimidade. O Ver. Carlos Adilson 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 23 de 12/06/2017, que “Autoriza o Executivo a fazer doação de um
veículo e de recursos financeiros para o Asilo São Vicente de Paulo” em 2ª votação. O referido
Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação e irá para a Sanção do Sr. Prefeito.
Grande Expediente: O Sr. Presidente falou sobre a festa de Piranguinho, sobre o maior pé de
moleque do mundo, que teve 22 (vinte e dois) metros, onde tivemos a honra de participar, que
inclusive a comitiva de Brazópolis foi a maior de todas, estava composta por 7 (sete) representantes,
disse que a Prefeita Helena ficou muito satisfeita com a nossa visita, também estivemos na barraca
da APAE, consumindo na barraca da APAE, que é uma parceria entre Brazópolis e Piranguinho, que
hoje em dia está localizada no Distrito de Estação Dias, disse que a festa foi um espetáculo e
inclusive na própria festa, conseguiram fazer propaganda da festa do aniversário da cidade, que será
a festa do Romeu e Julieta. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que estava conversando antes com alguns
Vereadores, referente ao horário de Sessão, que tendo em vista que hoje temos o “facebook”, onde
a população já consegue acompanhar através de outros meios, não tendo a necessidade de vir aqui
pessoalmente na Câmara Municipal, disse para propor um acordo entre nós Vereadores para
mudarmos o horário para as 18 horas ou em outro horário, mas o que ficasse melhor pra todo mundo
e não prejudicasse ninguém, disse que se fosse possível trazer esse horário da Sessão das 19 horas
para as 18 horas, ou se alguém tiver uma outra alternativa, disse achar que seria interessante, pois
não ficaria muito tarde e como tem outras maneiras de acompanhar a reunião, não é somente vindo
na Câmara Municipal, disse que se os outros Vereadores acharem viável, poderíamos discutir o
assunto. O Sr. Presidente disse que este é um assunto que terá que ser discutido em outro horário,
horário de reunião, mudança de dia, isso ou aquilo. O Ver. Sérgio Pelegrino disse achar que aqui é o
melhor lugar, pois estamos numa Sessão de Câmara e se cada um der sua opinião. O Sr. Presidente
disse que não é assim que acontece, disse não ser desse jeito, disse que proposta de mudança de
dia e horário não no Grande Expediente que se faz não, disse que isso nós sentamos e
conversamos pra chegar em um acordo antes. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que está falando com
todos os Vereadores, porque é o momento que estão todos juntos. O Sr. Presidente disse que foi
proposto no começo do ano, foi proposta que a reunião de terça-feira passou para quarta-feira,
porque esse ano tem muito feriado. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que isso foi discutido aqui. O Sr.
Presidente disse que não, que discutimos antes e depois levamos ao plenário. O Ver. Sérgio
Pelegrino afirmou que foi discutido aqui. O Sr. Presidente disse que foi das 18 horas para as 19
horas para que pessoas que trabalham possam vir as 19 horas, porque não é todo mundo que tem
“facebook”, por isso nós passamos para as 19 horas. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que estamos
vendo a demanda. O Sr. Presidente disse que muda, desmuda, muda, desmuda e questionou o que
seria isso. O Ver. Sérgio Pelegrino disse ser uma coisa normal, pois não é porque se tem uma idéia
que devemos tatuar a idéia até o fim, disse que fez uma suposição, tanto que disse ter falado com os
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outros Vereadores e caso os outros Vereadores queiram também. O Sr. Presidente disse que o Ver.
Sérgio Pelegrino deveria ter comentado isso antes. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que o único horário
que temos para conversar, que estão todos juntos é esse, disse achar não ter nada demais e disse
que a opinião do Sr. Presidente é a opinião de 1 (um) vereador e disse que temos outros Vereadores
aqui. O Sr. Presidente disse ser o Vereador que conduz a casa, que é o Presidente. O Ver. Sérgio
Pelegrino disse que isso é normal, que está é a casa do povo, disse para ter atenção ao
autoritarismo, que isso é só uma discussão, um debate. O Sr. Presidente disse que não, pediu ao
Ver. Sérgio Pelegrino que meça suas palavras. O Ver. Sérgio Pelegrino disse ao Sr. Presidente que
não pode ter pressa para acabar a reunião, disse que temos que conversar aqui, que é o local onde
temos que conversar. O Sr. Presidente disse que fizemos o acordo no começo do ano, disse que
ficou definido o horário da casa das 12 às 17 horas e o Ver. Sérgio Pelegrino sugeriu que mudasse
para as 12 às 18 horas, aumentando o horário em 1 (uma) hora para os servidores da nossa Casa.
