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                                       Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária – 13-09-2017 
 
Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 13 
de Setembro 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, 
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. O Sr. 
Presidente passou a leitura das Correspondências Enviadas: Ofício 147/2017, assunto: 
Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito o Pedido de Providência aprovado por unanimidade em 
06/09/2017, em Sessão Ordinário desta Casa; Envio de e-mail ao Deputado Bilac Pinto e Agostinho 
Patrus sobre RX que temos hoje em nossa cidade; Correspondências Recebidas: Ofício 71/2017 
do BrazPrev, encaminhando os balancetes referentes ao mês de agosto de 2017; Requerimento 
para uso da Tribuna Livre, para apresentação da proposta de criação do Parque Municipal. O Sr. 
Presidente disse que esse requerimento foi deferido para o dia 20/09/2017; Ofício 254/17 do 
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, enviando o relatório mensal referente as 
atividades de agosto a setembro; Ofício 306/2017, assunto: Respostas ao Requerimento de 
Informação nº 12/2017, do Ver. José Carlos; Ofício 305/2017, assunto: Respostas ao Requerimento 
de Informação nº 11/2017, do Ver. José Carlos; Ofício 304/2017, assunto: Respostas aos pedidos de 
providências dos Vereadores do dia 16 de agosto de 2017; CE 65/17, aos Vereadores Aldo Chaves, 
Dalírio Dias e Wagner Pereira, informando indicação de Kits Esportivos e Academia da Cidade para 
o bairro Frei Orestes; Ofício 89/2017, assunto: Balancetes de Maio/ Junho e Julho de 2017 da Casa 
de Convivência José Caetano Pereira; CT-GABDRS; Deputado Dalmo Ribeiro nº 0935/17, aos 
Vereadores Adriano Simões e Adilson de Paula, informando sobre apresentação de emenda 
parlamentar com o objetivo de recursos para o Centro de Educação Profissional “Tancredo Neves”; 
Ofício 333/2017, encaminha o Projeto de Lei nº 40 de 13 de setembro de 2017; Ofício 330/2017, 
encaminha o Projeto de Lei nº 36 de 25 de agosto de 2017; Ofício 72/2017 do BrazPrev, encaminha 
arquivos antigos referentes a atividades do Poder Legislativo entre os anos de 1964 até 1976; 
Pedidos de Providências: Pedido de Providência 12/2017 do Ver. Edson Eugênio, 1 – Que seja 
feito a manutenção das lixeiras do bairro Teodoros que estão em péssimas condições; 2 – Que seja 
dado continuidade ao calçamento da Travessa Augusto de Carvalho no Bairro Aparecida. Os 
Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 23/2017 do Ver. 
Sérgio Pelegrino, 1 – Solicito a colocação de lixeiras na Avenida Dona Emilia Torres Gonzaga, 
próximo a venda do Ney, também nas proximidades da Praça do Mercado e na Rua Tenente 
Francisco Dias, próximo ao Bando do Brasil. O Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; 
Pedido de Providência 24/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Solicito a manutenção da estrada do 
bairro Araujo, saída para a entrada principal do bairro Floresta, próximo a propriedade do Sr. Chicão 
e Sr. Ico Joaquim. Anexo fotos da estrada; 2 – Reitero pedido do dia 08/03/2017 aprovado por  
unanimidade por todos vereadores, que seja verificado a situação do Córrego Tijuco Preto, próximo 
a antiga Parmalat. Trecho de esgoto a céu aberto e reclamações constantes de mau cheiro por 
moradores próximo. Os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; Ofício 150/2017 
dos Vereadores Sérgio Pelegrino, Aldo Chaves e Adriano Simões, onde solicita a programação dos 
serviços que se fazem necessários no bairro Lagos da Serra; Pedido de Providência 16/2017 do Ver. 
