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Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária – 09-08-2017
Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em
09 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 saudou aos ilustres visitantes Sr. Prefeito Carlos Alberto Morais e equipe, ao Presidente
da Câmara Municipal de Piranguinho Sr. Ricardo Renno, a Ver. Andréa Motta de Piranguinho e ao
Tenente Paulo Roberto da Silva, Comandante do 7º Pelotão da Polícia Militar de Brazópolis. . 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: O Sr. Presidente fez a leitura do Ofício 131/2017, assunto:
Encaminha ao Tenente Paulo Roberto da Silva convidando a presença da Polícia Militar na 22ª
Sessão Ordinária da Câmara Municipal, para apresentação aos nobres Edis, em seguida o Sr.
Presidente quebrou o protocolo e pediu ao Secretário Executivo Cezar Gomes que acompanhasse o
Tenente Paulo até o plenário; Ofício 127/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito os
Pedidos de Providências aprovados por unanimidade em Sessão desta Casa em 02/08/2017; Ofício
129/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito a Indicação aprovada por unanimidade
em Sessão desta Casa em 02/08/2017; Ofício 130/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr.
Prefeito o Projeto de Lei nº 26, de 27/06/2017 do Executivo que “Altera a Lei nº 676/2005 que institui
o Conselho Municipal da Terceira Idade” (COMUTI), também o Projeto de Lei nº 28, de 25/07/2017
do Executivo que “Autoriza o Executivo a fazer doação de recursos financeiros para A Sociedade de
Educação e Assistência Frei Orestes”, aprovados por unanimidade em Sessão desta Casa em
02/08/2017; Ofício 128/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito os Requerimentos de
Informações aprovados por unanimidade em Sessão desta Casa em 02/08/2017;
Correspondências Recebidas: CRT/MG/0073/2017 do Deputado Federal Bilac Pinto, informando
sobre repasses que serão feitos pelo Ministério da Saúde para Brazópolis, totalizando anualmente
R$474.570,00; Email do CEP, de Rosana Martins Visoto, agradecendo a presença na Colação de
Grau dos alunos do CEP; Carta do Sr. Guido Noronha Siqueira, agradecendo a iniciativa de lhe
distinguir pelo trabalho realizado na Biblioteca Pública Municipal e pelo trabalho realizado na Cultura
do Município. O Sr. Presidente disse que o Tenente Paulo Roberto da Silva retornou ao recinto e o
convidou a ir ao plenário e se apresentar. O Tenente Paulo disse que pretende desempenhar o
serviço da melhor forma possível e falou também que demorou a chegar, pois estavam fazendo uma
abordagem aos usuários de drogas, que é uma coisa que irá coibir e não irá admitir durante o tempo
em que estiver trabalhando aqui, como disse aos seus companheiros, mesmo que não peguemos
nada, mas que fiquem incomodados, são pessoas que querem fazer coisas ilícitas na rua, disse
estar a disposição de todos e agradeceu; OF. 120-GAB. 325/2017 do Deputado Federal Dimas
Fabiano, encaminha cópia do requerimento apresentado ao Presidente da Câmara dos Deputados
sobre a habilitação e repasses de recursos de ações do Programa de Atenção Básica de Saúde;
Ofício 276/2017/GAB.PMB, assunto: Envio da Lei 1195 de 03/08/2017 à Câmara Municipal; Ofício
279/2017/GAB.PMB, assunto: Envio da Lei 1196 de 04/08/2017 à Câmara Municipal; Ofício
282/2017 da Prefeitura Municipal de Brazópolis encaminha o Projeto de Lei nº 31 de 04/08/2017;
Ofício 281/2017 da Prefeitura Municipal de Brazópolis encaminha o Projeto de Lei nº 30 de
04/08/2017; Recomendação nº 02/2017, assunto: Loteamento Bela Vista, referente ao parcelamento
irregular do solo; Requerimento nº 03/2017 do Sr. Ex-Prefeito João Mauro Bernardo requerendo o
uso da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Brazópolis. O Sr. Presidente disse que o Ex-Prefeito
João Mauro, fez esse requerimento aqui na própria Câmara com o Secretário Executivo no dia
02/08/2017, explicou que a Presidência tem 4 (quatro) dias para deferir o uso ou não da tribuna,
como foi feriado na segunda-feira, o Sr. Presidente deferiu a resposta ao requerimento na terça-feira
dia 08/08/2017, deixando a tribuna a disposição para o dia 23/08/2017 e salientou que não foi
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negado o uso da tribuna; O Ver. Adriano Simões fez a leitura das Moções de Pesar a família da Sra.