O Ver. Sérgio Pelegrino questionou se está assinado e disse que não é isto que está sendo feito. O
Sr. Presidente disse que o horário de atendimento da Câmara é das 12 horas até as 17 horas. O
Ver. Sérgio Pelegrino disse ao Sr. Presidente que se não pudermos resolver as coisas em uma
Sessão de Câmara e tiver que ser só da maneira do Sr. Presidente, nós não precisamos de 9 (nove)
Vereadores, ficamos com 1 (um) Vereador, disse que estamos aqui para resolver as coisas de fora
da Casa e de dentro da Casa. O Sr. Presidente disse que isso foi resolvido no começo do ano, que
as Sessões de terça-feira passariam para a quarta-feira e das 18 horas como era feito passaria para
as 19 horas, para que pudessem vir mais pessoas assistir nossa Sessão. O Ver. Sérgio Pelegrino
disse que é isso que estamos vendo agora, com base no que aconteceu desde o começo do ano até
agora, que está aqui falando e em momento nenhum disse que não foi decidido isso no começo do
ano, disse não estar falando em momento algum que isso não foi discutido, disse que está falando
de uma outra situação, com base nas pessoas que estão vindo agora, com base no “facebook” que
pela rede social pode acompanhar a Sessão, disse ser somente isso, uma suposição para nós
conversarmos aqui, pois é aqui que devemos resolver. O Sr. Presidente disse que inclusive o
“facebook” está existindo porque nós investimos em comprar câmeras. O Ver. Sérgio Pelegrino
discordou do Sr. Presidente e disse que é usado o Celular do próprio funcionário e disse que o Sr.
Presidente está falando “besteira”. O Ver. José Carlos primeiro pediu para registrar que a proposta
do Ver. Sérgio Pelegrino é legítima, como qualquer um de nós poderíamos fazer enquanto Vereador
alguma proposta. O Sr. Presidente disse para discutirmos depois então, se aprova ou não, mas que
deve ser entrado com o pedido. O Ver. José Carlos disse que queria registrar que a proposta é
legítima e que essa discussão em sua opinião não faz sentido. O Ver. Sérgio Pelegrino disse ser a 2ª
(segunda) semana que não tem necessidade nenhuma, que é só aceitar conversar e para com o
autoritarismo, disse que se continuar assim, será cada vez mais difícil. O Ver. José Carlos disse que
não precisamos chegar nisso, pois qualquer Vereador pode propor qualquer coisa. O Sr. Presidente
concordou e disse propor. O Ver. José Carlos disse que colocar em votação e a medida que vai
tramitar é o Regimento quem determina. O Sr. Presidente disse que o acordo em nós foi feito, onde
nós conversamos antes, chegamos num acordo, questionou porque foi mudado para a quarta-feira e
respondeu, porque esse ano de 2017 tem muitos feriados na terça-feira, por isso passamos para
quarta-feira e o horário, porque foi pedido por muitas pessoas, para poder vir assistir a Sessão que
mudasse para as 19 horas, para que pudesse sair do emprego e vir até a Câmara para poder assistir
nossa Sessão, disse que somente por isso propomos a mudança. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que
ele próprio foi quem falou isso pras pessoas virem assistir e estamos vendo que não é assim que
está funcionando, temos outras alternativas agora, disse ser só um assunto para ser debatido e
disse que a única coisa que não pode acontecer aqui dentro desta casa é toda vez acontecer isso,
disse que não pode falar um “A” mais, pois toda vez que fala está errado. O Sr. Presidente disse que
o Ver. Sérgio Pelegrino não pode falar que ele está sendo autoritário. O Ver. Sérgio Pelegrino disse
que o Sr. Presidente está sendo, pois não nos está deixando discutir um assunto, e questionou
porque não podemos discutir o assunto, questionou se está com pressa ou tem algo acontecendo,
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disse que aqui é o lugar. O Ver. Aldo Chaves fez uma proposta, para marcarmos um dia mais cedo,
na sala de reuniões, para debatermos o assunto com os demais colegas, para chegarmos em um
bom senso e votarmos, disse achar salutar. O Sr. Presidente concordou e disse para fazermos
conforme a primeira vez, disse também para fazermos uma pesquisa no “facebook” para ver qual
horário que as pessoas querem, disse que para ele pode ser até as 14 horas, pois vem na Câmara
todos os dias e disse não ter problema. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que foi só deu uma suposição,
para todos os Vereadores terem o direito de falar, somente isso, disse ao Sr. Presidente que era só
deixar todos os Vereadores falarem, que fica tudo mais fácil de resolvermos. O Ver. José Carlos
falou sobre a reunião de Itajubá em relação as rodovias, disse que se lembrou que tem reunião na
segunda-feira e na terça-feira, disse que não poderá ir, pois os horários da reunião coincidem. O Sr.