Adriano Simões, 1 – Que seja agilizado o atendimento odontológico no Distrito de Luminosa. Em 
média as pessoas são atendidas 3 meses após terem sido marcadas suas consultas; 2 – Que o 
agendamento odontológico volte a ser feito pelos Agentes Comunitários de Saúde, hoje o próprio 
paciente que agenda com o dentista; 3 – Que os prédios de Órgãos Públicos de responsabilidade do 
Município, sejam  monitorados por câmeras de segurança, assim inibindo possíveis furtos e 
arrombamentos; 4 – Que seja feito a limpeza de saída de água por toda extensão da Estrada do 
Caminho da Fé com uso de retroescavadeira e aterro da mesma, no trecho antes e após a Pousada 



2 

da Dona Inês até o bairro Quilombo. Os pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 
Requerimento de Informação 01/17 do Ver. Adriano Simões, 1 – Solicito informações sobre o Plano 
Diretor ou Código de Postura do Município de Brazópolis, que está sendo elaborado pela atual 
gestão. O Requerimento de Informação foi aprovado por unanimidade; Pedido de Providência 
17/2017 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja feita uma guarita de ponto de ônibus no bairro do 
Tronco, Distrito de Luminosa, em frente à entrada do sítio do Sr. Dirceu Pereira, devido ao local ser 
ponto de ônibus e a população fica ao relento. Pedido da família do Sr. Joaquim Pereira; 2 – Que 
seja verificada a possibilidade de contratação de plano de saúde para todos os Servidores públicos 
da rede Municipal; 3 – Que seja feita a renovação dos equipamentos de informática das escolas da 
rede municipal, do Município de Brazópolis, devido ao longo tempo sem renovação, os 
equipamentos já estão arcaicos, impossibilitando em alguns casos o ensino por parte dos 
professores; 4 – Que seja providenciada proteção tipo “guard rail”, nas laterais da ponte sobre o Rio 
Vargem Grande, na entrada do Distrito de Luminosa; 5 – Que seja providenciado a ampliação do 
bueiro, próximo a fazenda do Sr. Sebastião Marques, sugestão de 3 manilhas de 1m de diâmetro, 
pois hoje a ponte é muito estreita, onde já ocorreram acidentes, principalmente com ciclistas que já 
caíram no bueiro. Os pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de 
Providência 20/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – que seja avaliada a possibilidade de colocação de 
lixeiras ao longo da Rua Euclides Cintra, a pedido dos moradores; 2 – Que seja realizada a 
manutenção do calçamento da Travessa Vicente de Paula Pinto, pois encontra-se esburacada, onde 
os carros possuem dificuldade para transitar e há riscos de acidente com pedestres; 3 – Que seja 
realizada a capina e limpeza na Rua Benjamim Constant, a pedido dos moradores; 4 – Que seja 
retornado o conserto da Travessa Maria Silva, entre à Avenida próxima a escolinha Nossa Senhora 
Aparecida até próximo ao Bar do Naldinho, pedido dos moradores deste setor, pois devido a 
péssima condição da Travessa, existe risco de acidentes com pedestres e veículos. Os pedidos de 
Providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 21/2017 do Ver. Carlos 
Adilson, 1 – Que seja vista a possibilidade de construção de redutores de velocidade, na extensão 
da estrada Lagos da Serra do trecho entre o “bartez” até a subida que vai para a Serra dos 
Mendonças, devido ao excesso de velocidade, durante a seca gera muita poeira e durante as 
chuvas, os carros espirram barro nas casas, além da possibilidade de acidentes. Este pedido foi feito 
pelos moradores locais; 2 – Que seja vista a possibilidade de construção de redutores de velocidade, 
no trecho da ponte de entrada da estrada do alegre até o Vale do Girassol, os moradores alegam 
que além dos carros normais, os ônibus passam em alta velocidade e jogam poeira em todas as 
casas, alguns moradores sofrem de problemas constantes de saúde, devido à poeira; 3 – Que seja 
feita a limpeza, capina e manutenção da Rua Gonçalves Torres, devido ao mato e ao afundamento 
do calçamento; 4 – Que seja feita a limpeza, capina e manutenção da Travessa Augusto de 
Carvalho, devido ao mato e ao afundamento do calçamento. A pedido dos moradores, que já fizeram 
vários requerimentos a Prefeitura; 5 – Que seja feita a limpeza em toda extensão da Travessa Neco 
Veloso. Os pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 
19/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja encaminhado ao CODEMA e tomado as devidas 
providências em relação aos dois pés de flamboyant que estão na Avenida Antônio Viana Noronha. 
