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Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária – 02-08-2017

Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em
02 de Agosto 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”. O Sr.
Presidente disse que antes de passarmos a leitura da Ata, iremos inverter a ordem, para que seja
usada a tribuna pelo Sr. Ivan Lemos Brandão, Presidente do Conselho do SICOOB. O Sr. Ivan
iniciou desejando boa noite a todos presentes, fez sua apresentação e iniciou dizendo que veio
trazer explicações sobre o que significa o SICOOB, o que a cooperativa tem para nos mostrar e qual
seu posicionamento no Sul de Minas, exibiu a instalação da SICOOB, explicou o que é cooperativa
de crédito, também o que é SICOOB CredVass, depois abordou sobre a diferença entre sociedade
cooperativa e um banco, abordou os objetivos e a democracia da cooperativa, listou todas as
vantagens e produtos de uma cooperativa, apresentou os resultados do ano anterior da cooperativa,
explicou como se faz para associar a cooperativa, explicou o sistema de informação que o SICOOB
CredVass pertence, contou a história de como iniciou a cooperativa. O Sr. Presidente deixou a
palavra aberta para os Vereadores que quiserem fazer perguntas. O Ver. José Carlos questionou
quantos associados precisaria para abrir uma agencia hoje. O Sr. Ivan respondeu que seriam
necessários de 250 (duzentos e cinqüenta) a 300 (trezentos) associados. O Ver. Adriano Simões
questionou sobre Pronaf e linhas e financiamentos. O Sr. Ivan respondeu que o SICOOB possui tudo
que os outros bancos têm, todos os financiamentos, etc. O Ver. Adriano Simões questionou se por
acaso o banco vir a se instalar em Brazópolis, se teria a possibilidade de fazer financiamento com a
Prefeitura para aquisição de novos maquinários. O Sr. Ivan respondeu que a Prefeitura não pode ter
conta correndo com a cooperativa, somente em bancos oficiais e disse que essa é uma luta que está
passando pelo congresso em forma de Lei. O Ver. Adriano Simões perguntou como é feito o trabalho
social. O Sr. Ivan respondeu que por meio da BACEM, cada agencia escolhe uma entidade para
realizar seu trabalho. O Ver. Adilson de Paula perguntou quanto tempo a agencia tem para que atinja
a quantidade de associados. O Sr. Ivan respondeu que para iniciar precisam deste número inteiro. O
Ver. Adriano Simões questionou quantas novas agencias são abertas por ano. O Sr. Ivan respondeu
que em 20 (vinte) anos, possuem 32 (trinta e duas) agências e que está programado para esse ano
abrir 2 (duas) ou 3 (três) novas agências. O Ver. Aldo Chaves disse em relação a taxa de juros, e
questionou sobre as aplicações, como seriam as taxas de juros. O Sr. Ivan respondeu que as taxas
sempre estão mais interessantes que os bancos. O Ver. Aldo Chaves disse que temos o instituto de
previdência própria aqui no Município e questionou se ele poderia participar. O Ver. José Carlos
disse que está sendo feita a Lei para poder aplicar. O Sr. Ivan disse que é em relação a esta Lei
mesmo. O Sr. Presidente disse que notou a presença do Sr. Prefeito e deixou a tribuna livre para
caso queira fazer perguntas. O Sr. Ivan agradeceu a oportunidade de poder apresentar o trabalho. O
Sr. Presidente agradeceu a presença e a explicação e deu continuidade na Sessão. 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 125/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito o
Pedido de Providência nº 17/2017 do Ver. Carlos Adilson, aprovado por unanimidade em Sessão
desta Casa no dia 28/06/2017; Ofício 124/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito os
Pedidos de Providências aprovador por unanimidade em Sessão desta Casa no dia 28/06/2017;
Ofício 123/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito o Projeto de Lei nº 25 de
26/06/2017, que “Institui o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF Modalidade 2, dispõe sobre
a contratação temporária de pessoal nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal para sua
Implantação e dá outras providências”, aprovado por unanimidade em Sessão desta Casa no dia
28/06/2017; Ofício 122/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito as propostas de
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Emenda Modificativa nº 1 e Aditiva nº 2 ao Projeto de Lei nº 25 de 26/06/2017, aprovadas por
unanimidade em Sessão desta Casa no dia 28/06/2017; Ofício 126/2017, assunto: Solicitação (Faz)
da justificativa do porque de ainda não ter efetuado o corte do bambual situado na Rua Dr. Manoel
Joaquim; Correspondências Recebidas: O Sr. Presidente disse que por termos muitas
correspondências recebidas, fez uma triagem em algumas correspondências que até já passaram a
data e deixou para a próxima reunião. Ofício 246/2017/GAB.PMB, assunto: Providências tomadas
em relação aos pedidos dos Vereadores do dia 21/06/2017; Ofício 245/2017 da Prefeitura Municipal
