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                                       Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária – 04-10-2017 
 

Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 04 
de Outubro de 2.017, às 19:00 h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides  Machado de Souza. 
Instalada a Sessão, o Presidente, Ver. Wagner Pereira proferiu as palavras: ”Sob a proteção de 
Deus e em nome do povo Brazopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos”. Em seguida 
solicitou os meus trabalhos como Secretário onde ao verificar o quórum constatei a presença de 
todos e 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 solicitou meus trabalhos na leitura das Correspondências Enviadas: 
Ofício 162/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito Municipal a Proposta de Emenda 
Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 39 de 27/09/2017; Ofício 161/2017, assunto: Encaminhamento 
(Faz) ao Sr. Prefeito Municipal os Pedidos de Providências aprovados por unanimidade, na Sessão 
Ordinária desta Casa em 27/09/2017; Ofício 160/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. 
Prefeito Municipal os Projetos de Lei nº 39, nº 41 e nº 42; Correspondências Recebidas: Ofício 
0883/2017/GIGOVPC da Caixa Econômica Federal informando contrato de repasse celebrado entre 
o Município e a instituição; Ofício 354/2017 da Prefeitura Municipal informando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei nº 27 de 25/07/2017; Ofício 308/2017 do Conselho Tutelar dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, enviando o relatório mensal referente às atividades do mesmo no 
período de 01/09/2017 a 02/10/2017; Ofício 31/SEMAS/2017 do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente para solicitar a presença dos Vereadores Carlos Adilson e Aldo Chaves na 
assembléia no dia 05/10/2017 às 15h00min; Ofício 15/2017 da Santa Casa de Misericórdia São 
Caetano da Vargem Grande apresentando o balancete da Ação entre Amigos em prol do Hospital 
São Caetano; Ofício 348/2017 da Prefeitura Municipal que encaminha as respostas aos Pedidos de 
Providências dos Vereadores protocolizados na Prefeitura no dia 14/09/2017; Ofício 353/2017 da 
Prefeitura Municipal que encaminha as respostas aos Pedidos de Providências dos Vereadores 
protocolizados na Prefeitura no dia 21/09/2017; O Sr. Presidente pediu ao demais Vereadores se 
poderia quebrar o Protocolo e chamou o Sr. Alessandro Cavich para falar sobre o convite do evento 
que será realizado pelo Coral Vozes de Euterpe; Pedidos de Providências: Pedido de Providência 
23/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Reiterando meu pedido feito em 08/01/2017, em que solicito a 
reforma de uma ponte que fica no bairro Colônia. Esta ponte está cedendo a cada dia, colocando em 
risco os cidadãos do bairro de Cruz Vera. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade; 
Pedido de Providência 21/2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que seja passada a máquina patrol, 
acrescentando pedras no final do calçamento, após a rotatória na estrada principal do bairro Bom 
Sucesso, devido as últimas chuvas a situação ficou crítica; 2 – Que seja desentupido o bueiro na 
estrada do observatório, no bairro São Rafael, entrada do sitio santa Cruz, km 5; 3 – Que sejam 
colocadas placas de sinalização na rotatória do bairro Bom Sucesso de acordo com as normas de 
trânsito. Os pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 
20/2017 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica na 