Presidente disse que os Vereadores que quiserem ir, basta deixar o nome para vermos condução e
tudo mais. O Ver. José Carlos disse a respeito de algo que pensou durante a semana, sobre a
realidade nacional, disse que estamos em um tempo, onde as comunicações são rápidas demais e
estávamos acostumados a 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos atrás, a saber as notícias que tinham
acontecido a 20 (vinte) anos atrás, deu o exemplo de quem manipulou a eleição de Fernando Collor
de Melo que só 20 (vinte) anos depois a Globo revelou a manipulação que tinha feito, entre outras
coisas, como por exemplo as verdades do Regime Militar, que só pudemos descobrir 40 (quarenta)
anos depois, porém hoje não, as coisas acontecem em Brasília pela manhã e a tarde já ficamos
sabendo e não é só por uma fonte de notícia, fica sabendo por 5 (cinco) fontes de notícias, onde 1
(uma) fala 1 (uma) versão, a televisão fala outra, a mídia ninja outra, a Bandeirantes outra versão,
disse que queria dizer que antes nós mal conseguíamos julgar os atos que os políticos ou as
autoridades faziam, disse que mais ainda, que vemos pra onde a pessoa ligou pra tomar aquela
decisão, pois a polícia já grampeou o telefone e já sabe que a ligou pra pessoa, conversou com a
pessoa e tomou a decisão depois e deu exemplo do ultimo julgamento do TSE, disse que queria
dizer que hora é um tempo muito propicio para a verdade, para quem gosta da verdade e segue a
verdade, é um tempo muito propício, pois mais que os atos que realizamos, todos hoje são capazes
de julgar a sua conduta de vida, a uma semana atrás, 1 (um) mês atrás, 3 (três) meses atrás, daqui a
1 (um) mês, daqui 2 (dois) meses, disse pensar que embora seja uma situação de muito conflito para
todo mundo, por ser muita informação, mas é uma situação impar, que nós não vivemos e nossos
filhos estão vivendo, disse que seu filho é capaz de discutir política nos detalhes do que acontece,
porque ele também está lá com o celular vendo as notícias passando na tela o tempo todo, disse
pensar que é muito importante essa conduta, e que é muito mais isso, que já não cabe mais em
nosso julgamento aquela pessoa que representa uma coisa, seja num tribunal, seja em uma reunião
ou seja na comunidade e depois por trás liga e faz muitas coisas contrária aquilo, como nós sempre
víamos contar, disse que queria somente trazer essa reflexão, de que muito mais que ato que
podemos praticar, a nossa conduta está em julgamento, disse não achar isso ruim, registrou que
acha o momento sem par e principalmente para nós que transitamos e falamos de política o tempo
todo, que é o lugar onde se tem mais transparência, é um lugar onde se precisa ter, pois todo mundo
está na sua vida o tempo todo, falando mal ou bem, ouvindo você falar, disse pensar que também
isso um pouco do que comentou em outra reunião que o Promotor havia falado no encontro que
participou, que não é um momento ruim e muito ao contrário do que as pessoas possam pensar e
até a mídia está pregando, mas não é um momento ruim, disse que talvez seja o melhor momento
política que a nação esteja vivendo e que desse momento sai, não aqueles que saiam antes com
essa intenção, mas que saiam realmente aqueles que queiram fazer as coisas o tempo todo com
transparência e de verdade amar esse pais, esse estado, essa terra, porque fazer política é um ato
de extremo amor, que só depois que aprendemos como é a vida na política, nós entendemos a
dedicação, o carinho e as vezes a superação que temos que ter todo dia para praticar o bem,
independente de quem seja o alvo da nossa ação. O Sr. Presidente concordou porque a rapidez da
informação da noticia tem que ser realmente “zap”, porque assim todos podem ver, quem está