de Brazópolis, assunto: Resposta do Ofício 114/2017 (Solicitação de vagas e confecção de
carteirinhas para idosos e deficientes); Ofício 591/2017/GDBP, assunto: Encaminhamento de ações
que o Deputado Bilac Pinto realizou e/ou intermediou no sentido de atender as demandas de
Brazópolis: Indicação de duas ambulâncias simples no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil
reais) (cada) entre 2013 e 2015; Intermediação junto a SETOP no valor de R$350.000,00 (trezentos
e cinqüenta mil reais) que resultaram em pavimentação de ruas do município; Interferência junto ao
Governo de Minas Gerais que viabilizaram a instalação de torres de telefonia celular nos Distritos de
Estação Dias e Luminosa (3/2014) do Programa Minas Comunica II; Emenda de minha autoria em
2010 no valor de R$250.000,00 junto ao Ministério do Turismo para pavimentação de via de acesso
à cidade de Brazópolis com tratamento urbanístico e paisagístico interligada a Rodovia MG –
Emenda paga e obra concluída; Emenda de minha autoria em 2016 junto ao Ministério da Saúde
para custeio – recurso creditado em 7/2016 no valor de R$185.077,00 (cento e oitenta e cinco mil e
setenta e sete reais); Emenda de Bancada que garantiu a liberação de um ônibus escolar de 44
(quarenta e quatro) lugares – entregue em 4/2017; Emenda/2017 de minha autoria no valor de
R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) junto ao Ministério das Cidades que se encontra em
processo de análise pelo Ministério, processo normal das Emendas 2017; Emenda/ 2017 de minha
autoria no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) – junto ao Ministério de Industria e Comercio
para construção de um barracão industrial, em processo de análise pelo Ministério, processo normal
de Emendas 2017; Ofício 247/2017/GAB.PMB, assunto: Envio de Lei 1194 de 29/06/2017; Ofício
253/2017, assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº 26 de 27/06/2017; Ofício 251/2017/GAB.PMB,
assunto: Providências tomadas em relação aos pedidos dos vereadores do dia 28/06/2017; Ofício
252/2017/GAB.PMB, assunto: Resposta ao Pedido de Providência conjunto dos vereadores do dia
28/06/2017; Ofício 266/2017, assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº 29 de 25/07/2017; Ofício
264/2017, assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº 27 de 25/07/2017; Ofício 265/2017 da Prefeitura
Municipal de Brazópolis, assunto: Envio do Projeto de Lei nº 28 de 25/07/2017; Ofício
273/2017/GAB.PMB, assunto: Resposta do Setor de vigilância em Saúde a um memorando do
Gabinete do Prefeito relativo a um pedido do Vereador Sérgio Pelegrino; Ofício 272/2017 da
Prefeitura Municipal de Brazópolis, assunto: Solicitação das dependências da Câmara Municipal
para reunião sobre o tema “transporte escolar”; Moção de Agradecimento ao Sr. Sérgio Wagner
Bizzaria, Prefeito de Paraisópolis; Moção de Pesar aos familiares do Sr. Francisco de Assis Martins,
Sra. Virgínia Aparecida Chaves Guersoni Faria, Sr. Lairton José da Silveira e Nicolas Renó da
Silveira, Sr. Expedito José Ribeiro, Sr. Antônio Patrocínio e Sr. Benedito Francisco de Faria;
Pedidos de Providências: 15/2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que seja colocado no bairro Bom
Sucesso na estrada principal, um quebra molas entre o primeiro campo de futebol e a igreja em
frente o poste marcado com número 15. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade. Em
seguida solicitei ao Sr. Presidente se pudesse fazer a leitura do Ofício que está encaminhando para
a Prefeitura; 15/2017 do Ver. José Carlos, 1 – Que seja incluída no cronograma de obras e execução
do trecho final de galeria no Córrego Tijuco Preto, às margens da Rodovia MG 295, ao lado da
Borracharia Santo Antônio; 2 – Que seja feita a manutenção da Travessa Mario Silva, no bairro
Aparecida, trecho entre a Rua Capitão José Maria e a Avenida Tancredo Neves; 3 – Reitero pedido
de manutenção na Estrada do Observatório, especialmente nos trechos: inicio do morro na altura da
propriedade do Sr. Hélio Ferreira até o acesso a propriedade do Sr. José Apolinário e trecho na
altura do Sítio Dona Marta até a estrada de acesso ao Bairro dos Bragas; 4 – Reitero pedido de troca
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de uma pedra (tampa da galeria pluvial), na Rua Sete de Setembro esquina com a Rua Tenente
Francisco Dias e, na mesma esquina, revisão da pavimentação no cruzamento das duas ruas, pois
os veículos estão passando e batendo o assoalho da parte da frente ou da parte traseira,
dependendo do sentido da passagem. Os pedidos de providências foram aprovados por
unanimidade; Indicação 04/2017 dos Vereadores José Carlos, Carlos Adilson e Aldo Chaves, que o
Executivo possa avaliar a possibilidade de enviar a esta Casa um projeto de lei com o objetivo de
alterar a Lei Municipal nº 572/2001, que “Dispõe sobre o Comercio Ambulante no Município de