Morro que dá acesso a Empresa My Lady (Pedido do Sr. Vereador Wagner Pereira); 2 – Que seja 
feito a limpeza das vias públicas devido aos matos já estarem crescidos. Os pedidos de Providências 
foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 20/2017 do Ver. José Carlos, 1 – Que a 
Secretaria de Esportes veja a possibilidade de comprar bolas de handball para disponibilizar aos 
times que jogam no poliesportivo; 2 – Seja providenciada a capina e limpeza das ruas e travessas 
que estão com mato já bem alto e deixam um aspecto visual inadequado na cidade; 3 – Que seja 
terminada a manutenção no calçamento da Travessa Mario Silva, bairro Aparecida, visto que precisa 
de troca dos bloquetes danificados e regularização da pavimentação. Os Pedidos de Providências 
foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 01/2017 dos Vereadores Adilson de 
Paula, Aldo Chaves e Carlos Adilson, 1 – Que seja feito um redutor de velocidade na Rua Emídio 
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Faria de Souza, próximo a casa da Sra. Maria Donizete Santos Cintra, pedido da própria moradora, 
devido a alta velocidade de fluxo dos carros que descem pelo morro. O pedido de Providência foi 
aprovado por unanimidade; Pedido de Providência 19/2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que seja 
encaminhado ao Setor de Obras para que se faça a restauração da Ponte em Bom Sucesso próximo 
a residência do Sr. Bendito Jair Ferreira, esta ponte liga a estrada principal a estrada do 
observatório; O Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; Pedido de Providência 
20/2017 de todos os Vereadores, 1 – Que seja feito o Decreto Executivo nos moldes do Projeto de 
Lei nº 40 que “Proíbe o uso de embalagens retornáveis e não retornáveis (vidro) nos logradouros do 
Município”; Ofício 149/2017 ao Deputado Federal Dimas Fabiano, encaminha solicitação para 
interseção junto a CEMIG, para extensão de rede elétrica para o Cemitério do Distrito de Luminosa; 
Ofício 148/2017 ao Deputado Federal Bonifácio Andrada, encaminha solicitação para interseção 
junto a CEMIG, para extensão de rede elétrica para o Cemitério do Distrito de Luminosa; Grande 
Expediente: o Sr. Presidente disse que temos 5 Projetos e que iniciaremos fazendo a leitura dos 
mesmos, fez a leitura do Projeto de Lei nº 33 de 11 de agosto de 2017, que “Dispõe sobre a doação 
de sucata para APAE de Brazópolis e dá outras providências.”, explicou que o Projeto já foi lido e 
também passado para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e 
Fiscalização e o Parecer Jurídico, onde foram dados os Pareceres favoráveis, passou então ao 
Projeto de Lei nº 35 de 22 de agosto de 2017, que “Altera a Lei nº 1084 de 17 de julho de 2014 que 
cria e regulamenta o programa de transporte intermunicipal a estudantes que cursam ensino superior 
e curso profissionalizante não oferecido pelo Município, na cidade de Itajubá e dá outras 
providências”, o Sr. Presidente disse que esse Projeto gerou polêmica, onde os estudantes acharam 
que iriam perder todos os direitos, pois no parágrafo único do Projeto 1084, era falado que se a 
Prefeitura não tivesse dinheiro, não seria obrigado, mas a Prefeitura estava planejando passar para 
120 vagas, mas conversamos com o Prefeito, onde antes era o Projeto 24, disse estar falando isso, 
pois os estudantes falaram que nós do Legislativo não intercedemos, o que não aconteceu, pois 
intercedemos sim. O Ver. Aldo Chaves lembrou que foram somente alguns estudantes que falaram 
isso. O Ver. Adriano Simões disse que inclusive fizemos uma audiência pública aqui nesta Casa. O 
Sr. Presidente concordou e disse que o Projeto foi retirado, onde foram feitas propostas e tivemos a 
votação, agora a Prefeitura que iria dar 50% melhorou mais ainda e dará 60%, onde foi feita uma 
triagem e os alunos que comprovassem a carência não iriam pagar nada e os outros irão colaborar 
como todas as outras cidades da região, pois cobra estrada rural, cobra remédio, cobra isso, cobra 
aquilo, tem que ter uma contrapartida também e o que é obrigação do Município mesmo, é o ensino 
fundamental aqui na cidade, fora do Município não é obrigado. O Ver. Adriano Simões disse que 
conhecendo o Sr. Prefeito tem certeza que ele não irá virar as costas para essa situação. O Sr. 