trabalhando, quem realmente está fazendo e quem realmente está com boas intenções pro
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Município, para o Estado, para nossa nação, que está trabalhando realmente honestamente, está
trabalhando mesmo, disse que isso é muito importante, pois todos ficam sabendo, pela informação,
disse que hoje tivemos um problema na transmissão pelo “Facebook”, mas todos estão sabendo, os
que trabalham. Eu Ver. Dalírio Dias pedi para registrar meu pedido de desculpas para o pessoal do
bairro Bom Sucesso, principalmente o pessoal das Posses, pois demorou um pouco mais a parte de
manutenção das estradas chegou para eles, mas por força da natureza o momento não foi muito
propicio, porque vieram chuvas fora de época e acabaram danificando um pouco o trabalho feito nas
manutenções, pediu desculpas aos moradores e disse que a máquina continuará lá durante a
próxima semana e provavelmente onde foi danificado, que terá a necessidade de pedras, serão
colocadas e na parte que não for preciso e precisar novamente o patrolamento, o mesmo será feito,
disse que pediu e o Ver. José Carlos também, inclusive o Ver. Carlos Adilson também entrou com
Pedido para a estrada das Posses, demorou um pouco mais chegou, disse que o pessoal estava já
satisfeitos com o momento da passagem, porém o mau tempo não foi muito propício para nós, mas
essas são as barreiras que iremos enfrentar também, disse que serão sanadas essas barreiras e
com certeza, da semana que entra para a frente o tempo vai colaborar e voltando aos trabalhos será
tudo resolvido, mantendo a estrada de acordo com o que precisa. O Ver. Adilson de Paula lembrou
que estamos tendo uma parceria com a Prefeita de Piranguinho, Dona Helena, disse que pelo o que
viu na reunião com o Prefeito de Paraisópolis, Sr. Sérgio Bizarria, ele demonstrou ser também um
grande parceiro, onde iremos ter conquistas. O Sr. Presidente disse que esteve com o Ver. Adilson
de Paula no Gabinete do Prefeito de Paraisópolis e foram muito bem recebidos. O Ver. Adilson de
Paula continuou dizendo que foram muito bem recebidos e o Sr. Sérgio Bizarria demonstrou uma
parceria futura, disse acreditar que ele pode nos ajudar em Brazópolis. O Ver. Adriano Simões
reforçou minhas palavras, dizendo que não fazia idéia de como é difícil trabalhar com estrada rural,
disse que você faz o serviço, de repente vem à chuva e danifica todo o serviço, você perde todo o
trabalho que foi feito, disse que estrada rural é realmente complicado e depende de uma
manutenção efetiva, disse que quanto a isso se sente tranquilo de falar que o Vice-Prefeito Sr. José
Benedito e toda Secretaria de Obras estão se desdobrando para fazer todo o atendimento, esse
pessoal está de parabéns, disse que só tem a agradecer e lembrou que esse ano, as chuvas fora de
época não estão colaborando, mas por outro lado as chuvas também são de grande valia para os
agricultores. O Sr. Presidente disse que o número de maquinários da Prefeitura é complicado e o
nosso Município é muito grande, quando se faz algo pequeno no Distrito de Luminosa, o pessoal do
bairro Bom Sucesso fica esperando, disse que deve ser feito algo maior nos locais e depois ir
passando para os outros, disse que não é escolhido qual, por isso até atrasou um pouco no bairro
Bom Sucesso, mas disse crer que agora em Luminosa, não que já tenho sido feito o que deve ser
feito, que ainda tem muita coisa a fazer, mas grande parte já foi feito, no bairro de Cruz Vera
também, no bairro de Teodoros também. O Ver. Adriano Simões lembrou que estrada rural você não
faz, porque você acaba de terminar uma estrada e de repente vem uma chuva, daí já tem que mexer
de novo, disse que estrada rural na realidade não tem fim, necessitando de manutenção constante.