Brazópolis/ MG e dá outras providências”. O pedido de Indicação foi aprovado por unanimidade;
20/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Solicito que seja feita placa de sinalização de “PARE” e/ou
lombada na descida da Avenida Coronel Francisco Braz, antes do relógio; 2 – Solicito que seja feita
a faixa de pedestres na Avenida Coronel Francisco Braz, depois do relógio. Os pedidos de
providências foram aprovados por unanimidade; Requerimento de Informação nº 08/2017 dos
Vereadores José Carlos e Sérgio Pelegrino, 1 – Cópia da prestação de contas relativa aos valores
pagos pelos times participantes como taxa de inscrição, acompanhadas dos recibos e notas fiscais
das despesas pagas com esse recurso; 2 – Confirmação ou não, se as despesas com alimentação
foram pagas pela prefeitura. O pedido de Requerimento de Informação foi aprovado por
unanimidade; 14/2017 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja feita a manutenção da estrada no bairro
Japão próximo ao Restaurante do Marquinhos. Muita reclamação dos usuários desta estrada e
principalmente dos cliente do restaurante; 2 – Que seja feita a manutenção da estrada do bairro
Alegre, principalmente Alegre de Cima. Até o momento não houve melhoria no bairro Alegre de
Cima; 3 – Que seja verificado a possibilidade de construção de muro nas laterais da ponte no trevo
que dá acesso ao bairro Frei Orestes, saúda para o Distrito de Luminosa. (Em frente à antiga
“Cascata Bar”); 4 – Que sejam construídas faixas elevadas em toda extensão da Avenida Manoel
Joaquim com a revisão do calçamento que está também muito irregular. Os veículos trafegam em
alta velocidade colocando em risco a vida dos moradores, principalmente crianças e idosos. Pedido
dos moradores: Sr. Juca, Bil e Fernando. Os pedidos de providências foram aprovados por
unanimidade; Requerimento de Informação nº 09/2017 do Ver. José Carlos, como está o andamento
do projeto de pedido de ampliação de metas para execução de novos trechos de pavimentação de
calçamento com bloquetes na comunidade de São Rafael, Bom Sucesso de Baixo e no Bairro do
Can Can. O pedido de Requerimento de Informação foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente
disse termos vários projetos, mas que nem todos entraram em pauta hoje, iniciou dizendo que a
Resolução nº 12 já foi lida, o Projeto nº 24 que trata sobre os ônibus escolares, foi retirado da pauta
pelo Executivo e devido já ter sido lido, foi marcada uma conferência dia 08/08, terça-feira que vem,
as 19 (dezenove) horas aqui na Câmara, com sugestões para os estudantes, onde será discutido e o
que chegarem em acordo, será mantido. O Sr. Presidente propôs que seja feito um intervalo.
Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente disse que a Resolução nº 12, que “Regulamenta a
concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Legislativo Municipal, pelo deslocamento
temporário da localidade onde tem exercício e estabelece outras providências” já foi lida inteira, com
o Parecer Jurídico favorável e salientou que todas as cidades já possuem diárias. O Ver. José Carlos
disse achar que a Resolução não estava na pauta e disse não estar à vontade para votar ela hoje. O
Sr. Presidente disse que a Resolução está em pauta foi combinado na ultima Sessão que ficaria para
a primeira Sessão, depois do recesso, inclusive isso precisa ser solucionado logo, onde teve o
trabalho de olhar pelas cidades vizinhas, que a nossa diária se passar será de R$300,00 (trezentos
reais), Piranguinho, que é uma cidade bem menor que a nossa, onde esteve com o Presidente da
Câmara de lá, Sr. Ricardo, a diária deles é de R$400,00 (quatrocentos reais), a de Paraisópolis é
R$600,00 (seiscentos reais), para a nossa até a ADPM esteve aqui e olhou tudo, nós estamos
propondo que seja R$300,00 (trezentos reais) e ela ficou combinada de que entraria em pauta sim,
na primeira reunião. O Ver. José Carlos disse que não ira votar ela. O Sr. Presidente respondeu que
ela entrará em votação sim. O Ver. José Carlos disse que tem Parecer seu que ele não assinou. O
Sr. Presidente explicou que esse é o Parecer Jurídico. O Ver. José Carlos respondeu que matéria
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financeira tem que ter o parecer da Comissão de Finanças. O Sr. Presidente solicitou ao Secretário
Executivo Cesar Gomes que chamasse a Assessora Jurídica Valéria Noronha e disse que este foi
combinado de votar na primeira Sessão. O Sr. Presidente salientou com a Dra. Valéria, sobre a
Resolução nº 12, onde o Nobre Ver. José Carlos disse que não irá votar, por não possuir Parecer de
uma Comissão na qual ele pertence. A Dra. Valéria explicou que não é Projeto de Resolução, é
Resolução, que é matéria interna e disse que nenhuma Resolução que temos no arquivo tem
Parecer junto, disse que por isso respondeu dessa maneira. O Sr. Presidente disse que inclusive a
ADPM esteve aqui na segunda-feira com a Bruna, nossa contadora, onde foi feito e visto tudo mais