Presidente disse que o Projeto está com os Pareceres favoráveis das Comissões de Legislação, 
Justiça e Redação, Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente e o Parecer Jurídico , 
com todas informações sobre as verbas, que está no portal do transparência, passou ao Projeto de 
Lei nº 37 de 25 de agosto de 2017 que “Autoriza o Município de Brazópolis a contratar com o Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, operações de crédito com outorga de Garantia e 
dá outras providências.” O Sr. Presidente explicou que o Projeto 37 e o 38 são cada um no valor de 
R$1.000.000,00 (1 milhão de reais), porém 1 é destinado para à aquisição de máquinas e 
equipamentos e o outro é para obras de infraestrutura urbana, e os 2 Projetos estão com os 
Pareceres favoráveis das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, e o Parecer Jurídico, disse 
que chegou hoje outro Projeto, que aceitamos colocar em votação, devido aos problemas que vem 
ocorrendo na cidade e por ser o aniversário da cidade, inclusive hoje o Ver. Sérgio Pelegrino esteve 
reunido com o Tenente e o Conselho Tutelar, para falar sobre violência. O Ver. Adriano Simões disse 
que participou também, junto do Ver. Aldo Chaves. O Sr. Presidente disse que no sábado estava 
com o Prefeito em uma exposição em Piranguçu e ficou sabendo da quantidade de brigas que 
ocorreram no sábado e o Sr. Prefeito conversou com os Policiais, disse que o problema de violência 
é problema nosso e que esse Projeto que está chegando hoje aqui, ele não é polêmico, disse vai 
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muito a São Paulo e que em qualquer cidade isso não pode, em toda cidade que tem um grau de 
desenvolvimento cultural, isso não pode, inclusive o Ver. Adriano Simões disse que isso deveria se 
estender para a Zona Rural também. O Ver. Adriano Simões disse que em nome do povo do Distrito 
de Luminosa, tem certeza que 80% da população é favorável. O Ver. Edson Eugênio disse que tem 
um problema na redação e queria aproveitar o intervalo. O Ver. Carlos Adilson disse que durante 
todos esses anos de trabalho no hospital, constantemente chegam pessoas com cortes e 
perfurações, devido a necessidade de transferência ser algo que envolve o “SUS fácil” leva um 
tempo para a liberação e as pessoas saem falando depois que foram mau atendidas. O Sr. 