O Sr. Presidente parabenizou os Vereadores que representam a Zona Rural e disse que vocês
colocam a mão na massa. O Ver. Edson Eugênio disse que semana passada, esteve na companhia
do Sr. Prefeito e da Secretária de Agricultura, Senhora Thairis, fomos até o exercito em Itajubá, para
tentarmos uma parceria com o exercito e provavelmente vamos conseguir caminhões e maquinários
nessa parceria, para socorrermos os pontos críticos, disse que até o Comandante Lira se
demonstrou bastante interessado em nos ajudar, inclusive seria enviado hoje dia 14/06/2017, um
representante do Exército para mapearmos os pontos críticos da cidade, porém devido ao mal
tempo, esse representante não pode vir e ficará para a próxima semana, disse que queria comunicar
aos demais Vereadores que se tiverem o interesse em ajudar no mapeamento de seus respectivos
bairros. O Ver. Adriano Simões disse que já conversou com o Sr. José Benedito Visoto e disse que a
região do Distrito de Luminosa é uma situação mais complicado, por ser serra, possui muita umidade
e qualquer mudança no tempo, o caminhão já não transita, ficando complicado, por possuir uma alta
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produção de banana, o produtor quando faz o corte da banana, chega até a colocar corrente no pneu
da Toyota para transitar, isso prejudica a estrada, mas disse não culpar o agricultor, pois sem isso
ele não trafega e essa é a fonte de renda dele, disse que pediu ao Sr. José Benedito que deixasse
uma retroescavadeira e uma patrol no Distrito de Luminosa e disse que se realmente der certo essa
parceria com o Exército, o Sr. José Benedito irá ver essa questão que lhe solicitei. O Ver. Edson
Eugênio disse que o Comandante Lira se propôs a disponibilizar 2 (dois) caminhões e 1 (uma) retro
escavadeira e 1 (uma) patrol para os trabalhos, porém isso também irá depender da agenda deles,
para o mês de agosto e setembro, se tudo correr certo, dependendo da agenda do Exercito também.
O Ver. Adilson de Paula pediu para responder as palavras do Ver. Edson Eugênio e disse que está
totalmente disponível para ajudar no bairro Cruz Vera, não só nesta questão mas para todas
questões, disse que está praticamente 24 (vinte e quatro) horas esperando o que for de bom para o
bairro, disse estar sempre disponível, disse deixar bem claro que não tem o compromisso de voto
com ninguém, que quer trabalhar de forma transparente e que seu objetivo é trabalhar para a
comunidade. O Ver. Edson Eugênio disse que todos nós estamos disponíveis e que independente da
região que votou em nós, a política acabou em outubro do ano passado, agora somos profissionais.
O Sr. Presidente disse que temos que correr atrás mesmo, mas pediu para constar em ata que não é
de zona rural, inclusive quando o Ver. Adriano Simões precisa da CEMIG, questionou para onde o
Vereador liga e disse que fica até a 1 (uma) hora da manhã resolvendo sem maior problema, disse
que o 1º (primeiro) contato com o Comandante foi feito por ele e isso consta em ata, na inauguração
do Observatório Russo, quem fez o 1º (primeiro) contato sobre caminhões e máquina foi ele. O Ver.
Adriano Simões disse que sugeriu ao Sr. Prefeito uma parceria com o Prefeito de São Bento do
Sapucai a partir do momento que um caminhão pipa veio fazer a limpeza da praça no carnaval, disse
que perguntou ao Sr. Prefeito se existia a possibilidade de parceria em caminhões e máquinas, disse
que depois surgiu uma parceria com a cidade de Piranguinho. O Ver. Edson Eugênio disse que tem
acompanhado e junto do Sr. José Benedito e a Secretária Thairis, pensaram em fazer parcerias com
municípios que fazem divisa, Piranguinho, Piranguçu, São Bento, Campos do Jordão, Paraisópolis,
Conceição dos Ouros, Cachoeira de Minas, se nas duvidas conseguirmos uma parceria de grande
ajuda. O SR. Presidente disse que como não temos maquinário, temos que pedir ajuda. O Ver.