pela legalidade da matéria, que já foi lida na ultima Sessão. A Dra. Valéria disse que essa instrução
foi dada pela própria ADPM. O Sr. Presidente completou dizendo que é para que tenhamos
rapidamente a resolução de diárias e disse achar que é a única Câmara da região que não tem
diária, por isso deu aquele problema chato aqui na Câmara e é a mais baixa possível, de R$300,00
(trezentos reais), que é o que se gasta em geral, em uma viajem para Belo Horizonte, que é a
capital de Minas, onde temos mais que ir e questionou os Vereadores se concordam que na ultima
reunião foi falado que entraria na primeira reunião agora em agosto. O Ver. Sérgio Pelegrino disse
que está na ata aqui, disse ter visto que ficaria para outra reunião na ata, mas não tinha certeza que
seria para essa reunião e particularmente não gostaria de votar esse Projeto essa semana também,
quem sabe se não tivermos nenhuma viajem essa semana, na próxima semana a gente pode estar
votando também. O Sr. Presidente disse que quem defini o Projeto a ser colocado em votação é a
Presidência, esse Projeto entrará em votação hoje sim, corrigiu dizendo que não é Projeto e sim
Resolução e colocou a Resolução em discussão. O Ver. José Carlos pediu que registrasse em ata
que a Resolução está sendo votada sem o Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização. O Sr. Presidente disse que está seguindo orientação do Parecer Jurídico. O Ver. José
Carlos disse que pode ter orientação de quem quer que seja, mas que coloque na ata que está
sendo votado por deliberação de Vossa Excelência sem o Parecer da Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização. O Sr. Presidente respondeu ok. O Ver. Carlos Adilson disse que em
relação a diária, concorda que pode ser feita e fizemos a leitura aquele dia, mas em questão de
valores, acha que em uma próxima reunião podemos nos sentar para ver isso, que está dentro da
legalidade e precisamos dessa diária para por questões daquilo que aconteceu, uma coisa que ficou
chato para todo mundo, enfim, disse que se possível, por mais que Vossa Excelência queira colocar
em votação, se pudéssemos discutir um pouco a questão sobre os valores, pois acha que se
sentáramos e discutirmos essas questões dos valores, não teremos problema e disse que por ele,
estaríamos discutindo esse projeto mais calmamente, mas caso contrário irá abster de seu voto. O
Sr. Presidente respondeu ok e disse que a Resolução entrará em votação hoje, conforme
combinado. O Ver. Adriano Simões perguntou se o Sr. Presidente poderia ponderar e deixar isso
para semana que vem. O Sr. Presidente disse que isso ficou combinado. O Ver. Adriano Simões
disse que concorda com o Sr. Presidente, só que se passaram 30 (trinta) dias e nós acabamos até
nos esquecendo, essa foi uma questão de esquecimento e se nós estudarmos melhor a matéria e
deixarmos isso para a próxima semana. O Sr. Presidente questionou se ninguém estudou a matéria.
O Ver. Adriano Simões disse que falaria a verdade ao Sr. Presidente, que não estudou, mas nem por
isso ficou “atoa”, disse que não estudou e não está aqui para mentir, nem omitir nada de ninguém,
afirmou que não estudou e em sua opinião, se deixarmos isso para semana que vem, ficará mais
adequado. O Sr. Presidente disse que já que 3 (três) Vereadores pediram, irá consultar os outros
Vereadores, questionou o Ver. Aldo Chaves. O Ver. Aldo Chaves respondeu que já que não temos
nenhuma viagem marcada, disse concordar com o Ver. Adriano Simões. O Sr. Presidente disse para
combinarmos que se aparecer alguma viagem, vamos fazer uma Extraordinária para resolver essa
situação. O Ver. Carlos Adilson disse que como vai ficar para semana que vem, vamos ter o
compromisso de antes da semana que vem sentarmos e ver isso aí. O Sr. Presidente disse lógico,
porque tiveram 1 (um) mês para fazer isso. O Ver. Carlos Adilson disse para não acontecer de não
sentarmos, temos praticamente 4 (quatro) dias letivos para sentarmos e resolver a questão desse
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assunto, para acabarmos com o desgaste. O Sr. Presidente concordou e disse que isso é para
resolver a situação, porque isto foi a ADPM quem pediu para fazer e para ele, se ficasse do jeito que
estava seria bem melhor, pois seria mais barato para a Câmara, mas como tem que regularizar. O
Ver. Carlos Adilson disse para sentarmos e ver, já que tem que ter o Parecer de Finanças, já
definimos isso ai e quarta-feira colocamos para votação, precisa nem fazer a leitura, fazemos a
leitura dos valores, se tiver alguma alteração e toca para frente. O Ver. Adilson de Paula disse que é
favorável ao Projeto, mas como todos estão falando para deixar para semana que vem, deixamos
para semana que vem. O Sr. Presidente concordou e disse para termos o compromisso de se
aparecer alguma viagem, nós marcaremos uma Reunião Extraordinária para resolver esse assunto.