Presidente disse que faríamos uma pausa. Retornando o Sr. Presidente disse que o Projeto de Lei 
nº 40 que chegou hoje, que proíbe o uso de embalagens retornáveis e não retornáveis de vidro nos 
logradouros públicos do Município, iremos sugerir que seja baixado um Decreto da Prefeitura, 
especificamente para as festas do dia do aniversário da cidade, depois com mais tempo e estudo, 
que seja feito o Projeto, pois temos Projetos mais importantes para votarmos hoje. O Ver. José 
Carlos sugeriu que os Projetos 37 e 38 por serem assuntos similares, podemos votar em conjunto. O 
Sr. Presidente concordou e disse que irá acatar, disse sobre esses Projetos que não 
necessariamente vai fazer o empréstimos, mas o pedido deve entrar até setembro, pois depois se 
caso a Prefeitura precise desse dinheiro, ela não teve tempo hábil pra isso. O Ver. Edson Eugênio 
disse que em conversa com o Sr. Prefeito ele disse que não irá usar os valores, mas que em caso de 
extrema necessidade irá fazer o uso. O Sr. Presidente então colocou o Projeto de Lei nº 33 em 
discussão. O Ver. Aldo Chaves salientou que o referido ônibus que incendiou no ano passado e já 
não faz parte do patrimônio do Município e o seguro após acionado, não quis mais manter essa 
sucata como patrimônio e o Município ira dar uma destinação que achar melhor, estando no pátio da 
Prefeitura somente ocupando espaço. O Sr. Presidente disse que irá beneficiar a APAE, pois pelo o 
que vimos aqui, a sucata vale em torno de R$1.600,00 e esse dinheiro vai para a APAE. O Ver. 
Carlos Adilson disse que essa sucata em época de chuva é um grande potencial de proliferação do 
mosquito da Dengue. O Sr. Presidente colocou o referido Projeto em 1ª votação. O referido Projeto 
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 foi aceito e colocou o referido Projeto em 2ª votação. 
O Projeto nº 33 foi aprovado por uninamidade em 1ª e 2ª votação e vai a sansão do Sr. Prefeito. O 
Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei nº 35 de 22 de agosto de 2017, que “Altera a Lei nº 1084 de 
17 de julho de 2014 que cria e regulamenta o programa de transporte intermunicipal a estudantes 
que cursam o ensino superior e curso profissionalizante não oferecido pelo município, na cidade de 
Itajubá e dá outras providências” em discussão. O Ver. José Carlos disse que à respeito da longa 
tramitação da matéria, o 1º Projeto onde se pensava simplesmente em cortar pela metade o 
transporte e também com o louvor da atuação dos Vereadores, que fizeram sua parte na hora da 
negociação, na hora de redigir e também ao estudar outros Municípios para conhecer seus 
funcionamentos, na hora de propor soluções, em sua opinião pessoal é que a Câmara trabalhou e a 
matéria ficou muito boa, onde o parâmetro de 1 salário mínimo para renda per capita vai atender 
muito bem, onde a idéia é ampliar o atendimento, pois ano que vem irá surgir mais e mais alunos, 
pediu para salientar que ao contrário do que alguns alunos disseram, todos os Vereadores 
trabalharam ativamente neste Projeto. O Ver. Aldo Chaves disse achar primordial na questão do 
transporte escolar, a segurança, que não eram adequadas e os ônibus que estavam fazendo esse 
transporte eram do FNDE, que eram para ser utilizados para educação básica e estavam sendo 
utilizados para transporte universitário, caso ocorresse algum acidente no trajeto, o Sr. Prefeito 
estaria com problemas sérios, então a regulamentação do transporte, onde será um ônibus 
rodoviário e o item segurança é um fator que está passando um pouco despercebido, pediu para 
deixar registrado que nós desde o primeiro instante não nos omitimos em relação a isso, onde junto 
do pessoal da Prefeitura, fizemos várias modificações na redação para tentar equalizar a lei, já que 
estamos passando um momento difícil no Estado e o Município é a parte mais penalizada, disse 
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achar que as explicações foram claras, mas infelizmente não dá para atender todos e hoje está 
votando de consciência tranqüila, está lei irá beneficiar os futuros estudantes, onde chegará em um 
ponto que a demanda está só aumentando, quando chegarmos a 500 estudantes, o Município não 
poderá atender e essa Lei irá ajudar a atender cada vez mais alunos. O Ver. Carlos Adilson salientou 
que quando foi proposto os 60% estávamos os Vereadores Carlos Adilson, Sérgio Pelegrino e Aldo 
Chaves na Secretária de Educação, onde foi conversado com o Sr. Nelson, que se der certo essa 
idéia, iremos continuar para o ano que vem, porém, se for necessário mudar alguma coisa para o 
ano que vem, que pudéssemos sentar, não só o Executivo, mas o Legislativo e principalmente os 
estudantes, para chegarmos em um consenso juntos e evitar esse “vai e volta” do Projeto. O Ver. 