Edson Eugênio disse que a Prefeita Helena e o Vice Prefeito Sr. Pedro se dispuseram a ajudar,
disse acreditar que vamos colher muitos frutos dessas parcerias. O Ver. Adriano Simões disse
esperar que dê tudo certo e que venham novas parcerias, deu o exemplo do pessoal da agricultura
que coloca pedra na estrada por conta própria, disse que o pessoal sempre tem colaborado e que
antigamente não tinha trânsito nas zonas rurais, mas hoje em dia é muito alto o transito. O Ver.
Adilson de Paula disse torcer pela parceria, que o bairro Cruz Vera faz divisa com o Município de
Paraisópolis e disse que já eles conseguem vencer o serviço, porém aqui estamos atrás do serviço.
O Sr.Presidente disse que eles possuem muito maquinário e nós aqui em Brasópolis somos pobres
nesse assunto. O Ver. Edson Eugênio disse que temos a maior extensão de estradas rurais da
região. O Sr. Presidente disse que são quase 1000 (mil) quilômetros de estradas rurais e 370
(trezentos e setenta) quilômetros quadrados e questionou qual é o nosso maquinário. O Ver. Edson
Eugênio respondeu que temos 2 (duas) patrols, 2 (dois) caminhões, mas somente 1 (um) trabalha,
pois o outro faz a coleta de lixo e 2 (duas) retro escavadeira, porém uma todo mês está dando um
problema, disse que o maquinário é muito precário. O Ver. Adriano Simões disse que nesse sentido
estamos na contra-mão, com um grande extensão de estradas e um maquinário precário. O Ver.
Edson Eugênio disse que o ideal seriam 4 (quatro) patrols, 4 (quatro) retro escavadeiras e no mínimo
6 (seis) caminhões. O Ver. José Carlos lembrou que a pá carregadeira, a patrol, o caminhão grande
e os 2 (dois) caminhões ainda foram comprados na gestão passada, disse que a situação é
complicado, pois o maquinário é caríssimo. O Ver. Edson Eugênio aproveitou o assunto do Ver. José
Carlos e disse que foram vendidos 2 (dois) caminhões que eram relativamente novos, a patrol antiga
também foi vendida, onde era necessário somente trocar a balança, disse achar que seria melhor
concertar os caminhões e a patrol. O Ver. José Carlos disse ao Ver. Edson Eugênio que seria
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interessante verificar as informações na prefeitura, sobre o valor gasto mensal com esses
maquinários, pois ele foi vendido, levando em conta que a despesa mensal dele era mais cara do
que comprar um novo, disse que veículos de Prefeitura duram aproximadamente 4 (quatro) anos, já
que o uso é muito intenso. O Ver. Edson Eugênio disse já ter as informações, disse que também foi
feito um orçamento para a reforma dos caminhões. O Ver. Adilson de Paula pediu para voltar a sua
fala, onde foi cortado e disse que estava falando sobre a parceria, disse que a pior estrada que
temos é a do Mangueiro e falou que em uma época o Prefeito de Paraisópolis se propôs a arrumar
toda essa estrada e o ex-Prefeito de Brazópolis não autorizou e questionou quem foram os
prejudicados, disse que temos que ter parcerias. O Sr. Presidente disse não acreditar nisso, que
quem perde sempre é o povo. O Ver. Adriano Simões disse que temos 2 (duas) piores estradas em
Brazópolis, que é também a que liga o Distrito de Luminosa ao Município de Piranguçu, onde
somente Toyotas conseguem transitar, disse que sem contar que a estrada está abandonada a 6
(seis) anos. O Sr. Presidente disse saber do assunto, pois tem familiares que possuem terras por ali
e tem a necessidade de dar a volta. O Ver. Aldo Chaves pediu que registrasse que o Mercado
Municipal conta novamente com o ponto de coleta de pilhas, lâmpadas e baterias, este ponto ficou
um período desativado e foi novamente reativado. Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e
convidou a todos para a Décima Oitava Sessão Ordinária da Casa no dia 21 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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