O Ver. José Carlos disse que está sempre a disposição. Eu Ver. Dalírio Dias disse que como os
Vereadores estão se propondo a dar mais uma conversada com relação ao valor, já que salientando
essa proporção dos R$300,00 (trezentos reais), temos que pensar um pouco, pois não será
reajustável. O Sr. Presidente disse que é reajustado anualmente, em janeiro terá o reajuste. Eu Ver.
Dalírio Dias continue dizendo que temos que dar uma “pensadinha”, porque temos que ver, a
gasolina subiu. O Sr. Presidente disse que ponderou isso hoje com a Dra. Valéria, do jeito que está
subindo as coisas, a diária lá em Belo Horizonte, a gasolina subindo. Eu Ver. Dalírio Dias continuei
dizendo que se a gasolina subiu, sobe tudo, porque tudo necessita infelizmente do transporte e disse
para darmos uma analisada nesse valor. O Sr. Presidente disse então para a Comissão se reunir
para dar o Parecer e semana que vem será a primeira matéria a entrar em pauta. O Ver. Adriano
Simões questionou se uma viagem para Brasília seria o mesmo valor. O Sr. Presidente respondeu
que não e disse que na Resolução está por quilometragem, disse que pode aparecer um Congresso
na Bahia, um Congresso no Rio Grande do Sul, mas em geral é Belo Horizonte e muito raramente
Brasília, inclusive de Brasília tem até quantidade limite de viagens por ano, 2 (duas) viagens, para
que não haja abuso, porque para Brasília aumenta o valor da diária para R$500,00 (quinhentos
reais), então cada Vereador teria direito a 2 (duas) viagens para Brasília no ano, a não ser que tenha
alguma coisa muito especial, então para que não haja abuso disso e disse que comentou hoje com a
Dra. Valéria, sobre esses R$300,00 (trezentos reais) e do jeito que está aumentando as coisas. O
Ver. Aldo Chaves sugeriu aos colegas que para a votação, façam uma pesquisa em outros
municípios. O Ver. Adriano Simões disse que foi sensato da parte do Sr. Presidente em acatar isso
para semana que vem, porque os Nobres colegas, vão ter esse tempo para fazer essa pesquisa e
realmente o Sr. Presidente está focado nesse assunto, mas acha que sumiu isso dos demais
colegas, por esquecimento e agradeceu por ter ponderado. O Sr. Presidente disse que iremos então
ao Projeto nº 26, que por sugestão do Ver. José Carlos, sobre as Comissões não irá ler o Parecer e
os Pareceres das Comissões estão favoráveis, e como o Parecer é um indicativo e todos os
Vereadores estão aqui presentes, sabem da veracidade do que estou falando, então fez a leitura do
Projeto de Lei nº 26, de 27 de junho de 2017, que “Altera a Lei nº676/2005 que institui o Conselho
Municipal d terceira idade”, depois fez a leitura da justificativa e explicou que para a lacuna que a
AMA está deixando, a ACIAB foi convidada e aceitou, então é apenas uma mudança para
regulamentar na alínea f e disse que os Pareceres das Comissões e o Parecer Jurídico são
favoráveis, colocou o Projeto em discussão. O Ver. Carlos Adilson disse que esteve com o Ver. Aldo
Chaves e a Dra. Valéria atrás da Sra. Adriana, que representa a Dona Isa, que está doente, a
maioria do pessoal da AMA, são muitos idosos, alguns debilitados e estão com dificuldades para
estar representando, onde até nós do Alto da Glória fizemos a proposta para eles, para participarmos
e levarmos o trabalhos em frente, disse que a justificativa dela foi essa, que os membros não tem
condições de participarem e disse que esse é um sonho da Dona Isa, que a AMA já existe a mais de
30 (trinta) anos no Alto da Glória, então a Sra. Adriana nos justificou que eles não tem condições e
podem passar para outras instituição que possa participar do Conselho. O Sr. Presidente colocou o
Projeto nº 26 em primeira votação. O Projeto de Lei nº 26 foi aprovado por unanimidade em 1ª
votação. O Ver. Aldo Chaves fez o pedido de regime de urgência. O Sr. Presidente consultou a casa
sobre o pedido de regime de urgência feito pelo Ver. Aldo Chaves. O pedido de regime de urgência
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foi aceito e colocou o referido Projeto em 2ª votação. O referido Projeto foi aprovado em 1ª e 2ª
votação e vai a sansão do Sr. Prefeito. O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei nº 28, de 25
de julho de 2017, que “Autoriza o Executivo a fazer doação de recursos financeiros para A
Sociedade de Educação e Assistência Frei Orestes”, em seguida fez a leitura da Justificativa, disse
que da mesma forma os Pareceres das Comissões são favoráveis e também o Parecer Jurídico, em
seguida colocou o Projeto em discussão e já para defender disse que essa foi a verba que veio do
Deputado Ulysses Gomes, do PT e foi inclusive a primeira verba que entrou esse ano em Brazópolis,
de R$100.000,00 (cem mil reais), que foi passada direto para a Saúde e R$40.000,00 (quarenta mil
reais) nós fizemos a autorização do veículo da Prefeitura para a Vila Vicentina, R$30.000,00 (trinta
mil reais) que é esse aqui, que será pago em 5 (cinco) parcelas de R$6.000,00 (seis mil reais) e os
outros R$30.000,00 (trinta mil reais) ficaram para a Saúde de Brazópolis, disse que essa é uma