Sérgio Pelegrino complementou que o Projeto foi bem equacionado, havendo um certo desgaste, 
mas o Projeto ficou bom, onde desafogou também um pouco o Executivo, uma grande preocupação 
que tinha sobre o Projeto, além da segurança que irá se adequar, queria destacar o Art. 6º, § 2º, 
onde o estudante que for provar a carência, onde a maior vitória do Projeto é ter esse parâmetro e 
sem limitar o número de alunos carentes, então é nosso papel como Vereador fiscalizar se não tem 
nenhum aluno para fora do ônibus devido a carência, agradeceu a todos os Vereadores que 
participaram e disse que é uma vitória nossa também, onde o Projeto veio de um jeito e voltou 
totalmente modificado, onde houve uma abertura do Executivo mas foi uma luta constante entre 
todos Vereadores para conseguirem essa vitória para os estudantes. O Ver. Adriano Simões disse 
que o Executivo usou de bom senso, soube ouvir e destacou que existiu a democracia, onde os 
estudantes compareceram. O Sr. Presidente disse que é disso que precisa, de dialogo, como no 
Projeto 40, onde não chegou em um bom senso e o Projeto ficará para ser melhor trabalhado, sobre 
o Lei 1084 o parágrafo 2º dizia que em caso de falta de verbas, o Sr. Prefeito poderia cancelar o 
transporte para todos alunos. O Sr. Presidente colocou o referido Projeto em 1ª votação. O referido 
Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. O Ver. Adilson de Paula fez o pedido de 
regime de urgência. O Sr. Presidente consultou a casa sobre o pedido de regime de urgência feito 
pelo Ver. Adilson de Paula. O pedido de regime de urgência foi aceito e colocou o referido Projeto 
em 2ª votação. O Projeto nº 35 foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação e vai a sansão do 
Sr. Prefeito. O Sr. Presidente disse que como foi pedido pelo Ver. José Carlos, os Projetos 37 e 38 
apesar de serem distintos, têm o mesmo cunho de intenção, conforme explicado anteriormente sobre 
os Projetos pelo Ver. Edson Eugênio, colocou os 2 Projetos em discussão. O Ver. José Carlos disse 
que segundo informação do Sr. Presidente que temos o limite de dívida em R$3.000.000,00 (Três 
milhões de reais), lembra que quando financiaram a 1ª patrol, em 2006, o limite de endividamento 
era só de R$360.000,00 (Trezentos e sessenta reais), pois devido a uma divida antiga com INSS não 
havia limite de endividamento, hoje após o pagamento de todas parcelas em dia, se diz feliz por 
termos esse novo limite e disse que fazer divida é ruim quando se faz a divida e usa o dinheiro mal, 
fazer divida e usar o dinheiro bem e depois pagar, é ótimo, isso é o desenvolvimento e o Município é 
vigiado o tempo todo pelo Tribunal de Contas e pagar essas dividas, mesmo com a burocracia 
enorme, vale a pena, porque você investe e o cidadão recebe serviço, que é a nossa finalidade como 
Município. O Sr. Presidente disse que todos os Vereadores da zona rural precisam de máquinas. O 
Ver. Adriano Simões disse que inclusive tem mandado vários ofícios aos Deputados Federais e 
Estaduais pedindo máquinas. O Sr. Presidente disse que são emendas só para o ano que vem, pois 
para esse ano não consegue mais nada. O Ver. Adriano Simões disse que esses 2 Projetos vem 
para atender os anseios de toda comunidade. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que inclusive houve um 
pedido entre ele e o Ver. Adriano Simões que foi solicitando esse consórcio para financiar máquinas. 