quadra municipal de esportes do Distrito de Luminosa; 2 – Que seja disponibilizado a retro 
escavadeira para limpeza das saídas de água de chuva, por toda extensão da estrada do Distrito de 
Luminosa, no sentido Campos do Jordão; 3 – Que seja providenciada a troca de 10 manilhas de 30 
cm de diâmetro, para escoamento de água de chuva em frente a casa do Sr. Celino Marques, na 
estrada do Distrito de Luminosa, no sentido Campos do Jordão; 4 – Que seja providenciada a troca 
de 2 manilhas de 50 cm de diâmetro, para passagem do córrego de água, na estrada que liga 
Brazópolis ao Distrito de Luminosa, na altura do sitio do Sr. Benedito Candido Cintra (Ditinho 
Camarada); 5 – Que seja solicitado pelo Executivo junto a empresa Brasconect, que verifique a 
possibilidade de expansão do sinal de internet, nos bairros rurais do Distrito de Luminosa, nos 
bairros: Sertãozinho, Paiolzinho, Quilombo, Bentos, Lucios e Pinhalzinho, nestes bairros citados 
temos aproximadamente 1000 moradores. Os pedidos de Providências foram aprovados por 
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unanimidade; Pedido de Providência 18/2017 do Ver. José Carlos, 1 – Reitera pedido que seja 
ampliada a Rede de Água da Copasa para atendimento da Comunidade dos Clementes, na Estrada 
do Observatório, bairro Bom Sucesso. Segue, em anexo a este pedido, um Abaixo Assinado da 
comunidade com 17 assinaturas, sendo que cada assinatura corresponde a uma propriedade que 
precisa do atendimento. Também segue anexo o Ofício da Copasa nº 182/2017 – DTPO/GER e uma 
planilha/ orçamento, feita pela empresa Concessionária, para atendimento da demanda; 2 – Que 
seja verificado junto a empresa que presta serviços de manutenção da iluminação pública, a demora 
no atendimento de certos casos. Como exemplo, citamos o caso das lâmpadas queimadas na 
Estrada São Rafael, no Bom Sucesso, onde os moradores fizeram pedido pelo telefone disponível 
para atendimento e este não foi feito no prazo estabelecido. Os pedidos de Providências foram 
aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 14/2017 do Ver. Edson Eugênio, 1 – Que sejam 
substituídas as manilhas do bairro Pitangueiras, em frente a propriedade do Sr. João Burrico. As 
mesmas se encontram quebradas e entupidas, não dando vazão a água que corre pela estrada; 2 – 
Que seja feito o término da manutenção nas estradas no bairro Teodoros; 3 – Que seja feito o 
escoamento da água parada e aterros no bairro Arrozal, em frente a propriedade do Sr. Edílio 
Torres. Os pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 
24/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Que sejam regularizados as escrituras das casas dos bairros 
São Francisco e São Caetano; 2 – Que seja feita a limpeza e capina da Rua Euclides Cintra. A 
pedido dos moradores; 3 – Que seja feita a limpeza e capina em todo o bairro Alto da Glória, 
inclusive da Travessa Benedito Pereira Serpa, onde o mato está alto; 4 – Que seja feita a limpeza e 
capina em todo bairro São Francisco, principalmente nas Ruas Jaime Petit da Silva e Vitor Bernardo. 
Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 26/2017 do 
Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Que seja providenciado o calçamento da Rua Maximiano da Silveira 
(endereço copasa) (imagem anexo). O pedido de providência foi aprovado por unanimidade; Pedido 
de Providência 23/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja feita uma passarela para pedestres ao 
lado da ponte de cimento que fica na MG 295, próximo ao posto Barracão na Av. Jarbas Guimarães. 