forma de cumprir o prometido, que já foi uma parte para a Vila Vicentina e agora para o Lar da
Criança. O Ver. Carlos Adilson agradeceu ao Sr. Prefeito por ter honrado o compromisso, que logo
após resolver a Vila Vicentina, o Sr. Prefeito já se sentou com a Irmã para resolver a questão do Lar
da Criança, que está precisando mesmo e esse repasse vai ajudar em muito a instituição que atende
crianças da cidade inteira, novamente parabenizou e agradeceu ao Prefeito Carlos, que como se diz,
não tinha a obrigação mas teve o compromisso de honrar com essa verba que veio do Deputado
Ulysses Gomes, que inclusive já o comuniquei, que tanto o repasse para a Vila quanto do Lar da
Criança já foi providenciado e está sendo feito o repasse. O Sr. Presidente disse que inclusive o da
Vila, quando estivemos com o Deputado na audiência pública do DER, sobre as estradas, comentou
com ele e ele ficou super contente. O Ver. José Carlos ressaltou que esse compromisso foi
assumido pelo então Prefeito Carlos e os Vereadores tanto da época, quanto os atuais, que estamos
aqui em uma audiência pública e ficou muito feliz do Prefeito Carlos ter cumprido o compromisso,
agora nós possamos honrar também o compromisso de destinar essa verba e sabemos da
importância do Lar da Criança, que em seu caso particular, passou por lá, eles estão sempre
trabalhando, a mais de 40 (quarenta) anos pelas crianças da cidade. O Sr. Presidente disse que
inclusive por causa do contexto de boas notícias para o Lar da Criança, que eles estavam
precisando de planta baixa, de planta elétrica, hidráulica e tudo mais, a Prefeitura está conseguindo
tudo isso, para que o Lar da Criança consiga verbas enormes da ABRINQ, então a Prefeitura está
realmente empenhada em ajudar o Lar da Criança. O Ver. Aldo Chaves disse que esteve com a Irmã
Maria do Carmo e ela esteve consigo no gabinete do Prefeito, por ela poderia até parcelar em mais
vezes, mas por questão de não passar de um exercício para outro, o repasse então ficou acordado
que seria feito em número de parcelas que terminasse este ano ainda, por isso ficou em 5 (cinco)
parcelas de R$6.000,00 (seis mil reais) e a questão que o Sr. Presidente referiu, é o memorial
descritivo, que o Lar da Criança está precisando, por lá possuir 2 (duas) matriculas, precisa de um
projeto topográfico, das plantas e disse que o Prefeito está empenhado, neste dia assumiu o
compromisso com a Irmã de estar ajudando eles e esse Projeto, disse que pesquisou mais ou
menos, em torno de uns R$15.000,00 (quinze mil reais) para estar fazendo, mas a Prefeitura tem os
profissionais da parte de Engenharia e tem empresas que prestam serviço de Topografia, que
estarão realizando para a Irmã e é uma forma de estar ajudando também, então esse Projeto é de
fundamental importância honrando o compromisso que foi a assumido com o Deputado Ulysses
Gomes e agradeceu pela força que ele vem dando ao nosso Município. O Ver. Carlos Adilson disse
que esses documentos que serão feitos para o Lar da Criança, disse lembrar que ano passado, a
Irmã sempre falava que precisava trocar a rede de esgoto e fazer reformas na casa, por causa desse
documento, impossibilita Deputado ou o que for, de estar repassando verbas ou qualquer coisa para
eles, agora regularizando essas condições, a instituição vai estar apta para receber Emendas de
Deputados, do Prefeito, do Presidente, enfim, e isso precisa. O Sr. Presidente colocou o Projeto nº
28 em primeira votação. O Projeto de Lei nº 28 foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. Os
Vereadores José Carlos e Carlos Adilson fizeram o pedido de regime de urgência. O Sr. Presidente
consultou a casa sobre o pedido de regime de urgência feito pelos Vereadores José Carlos e Carlos
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Adilson. O pedido de regime de urgência foi aceito e colocou o referido Projeto em 2ª votação. O
referido Projeto foi aprovado em 1ª e 2ª votação e vai a sansão do Sr. Prefeito. O Sr. Presidente
passou então ao Grande Expediente e iniciou dizendo que no dia 14 de julho, ele, o Prefeito Carlos e
o Presidente da Câmara de Piranguinho em pleno recesso, fomos a Belo Horizonte para salvar
Brazópolis, porque estávamos para perder a 51ª (qüinquagésima primeira) sessão eleitoral, zona
eleitoral, que é Brazópolis e Piranguinho, então o Promotor se empenhou muito com a Dra. Letícia,
Dr. Selmo, fizeram um calhamaço de documentos e nós fizemos um bate e volta, fomos rapidinho
em Belo Horizonte e o Sr. Presidente fez o uso da tribuna do TRE, onde fez a defesa e depois
conseguiu entregar a documentação, inclusive a cidade de São José do Alegre assinou um
documento pelo Prefeito e Vice, aceitando vir para Brazópolis também, por que se não eles iriam
talvez para Cristina, que á mais longe ainda, tem serra e tudo mais e teriam 78 (setenta e oito)
inscrições para fazer o uso da tribuna, se tivessem 80 (oitenta) pessoas seria negado, chegando lá a
maior parte das pessoas não foram, numa sexta-feira, 09 horas da manhã e deu para perceber a
insatisfação do Presidente do TRE, pela ausência das pessoas que tomaram vaga de outros, e o Sr.