Gonçalina Carneiro Simões e família da Sra. Jacira Cintra Siqueira; Pedidos de Providências:
21/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Solicito ao Departamento de Obras, melhorias na Avenida
Doutor Manoel Joaquim. Por ser caminho de veículos pesados vindo dos outros bairros
(principalmente Luminosa), vem aumentando a quantidade de buracos; 2 – Solicito que seja tomada
alguma providência para o controle de escorpiões que estão se proliferando no bairro da Estação.
(Principalmente perto da quadra onde crianças brincam). Pedido de alguns moradores; 3 – Solicito
que o Departamento de Obras solucione um problema na rede de esgoto que passa no quintal da
residência do Sr. Luiz Antônio na Rua Benedito Felix, nº 92, bairro Can-Can. Morador disse que já foi
feito requerimento na prefeitura; Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade;
18/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja regulamentado o sentido da Travessa Manoel Salgado
entre as ruas Ana Chaves e Alferes Antônio Dias. (Que seja só para subida). Ficando proibido
estacionar no sentido esquerdo de quem sobe; 2 – Que seja regulamentado o sentido da Travessa
Martins Tosta entre as ruas Ana Chaves e Capitão Manoel Gomes. (Que seja só para descida).
Ficando proibido estacionar no sentido direito de quem sobe; Os pedidos de providências foram
aprovados por unanimidade; 15/2017 de todos os Vereadores, 1 – Que o Poder Executivo
providência mais máquinas e caminhões para arrumação das estradas rurais. O pedido de
providência foi aprovado por unanimidade; Indicação 05/2017 dos Vereadores José Carlos e Carlos
Adilson, 1 – Que possa ser reavaliada a mudança de trânsito na Rua Capitão Almeida Vergueiro,
estudando a viabilidade de voltar a permitir mão dupla no trecho das Travessas Capitão José
Lourenço e Travessa Faria e Souza até a Avenida Tancredo Neves; A indicação foi aprovada por
unanimidade; Requerimento de Indicação 10/2017 do Ver. José Carlos, 1 – Extratos atualizados das
contas do Município, com os saldos na data base de 31/07/2017; 2 – Total de receitas arrecadadas
mês a mês de janeiro até julho; 3 – Total das despesas empenhadas mês a mês de janeiro até julho;
Os requerimentos de informação foram aprovados por unanimidade; 18/2017 do Ver. Carlos Adilson,
1 – Reiterando um pedido do primeiro semestre de 2017, que sejam colocados corrimãos nas
escadas da Praça Nossa Senhora Aparecida. Muitos idosos freqüentam o local e há riscos
eminentes de quedas. O Pedido de providência foi aprovado por unanimidade; 18/2017 do Ver.
Adilson de Paula, 1 – Que seja reduzido os canteiros na Av. Manoel Joaquim facilitando os retornos
dos veículos. Alguns veículos ficam estacionados atrapalhando retorno de veículos maiores como
caminhões e ônibus. O Pedido de providência foi aprovado por unanimidade; O Sr. Presidente disse
que faríamos um intervalo. Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente leu o caput do Projeto de
Resolução nº 12/2017 e disse que houve um estudo e foram feitas sugestões, onde nós acatamos e
consultou a casa se seria necessária a leitura inteira do Projeto. O Ver. José Carlos respondeu que
ele e os Vereadores Adriano Simões, Aldo Chaves, Carlos Adilson e Sérgio Pelegrino fizeram a
leitura inteira e estudaram, então para eles está tranquilo. O Sr. Presidente disse que como o Projeto
foi debatido e estudado, irá ler somente o Artigo 1º, depois exemplificou como funcionaria uma
viagem para Brasília, onde foi feita uma analise de acordo com as diárias da região, onde chegou ao
bom senso do valor de R$450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), para Capitais e cidades a cima de
200km o valor de R$300,00 (trezentos reais), para Municípios acima de 100km até 200km o valor de
R$200,00 (duzentos reais) e outros Municípios o valor de R$150,00 (cento e cinqüenta reais),
informou já ter o Parecer Jurídico favorável. O Ver. José Carlos disse para constar em ata o Parecer
verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, também da Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização, sendo favoráveis e sobre a questão do valor, pegaram vários preços de
outras cidades e no final fizeram uma atualização do valor da diária da Prefeitura estabelecida 2013
no valor de R$328,00 (trezentos e vinte e oito reais), também fizeram uma conta do IPCA desses 4
(quatro) anos, que deu em torno de 30%, onde acrescemos nesse total de R$328,00 (trezentos e
vinte e oito reais) e chegamos ao consenso e arredondamos para R$450,00 (quatrocentos e
cinqüenta reais), disse que estabeleceram esse valor entre 100km e 200km pois estava meio