Devido ao grande fluxo de lojas e empresas instaladas às margens da Avenida, o risco de acidentes 
com pedestres se torna muito grande porque o espaço para a travessia é mínima nas laterais da 
ponte; O pedido de providência foi aprovado por unanimidade; Pedido de Providência 03/2017 de 
todos os Vereadores, 1 – Reiterando pedido 2 de 27/09/2017 dos Srs. Vereadores Carlos Adilson e 
José Carlos, solicitamos informações com base no item 5 da Recomendação nº 002/2017 do 
Ministério Público, a data que será realizada a audiência pública referente ao loteamento Bela Vista 
(Goiabal). O Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; O Sr. Presidente informou que 
como não temos Projetos, vamos iniciar o Grande Expediente abordando sobre a reunião realizada 
em Paraisópolis, onde compareceu na companhia do Ver. Aldo Chaves, no dia 03/10/2017 pela 
manhã, estavam presentes alguns Presidentes de Câmaras, Policia Militar e alguns Gerentes de 
Bancos, sobre um Projeto de Lei nº 2391/2017 que foi aprovado na cidade de Monte Sião, que 
“Dispõe sobre a instalação de forte anteparo metálico e dispositivo de segurança com nebulização 
de fumaça no local onde se encontra caixas eletrônicos dos estabelecimentos bancários e 
cooperativistas, conforme especifica e dá outras providências”, explicou que nos bancos além da 
porta de vidro, passariam a ter também a porta metálica, para evitar o arrombamento dos caixas 
eletrônicos, pois os assaltos estão migrando para as cidades do interior, este é um assunto para se 
conversar com os gerentes dos bancos de Brazópolis, que se interessarem, podemos fazer esta Lei, 
explicou também que são informações da inteligência da Polícia Militar de Itajubá e complementou 
dando o exemplo da falta de dinheiro nos caixas eletrônicos em alguns finais de semana especificos, 
que ocorre devido as informações de inteligência, que identificam a possibilidade de assalto aos 
caixas eletrônicos, com isso a população vem nos cobrar, que vão sacar dinheiro e não tem dinheiro 
no caixa eletrônico, mas a razão real é a de evitar os riscos de explosão. O Ver. Carlos Adilson disse 
que se analisarmos, estes assaltos tem ocorrido em regiões afastadas, no Sul de Minas, onde a 
situação é precária, se tornando fácil de estourar um caixa e ir embora, conforme ocorreu o assalto 
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aqui em Brazópolis quando colocaram o caixa eletrônico dentro do carro e foram embora, antes que 
a polícia chegasse no local. O Sr. Presidente disse que o armamento deles também é muito superior 
ao possuído pela Polícia Militar, como ocorrido aqui em Brazópolis no Correio, onde o Sr. Carlos 
Bento por curiosidade esteve próximo, onde foi baleado e levado ao óbito, então uma das soluções é 
essa porta junto com o nebulizador, o que irá inibir os criminosos. O Ver. Carlos Adilson questionou 
se isto é somente em agencias bancárias ou nos caixas eletrônicos. O Sr. Presidente respondeu que 
são em caixas eletrônicos. O Ver. Adriano Simões disse que a divulgação deles é que aos finais de 
semana não tem dinheiro no caixa eletrônico, devido à segurança, mas segundo uma publicação do 
Sr. José Marcio Reis, na segunda-feira, esteve no caixa eletrônico e não tinha dinheiro, diversos 
outros usuários também alegaram que não havia dinheiro. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que desde 
sexta-feira não tinha dinheiro. O Ver. Adriano Simões disse que em plena segunda-feira ainda não 
ter dinheiro, fica complicado, devemos sim pedir explicações para eles. O Sr. Presidente respondeu 
que na segunda-feira, logo pela manhã o carro forte faz o abastecimento. O Ver. Adriano Simões 
disse que segundo a publicação do Sr. José Marcio, foi por volta das 19 horas que foi fazer o saque 
e não tinha dinheiro. O Ver. Adilson de Paula confirmou que passou na segunda-feira nesse horário 
e realmente não tinha dinheiro. O Ver. Aldo Chaves salientou que dia 29/09/2017 sendo o ultimo dia 
útil do mês, coincidiu com a data do pagamento dos Servidores Públicos, não é o motivo, mas 
sempre existem até filas entre os Servidores que recebem neste dia, pode ter ocorrido da quantia 