Presidente conseguiu, modéstia a parte, defender nossa cidade e está com muitas esperanças sim,
que vamos conseguir permanecer com a 51ª (qüinquagésima primeira) zona eleitoral aqui em
Brazópolis, porque pelo o que ficou sabendo, já vieram verificar se aqui tem rampa de acessibilidade,
se vieram ver isso é porque, e nesta documentação, que é uma Resolução do TSE, mandando para
os TRE’s, mandando para o Brasil inteiro, lógico que nós de Minas, fomos em Belo Horizonte, os de
São Paulo em São Paulo e assim por diante, então os Prefeitos da região, ofereceram até para
poder permanecer o cartório aqui, porque vai ser um absurdo e questionou se já pensaram em uma
eleição, para resolver tudo, a gente ter de ir, pra falar a verdade, não sabemos para qual cidade
iríamos, se é Estiva, Itajubá, Pouso Alegre, Paraisópolis, porque foi feita uma conta de densidade
eleitoral, não é habitacional e teria que ter uma média de 25.000 (vinte e cinco mil eleitores), mas
com viés de 10% (dez por cento) para cima ou para baixo, nisto Brazópolis com Piranguinho, porque
são considerados até eleitores que já saíram daqui, então nós temos 22.000 (vinte e dois mil) e
tantos eleitores, que junto com São José do Alegre, ficam faltando 400 (quatrocentos) e poucos
eleitores, como tem esse viés para cima ou para baixo, acaba sendo de 25.000, igual 2.500 (dois mil
e quinhentos), então poderia ser para estar completo 27.500 (vinte e sete mil e quinhentos) ou
22.500 (vinte e dois mil e quinhentos), então a gente com certeza conseguiremos ficar com isto aqui,
mas foi um esforço em pleno recesso, o Sr. Presidente esteve lá, junto com o Prefeito, inclusive nós
locamos um carro, pela Câmara e a Câmara foi quem pagou por toda a viagem, em uma empresa de
Itajubá, conseguimos um preço ótimo, viemos tão rápidos que ao invés de 2 (duas) diárias, o Sr.
Presidente conseguiu que eles cobrassem só 1 (uma) diária, então o carro ficou em R$142,00 (cento
e quarenta e dois reais), saímos daqui 6 (seis) e pouco da tarde, chegamos em Belo Horizonte meia
noite e pouco, 9 (nove) horas da manhã já estávamos lá no TRE, como várias cidades não foram, ia
acontecer das 09:00 as 12:00 e uma pausa para o almoço, depois das 14:00 as 18:00 horas, mas foi
cancelada a parte da tarde, então as 11 (onze) e pouco já acabou, nós já viemos, almoçamos e para
chegarmos antes das 18 (dezoito) horas em Itajubá e não pagarmos outra diária, viemos sem parar
de Belo Horizonte até aqui, paramos para abastecer só e mais nada, mas a boa notícia é que o Sr.