O Ver. Aldo Chaves disse que o nosso Município é extenso e a demanda das estradas sempre é 
cobrada para a escoação dos produtos, também sobre a infraestrutura tem a obrigatoriedade para 
adequar a questão do esgoto, então temos que dispor para eles das ferramentas necessárias, se 
não, não conseguem trabalhar, onde os recursos são poucos. Eu Ver. Dalírio Dias disse que 
realmente fica aberto para uma segunda opção, caso não venha nada dos Deputados, fica em 
aberto com a ampla oportunidade para o Município se adequar na parte de infraestrutura quanto nos 
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equipamentos e maquinários para socorrer nós da zona rural, que precisamos das estradas rurais 
para nos locomover, tanto da produção como de nós mesmos, então está sendo aberta uma 
oportunidade do Município estar atendendo a Zona Rural, que acredito ser a mais necessitada no 
nosso Município. O Sr. Presidente colocou os referidos Projetos em 1ª votação. Os referidos Projetos 
foram aprovados por unanimidade em 1ª votação. Os Vereadores Edson Eugênio e Dalírio Dias 
fizeram o pedido de regime de urgência. O Sr. Presidente consultou a casa sobre o pedido de regime 
de urgência feito pelos Vereadores Edson Eugênio e Dalírio Dias. O pedido de regime de urgência 
foi aceito e colocou os referidos Projetos em 2ª votação. Os Projetos nº 37 e 38 foram aprovados por 
unanimidade em 1ª e 2ª votação e irão a sansão do Sr. Prefeito. O Sr. Presidente propôs sobre o 
Projeto nº 40, um Pedido de Providência coletivo para que o Executivo faça um Decreto de proibição 
nos termos do Projeto nº 40, para resolver os problemas para as festividades de aniversário da 
Cidade. Grande Expediente: O Sr. Presidente disse que no intervalo em conversa com a Chefe de 
Governo, Sra. Madalena, em relação ao Plano Diretor, terá sim a participação do Poder Legislativo, 
em sua confecção através de Comissões de Trabalho, o que já está sendo providenciado mas por 
razão das festas, não iniciou o trabalho ainda, onde seremos convocados a trabalhar, também falou 
sobre a Festa do Queijo em Caldas, onde esteve presente com o Presidente e o Vice Presidente da 
ACIAB, Sr. Waldir, Paulo da Braz Moto e o Queijeiro Alexandre, onde fomos bem recebidos, onde 
fomos aprender a fazer o queijo de 100kg, para a festa do Romeu e Julieta, onde temos o queijo de 
100kg com a goiabada que será servida para a população no dia da festa, onde depois teve uma 
conversa com o Sr. Prefeito e a Presidente da Câmara de Caldas-MG sobre o Parcelamento de Solo 
e Meio Ambiente, do curso que fez, também sobre problemas do Rezoneamento Eleitoral, que eles 
acabaram perdendo indevidamente o Cartório Eleitoral deles. O Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu ao 
Tenente Paulo, Secretário do Conselho Tutelar Airton e a Presidente do Conselho Tutelar Sra. Vera, 
onde hoje a tarde, onde trataram de assuntos referentes a Segurança Pública da cidade, 
principalmente aos finais de semana, especificamente na praça da Matriz e se colocou a disposição 
da PM, também ressaltou que é uma obrigação nossa, como representantes do povo, ajudar a 
manter a ordem no nosso Município, agradeceu aos demais Vereadores que compareceram e 
justificou não ter estendido os convites aos demais Vereadores, por ser um assunto especifico 
devido ao acontecido no final de semana passado, talvez com a presença de todos os Vereadores 
iria começar assunto de segurança pública nos bairros também, o que precisa também, mas no caso 
foi pra falar especificamente do ocorrido no final de semana na praça, disse também que o Tenente 
Paulo tem sido muito proativo e a população já reconhece, onde durante a reunião foi falado sobre o 
desenvolvimento de uma Comissão de Segurança Pública e convocou os demais Vereadores que 
tiverem o interesse em participar, para estreitarmos o contato com a Polícia Militar. O Ver. Adriano 
Simões disse que é muito importante ajudar a alavancar isso, falou também sobre a Festa do Romeu 
e Julieta, para se criar uma identidade como patrimônio cultural, como a exemplo do Pé de Moleque 
em Piranguinho. O Sr. Presidente disse que a intenção é essa mesma e parabenizou o passeio 
ciclístico no domingo que foi um sucesso, também o encontro de fanfarras que foi emocionante, com 
a participação das Fanfarras de Santo Antônio do Pinhal-SP, São Bento do Sapucaí-MG, Sapucaí 
Mirim e Brazópolis, estava com uniforme muito simples, em relação as outras bandas, mas já tem a 
grata notícia que teremos uma bela surpresa para a fanfarra de Brazópolis. O Ver. Adriano Simões 
disse que temos que destacar a atuação do Sr. Francisco Pires, que com maestria guiou a fanfarra. 