confusa a redação. O Sr. Presidente pediu perdão por interromper e disse que para ter uma diária
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tem que ser requerido para quem for fazer o uso dela, tem que fazer relatório de viagens para
prestação de contas e está tudo estipulado na Resolução. O Ver. José Carlos esclareceu que
combustível só pode em carro locado e também o esclarecimento de cidades abaixo de 60km, que
não tem diária, mas se for um evento de um dia inteiro, o almoço ele pode pegar a nota fiscal que a
Câmara vai ressarcir, ao final fez uma ponderação a nível teórico e disse saber que o tribunal definiu
diárias, a prefeitura também usa, mas disse ser contra essa idéia de diária, por ser uma coisa que
ficamos chateados, pois você pode ir e gastar o dinheiro muito bem e pode ir e não gastar, disse que
sempre devolveu o dinheiro quando não gastou, mesmo podendo ficar com o troco, mas não acha
bom, pois já viu em outras cidades o mal uso do dinheiro, não concordou, porque a pessoa recebe
um dinheiro para alimentar, onde a pessoa pode almoçar coxinha com pão e guardar o dinheiro,
sendo que o mesmo é para almoçar e se hospedar, disse não concordar com essa Resolução do
Tribunal de ter diárias e de não precisar devolver o valor, mas infelizmente por uma questão de
posição do Tribunal tem que fazer a diária, disse para ficar registrada sua posição. O Sr. Presidente
concordou com o nobre vereador José Carlos e salientou que ficava mais barato do jeito antigo e
colocou o Projeto de Resolução nº 12 em primeira votação. O Projeto de Resolução nº 12 foi
aprovado por unanimidade em 1ª votação. O Ver. Adriano Simões fez o pedido de regime de
urgência. O Sr. Presidente consultou a casa sobre o pedido de regime de urgência feito pelo Ver.
Adriano Simões. O pedido de regime de urgência foi aceito e colocou o referido Projeto de
Resolução em 2ª votação. O referido Projeto de Resolução foi aprovado em 1ª e 2ª votação e vai a
para promulgação do Sr. Presidente. O Sr. Presidente salientou com toda a certeza, que garante que
não iremos abusar disso e passou então para o Grande Expediente. O Sr. Presidente falou sobre a
reunião que aconteceu no dia 08/08 na Câmara e pelo seu “olhometro”, tinha uns 80 (oitenta)
estudantes, fora os Vereadores e o pessoal do Executivo, onde foi bom ter acontecido pois foi
apresentado o Projeto de Lei nº 24 que já foi retirado de pauta pelo Executivo, que iria baixar para
120 (cento e vinte) pessoas somente, então foram apresentadas 4 (quatro) propostas para eles, que
teriam que ser definidos ontem, mas democraticamente foi combinado de se montar uma comissão
com alunos de quase todos os cursos, dos estudantes de Brazópolis em Itajubá, para que tenha uma
votação das 4 (quatro) propostas do Executivo, na terça-feira, dia 15/08 das 17:00 as 19:00 horas,
porque dia 15/08 é feriado no município de Itajubá e portanto não haverá aula neste dia, disse que
então não é desculpa a falta de algum estudante, inclusive foi pedido que os estudantes tragam
documentos para dar direito ao voto, dessas 4 (quatro) propostas, que isso não é o Executivo que
está querendo cortar esse auxilio, pelo contrário, está querendo regulamentar, para que não venha a
faltar recurso e é para mês que vem, em sua opinião os estudantes saíram daqui satisfeitos. O Ver.
Adriano Simões disse que tivemos uma aula de cidadania ontem, de como devem ser feitas as
coisas. O Sr. Presidente disse que outro fator importantíssimo, é que os estudantes não estavam
conseguindo ver o Portal de Transparência e agradeceu ao Robson Silva, que estava na academia e
saiu de lá, veio prontamente aqui, para que tivéssemos acesso a internet e entrar no programa da
transparência da Prefeitura, onde a Sra. Valdete mostrou tudo, passo a passo, que a Prefeitura está
certíssima e nisso realmente abrandou, pois alguns estudantes achavam que haviam coisas
escondidas, então a partir desse momento, deu um diálogo muito proveitoso e dia 15 então será
definida as novas regras para o ano que vem. O Ver. Carlos Adilson agradeceu pelo fato que ocorreu
semana passada, que o quarto dos médicos faz 1 (um) mês que está sem televisão que estragou, a
internet também em situação precária e agradeceu ao Ver. Aldo Chaves que cedeu uma televisão
para os médicos do pronto atendimento municipal. O Sr. Presidente disse que o Ver. Aldo Chaves
solicitou também, como todos lembram que tínhamos uma televisão aqui, o empréstimo dessa
televisão e o Sr. Presidente explicou a burocracia para retirar algo da Câmara e o Ver. Aldo Chaves
disse que tinha uma televisão em casa e a doaria, também parabenizou o Ver. Aldo Chaves. O Ver.