Presidente acha que nós conseguimos reverter a situação. O Sr. Presidente disse que como vocês
viram, o Projeto 24 foi retirado e vai ter então uma conferência dia 08/08, terça-feira que vem e
convidou os Vereadores, que venham participar, disse que não será reunião de Câmara não e disse
que o Plenário nem será usado, com os estudantes que foram convidados, para ver se consegue
chegar em um acordo, para solucionar esse impasse que está tendo aqui na cidade e tomara que
consiga se resolver, então o Projeto foi retirado de pauta. O Ver. Adriano Simões disse que é
importante sentar, discutir, conversar, tudo isso faz parte, onde o bom senso tem que prevalecer
sempre. O Sr. Presidente disse que achou legal do Executivo, de ter retirado isso, porque ele não
está impondo, ele está procurando ouvir também. O Ver. Adriano Simões concordou e disse que
partir do momento que se convoca uma reunião com todos os membros da sociedade e nesse caso,
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especificamente falando dos estudantes, isso é muito importante, mostra que o Sr. Prefeito está
aberto para diálogos e como dito pelo Sr. Presidente, não está impondo nada, isso é importante sim
e tomara que venham bastantes estudantes e tomara que todos nós aqui, nobres edis presentes,
isso irá valorizar muito a reunião. O Sr. Presidente disse que gostaria de lembrar que não é uma
intimação, é um convite aos nobres edis, que estejam presentes aqui para essa conferência, terçafeira que vem, dia 08/08, as 19 (dezenove) horas. O Ver. José Carlos iniciou falando de um assunto,
que acha que o Prefeito Carlos já está encaminhando, o engenheiro da COPASA o procurou em
relação ao assunto lá dos Clementes, o Ver. Dalírio também é interessado no caso, disse que na
conversa com o Engenheiro, ele queria fazer o orçamento só e o orçamento do São Rafael e dos
Clementes fica pra lá de 1 (um) milhão, então chorou demais para ele e o convenceu em fazer só o
orçamento do bairro dos Clementes, que é o mais urgente, ele fez o orçamento e lhe enviou, tendo
em posse o ofício com o orçamento, que ficou em R$110.000,00 (cento e dez mil reais), então
mandou pro Deputado Gabriel, por saber da influência do Deputado Gabriel na COPASA, que o
Diretor da nossa região foi indicado por ele, para ver se consegue essa verba dentro da COPASA
mesmo, porque emenda é complicado, então está aguardando e caso o Ver. Dalírio quiser cópia,
depois pode pegar comigo, porque o pessoal irá te procurar, tendo aqui uns detalhes do orçamento,
sendo isso que está encaminhando, para ver se o Deputado consegue algo direto na COPASA, que
se a liberação for interna a obra é executada diretamente pela COPASA, então vamos tentar, se já
veio e fez orçamento e tudo, está em andamento. Eu Ver. Dalírio Dias disse que é um grande passo.
O Ver. José Carlos agradeceu ao Sr. Prefeito Carlos por ter encaminhado esse assunto, que
inclusive veio nas respostas dos pedidos de providências, que ele encaminhou, então estamos ai,
um faz um pouquinho, o outro um pouquinho e no final da certo. O Ver. Carlos Adilson disse que
gostaria de fazer a leitura do oficio que recebeu do gabinete do Deputado Ulysses Gomes, sobre a
luta pela filantropia da Casa de Convivência José Caetano e fez a leitura do Ofício nº 489/2017,
também com a resposta do Governador Pimentel, que a partir de hoje a casa de Convivência José
Caetano é uma instituição filantrópica. O Sr. Presidente sugeriu que seja feita uma moção de
agradecimento a eles. Eu, Ver. Dalírio Dias disse ser um titulo de curiosidade, por ser cadastrado e
ter o CREA, por ter recebido a revista do CREA Minas, onde atiçou uma curiosidade nesse mês de
julho, sobre o céu de Brazópolis e fez a leitura do documento, sobre a vinda do Observatório para
Brazópolis em 1981, que é o maior centro de pesquisa astronômica observacional no Brasil, ressaltei
que a revista do CREA circula pelo estado inteiro de Minas e Brazópolis por ser uma cidade
pequena, hoje está em Minas Gerais inteira, por ter o observatório que se situa em nosso Município,
disse que fiquei lisonjeado por aparecer Brazópolis em uma revista que circula o estado todo,
valendo a pena vermos Brazópolis ser engrandecida, a revista da matéria é do CREA Minas, no caso
por ser cadastrado e ter o CREA, semestralmente recebo esta revista e por acaso vem essa grande
noticia engrandecendo Brazópolis, pois geralmente quando se vê falar do observatório só citam
Itajubá, então nesta realmente vem citando Brazópolis. O Ver. Aldo Chaves pediu para registrar que
ocorreu no dia 20/07 a Conferência Municipal de Assistência Social, onde participei junto com a Dra.
Valéria, onde foi discutido a apontadas várias questão sobre o nosso Município, onde também sugeri
várias questões pro setor e tomara que as ações que foram propostas, consigam colocar em
andamento que será de grande valia para os nossos munícipes, principalmente os mais
necessitados que tanto precisam daquela secretaria e dos serviços que ali são prestados, pois foi
uma tarde muito produtiva, com a presença do Sr. Nivaldo da SEDESE para ser o palestrante. O Sr.
Presidente salientou que chegaram hoje o Projeto nº 27 e nº 28, que não foram lidos e o nº 30 que
foi transformado no nº 24, para não ficar vago, como ele foi retirado. O Ver. José Carlos justificou
não ter ido à conferência de assistência social, pois em uma teve viagem, as outras porque teve que
tomar uns remédios e no dia da conferência municipal, foi a mudança do instituto, aonde a
assessoria de Belo Horizonte viria e tivemos uma reunião no mesmo dia, agradeceu ao Ver. Aldo
para representação. Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a
Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Casa no dia 09 de agosto às 19:00 h. Dando, como
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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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