O Ver. Sérgio Pelegrino disse que tanto dele quanto do Moisés Oriolo, que foi o maestro da fanfarra 
de Bom Sucesso. O Sr. Presidente disse que os instrumentos eram de materiais recicláveis. O Ver. 
Sérgio Pelegrino disse que por ser musico, tirou o chapéu pois não desafinou nem um pouco. O Sr. 
Presidente disse que a fanfarra sob orientação do Sr. Moises Oriolo, já foi convidada para ser a 
Banda Oficial dos Bonecos Gigantes de Brazópolis, também contamos com a participação de alguns 
Vereadores na Exposição Agropecuária de Piranguçu, na quinta-feira e no sábado fomos novamente 
com 5 Vereadores, onde o Prefeito de Piranguçu ficou muito agradecido com a nossa participação e 
quem sabe conseguiremos estreitar os contatos, já que agora eles fazem parte da Zona Eleitoral de 
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Brazópolis. O Ver. José Carlos falou sobre o IMA de Paraisópolis, sobre o combate ao morcego, 
onde a resposta foi que será necessário levantar os locais e passar para eles, então pediu aos 
Vereadores que souberem, para trazer aqui na Câmara para passarmos para eles, disse que até 
gostou, pois mandou um e-mail e teve uma rápida resposta. O Sr. Presidente lembrou a todos que 
sábado será o 116º Aniversário de Brazópolis, com toda a programação e depois as 11:30 da manhã 
teremos a Sessão Solene, do Título de Cidadão Honorário Brazopolense. O Ver. José Carlos 
concluiu com um comentário que o PIB de Minas Gerais foi de 1,7% nesse segundo trimestre, em 
relação ao PIB Nacional que foi de 0,2%, o PIB de Minas Gerais havia sido 0,0% no primeiro 
trimestre, ou seja, estamos a frente da realidade nacional em relação a crescimento, disse que 
pegou as receitas do Município até agosto, onde o aumento em relação ao ano passado foi de 
3,48%, já adiantou falando que isso é pouco, pois normalmente esse aumento é de 6%, lembro que 
isso significa que Minas Gerais está caminhando e gerou 62.000 postos de trabalhos com carteira 
assinada. O Ver. Adriano Simões disse esperar que esse aumento se reflita em saúde, educação, 
saneamento básica e todas as outras coisas que afligem todos os Municípios Mineiros. O Ver. Aldo 
Chaves salientou os eventos que ocorreram, também a Exposição de Artesanatos no Campo, os 
Food Trucks, também a Exposição dos Escritores Brazopolenses na Casa de Cultura, onde fez 
questão de participar, o Re Volta come exposição de artes  na sede da Corporação Musical Santa 
Cecília, por fim parabenizou o desfile cívico de 7 de setembro, também parabenizou a pessoa do Sr. 
Robson pela apresentação do TAB, que finalizou os eventos de 7 de setembro. Eu Ver. Dalírio Dias 
questionei sobre o curso e o material do Meio Ambiente e o Parcelamento do Solo que será 
disponibilizado. O Sr. Presidente disse que já está aqui na Câmara. Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos e convidou a todos para a Sessão Solene no dia 16 de Setembro às 11:30 e a 
Vigésima Sétima Sessão Ordinária da Casa no dia 20 de setembro 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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