Edson Eugênio convidou os Vereadores para a reunião sobre saneamento básico no bairro
Teodoros, amanhã, dia 10/08 as 18:30 horas, aos que puderem comparecer, vão estar a Secretaria
de Agricultura, será no centro comunitário de Teodoros. O Ver. José Carlos falou em relação ao
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Loteamento Bela Vista, no item 5 da página 4, onde o digníssimo Dr. Attilio recomenda que se
realize a critério da administração pública, uma audiência pública, com a presença de todos
interessados e falou que o texto já foi lido, queria propor para tomar uma resolução com essa
audiência nessa data, que inclusive já tem manifesto do Sr. Prefeito, segundo o Ver. Adriano Simões
que já conversou com ele, para estabelecermos essa data e essa resolução, depois até tomarmos
por escrito, para darmos uma resposta ao pessoal que está aguardando isso, para essas pessoas
que acreditaram na administração pública e em nós, disse que não poderia sair daqui sem fazer isso.
O Sr. Presidente disse que o Ver. Adriano Simões conversou com ele e também com o Sr. Prefeito,
justo no dia que foi sugerido, já tem uma visita do Deputado Bilac Pinto agendada para esse dia. O
Ver. Adriano Simões disse que será dia 2 de setembro. O Sr. Presidente concordou e disse que o Sr.
Prefeito irá marcar a audiência, pois é algo realmente de interesse sim. O Ver. Adriano Simões disse
que temos que ter a política habitacional. O Sr. Presidente disse que não podemos ficar com essa
coisa no ar, que está parado, se está certo ou errado e disse que não somos juiz para julgar nada. O
Ver. Adriano Simões disse que o que estiver irregular, temos que nos unir e fazer alguma coisa. O
Sr. Presidente disse que o Sr. Prefeito falou para o Ver. Adriano que pode sim, depois ao conversar
com ele, disse que não pode e que ele irá marcar, local e o dia. O Ver. Adriano Simões disse que
fica no aguardo, aproveitando que a Juliana Torres passe as informações ao Sr. Prefeito e disse que
a melhor maneira é sentar todo mundo e conversar. O Ver. José Carlos completou que inclusive
esse é um compromisso do plano de governo do Sr. Prefeito, que ele possa marcar isso pois somos
cobrados pela população. O Ver. Adriano Simões concordou e disse que temos que passar as
informações para todos. O Sr. Presidente disse que problema foi feito para ser resolvido. O Ver.
Carlos Adilson disse que tudo na vida tem uma solução e que referente a esse problema do
loteamento, não estamos aqui pra dizer quem está certo e quem está errado, quem fez ou quem
deixou de fazer, em sua opinião temos que juntar o Executivo, o Legislativo, Ministério Público e as
pessoas que foram contempladas, porque é o sonho delas ter a casa própria e todos sabemos que
para fazer uma construção em um bairro, precisa de infra-estrutura, que é o saneamento básico,
água, luz, esgoto e o registro em cartório, isso é o mínimo, o calçamento não tem a necessidade de
estar pronto, disse que conversou com o Sr. Prefeito, também com o ex-Prefeito João Mauro, que
está disposto a ajudar, disse que independente de política e de sigla partidária, acha que isso não
levará a nada, só desconstrução, mais raiva, mais desentendimento e são coisas que para a vida
pública nossa, temos que representar o povo e fazermos por merecer, o que as pessoas envolvidas
nesse caso querem, é a regulamentação do bairro Goiabal, tudo que já foi feito sobre a distribuição
está dentro da norma, está faltando a infra-estrutura, o que torna irregular e não se pode construir,
então não adianta falarmos que fez errado ou que deixou de fazer, enfim, estamos juntos nesta
causa, que teremos que abraçar e registrou que irá comprar essa briga também para regulamentar,
sabe que não será fácil mas temos que começar 1 (uma) coisa por vez, não adianta querermos
resolver água, luz e esgoto tudo de uma vez, porque sabemos que é impossível, já temos ofício na
CEMIG e na COPASA e cabe ao Executivo andar com isso, vamos fazer uma coisa de cada vez e
quando percebermos já resolvemos tudo, e o pessoal lá quer poder construir. O Ver. Sérgio
Pelegrino disse que faria um pedido aproveitando a presença da Chefe de Gabinete Juliana Torres,
que o pessoal sempre o cobra, sobre a transparência na hora de demonstrar um resultado e ontem o
pessoal perguntou bastante sobre a transparência no valor dos repasses, só que o portal é um
pouco confuso e principalmente quem não está no meio político, não sabe o que estamos falando lá,
se confunde com as receitas e despesas, disse que toda vez que for elaborado um projeto, ele tem
um estudo por trás, pois o projeto é só a ponta do “iceberg”, quando vamos votar o projeto aqui, só
vemos a ponta do “iceberg” não temos o histórico ou o estudo, como foi estudado pela Prefeitura
para chegar nessa condição, por exemplo corte de gastos, nos mostrar qual o impacto de um corte,
qual impacto de uma taxa, isso é muito importante para nós vereadores enxergarmos, nós estamos
votando nos projetos para ajudar o Executivo, mas quanto estamos ajudando, isso é importante
saber para poder passar ao cidadão, pois é muito cobrado por isso, devido a transparência que
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adota, então tem que ser transparente com tudo, isso em alguns casos arruma até algumas intrigas,
mas quanto mais detalhado tiver o histórico do projeto, fica mais fácil votar, pode até chegar um
projeto com urgência, não precisaremos ficar em discussão, chega na próxima reunião fica uma Ata
imensa, porque 1 (um) vereador não concorda, mas se chegar detalhado, podemos entender melhor
o projeto e irá facilitar para nós votarmos. O Ver. Aldo Chaves ressaltou sobre o Loteamento Bela
Vista, não estamos aqui para julgar ninguém e neste caso são 100 (cem) famílias que estão a mercê
da continuidade deste Projeto, não estamos aqui para jogar pedra em ninguém, dizer quem está
certo ou errado, temos que procurar atender essas famílias, procurar uma solução cabível dentro da
estrutura municipal com parcerias, inclusive hoje com a presença do ex-Prefeito João Mauro, com o
acesso que tem ao Governo de Minas, junto dos Vereadores José Carlos e Carlos Adilson, também
do Deputado Gabriel Guimarães que tem um bom acesso a COPASA, para conseguirmos a água,
para podermos viabilizar o loteamento, temos que fazer esse união em prol dos munícipes, pois hoje
não somos Vereadores de 5000 (cinco mil) habitantes, somos Vereadores de 15000 (quinze mil)
habitantes, deixarmos essas diferenças de lado, pois seria algo bonito e algo novo que nunca
aconteceu em nossa cidade, pois o povo necessita. O Sr. Presidente disse que não passa um dia
sem 2 ou 3 pessoas chegarem até ele e questionarem sobre os lotes, então queremos sim resolver o
assunto, de alguma forma e não estamos aqui para julgar e sim ajudar. O Ver. Adriano Simões disse
que é a hora de assumirmos nossas responsabilidades. O Ver. José Carlos disse que teve uma idéia
já pensando em audiência pública, que poderia conversar no cartório de registro de imóveis para
recebermos um passo a passo do que precisa ser feito, pois será um documento técnico que
teremos para levarmos a discussão para os aspectos técnicos e se comprometeu a ir ao cartório
para conversar sobre o assunto, assim já iremos juntando documentos para sabermos tecnicamente
os passos que terão que ser dados. O Sr. Presidente disse que precisamos saber para podermos
argumentar. O Ver. Adilson de Paula deixou seu agradecimento ao Prefeito e ao Vice que estão
fazendo um ótimo trabalho no bairro Cruz Vera, que devido a falta de equipamentos hoje temos 1
(uma) patrol e 1 (uma) retro trabalhando somente, pois as outras 2 (duas) estão quebradas e a
estrada da linha já foi concluída, bairro da roça, amanhã terminamos a serra dos cunha e semana
que vem vamos terminar o mangueiro, assim estará disponível para outro bairro, disse que por
termos estradas boas logo no primeiro ano de mandato e já termos projetos de pavimentação,
estamos de parabéns no bairro Cruz Vera, pois faz muito tempo que não conseguimos nada para
Cruz Vera, mas dessa vez vamos fazer a diferença. O Sr. Presidente disse que não é só pelo
Executivo, mas também pelo árduo trabalho dos Vereadores e disse achar que estamos bem
representados pelos Vereadores que representam não só a Zona Rural, mas em especial a Zona
Rural. Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a Vigésima Terceira
Sessão Ordinária da Casa no dia 16 de agosto 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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