que foi colocada não atender a demanda. O Ver. José Carlos disse que essa pode ser uma medida 
que a Polícia Militar está tomando, mas também pode ser a falta do dinheiro, mas quatro dias é 
muito tempo. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que temos que levar em consideração que o caixa está 
ao lado da Polícia Militar, o perigo de roubo ao lado da polícia, seria até um abuso dos assaltantes, 
agora na sexta-feira tendo em vista que em Brazópolis são poucos estabelecimentos que aceitam o 
cartão de débito ou de crédito, a única forma que a pessoa tem de retirar dinheiro para gastar, até 
para os comerciantes da praça é uma vergonha acontecer isso, você vai tirar dinheiro e não tem, o 
cidadão vai embora pra casa. O Sr. Presidente disse que os assaltantes são tão abusados e estão 
tão bem armados, que para eles não tem quartel, não tem nada. O Ver. Adriano Simões disse que 
em sua opinião, o que está faltando aqui em Brazópolis no setor bancário é a concorrência, com a 
concorrência é lógico que os serviços irão melhorar, a população será mais bem recebida e melhor 
atendida, com certeza isso será bom, se conseguirmos trazer outra agencia bancária, seria muito 
bom, isto não é para desbancar o Banco do Brasil, mas sim para ter concorrência e melhorar o 
serviço. O Ver. Adilson de Paula disse que o banco também tem seguro, que irá cobrir o dinheiro em 
caso de assalto. O Sr. Presidente disse que o problema não é nem o seguro, mas a explosão, que 
pode acarretar em mortes. O Ver. Adilson de Paula disse que está falando do caixa que fica na 
praça. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que se tiver que explodir, eles explodem com ou sem o dinheiro 
lá dentro. O Ver. Carlos Adilson disse que sempre falamos do Banco do Brasil, mas o Bradesco que 
também está em nossa cidade, quase todo final de semana se você passar por lá, tem um cartão 
travado na máquina, durante a semana dá para reclamar no banco, mas aos finais de semana não, 
isso acontece constantemente, disse ter conta no Bradesco, mas que não usa o caixa ali, quando 
precisa usa no Mercadinho Real, com o medo da máquina travar seu cartão, podemos até fazer um 
ofício e enviar ao banco, pois varias pessoas já reclamaram sobre isso. O Sr. Presidente disse que 
podemos fazer o ofício sim. O Ver. Aldo Chaves complementou sobre a reunião em Paraisópolis, foi 
falado que por estarmos próximos do estado de São Paulo, o PCC está agindo com forte aparato e 
são especializados nesta atividade, ficou surpreso ao saber dos assaltos em São Bento do Sapucaí, 
Sapucaí Mirim e uma tentativa em Gonçalves, porém sem êxito, onde um fato curioso é que a 
Câmara fica em cima da agencia do Banco do Brasil, sobre este Projeto da cidade de Monte Sião, 
está funcionando e a policia pode nos constatar de que teve êxito, porém para o banco, irá existir o 
custo, mas quem define será o gerente da agência, pois até como foi dito pelo gerente de 
Paraisópolis, para que não seja feita uma determinação, tratarmos com muita cautela e diálogo, 
buscando uma solução viável que atenda as necessidades da população e nos dê segurança. O Ver. 
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Adriano Simões disse ser por isso que defende a tese de concorrência, pois pode ocorrer de outra 
agencia já vir com esse dispositivo. O Sr. Presidente disse que se isso for transformado em Lei, uma 
agência que for vir para Brazópolis, já deve vir com o dispositivo instalado. O Ver. José Carlos, para 
deixar todos os Vereadores a par, disse que na segunda-feira, junto do Ver. Aldo Chaves participou 
de uma reunião com o Secretário da Administração Sr. Nelson e o Chefe de Tributação Sr. Valber, 
sobre o Projeto nº 34, que trata da contribuição de iluminação pública e também o Projeto nº 24, que 
trata da implantação da taxa de lixo, onde passamos as discussões que tivemos nas comissões e 
eles irão rever todo o Projeto do lixo, quanto a custo e forma de implantação, a mesma coisa para o 
Projeto da Iluminação Pública, onde colocamos as limitações do Projeto e explicamos a questão da 
diferença com o pagamento ou não da iluminação pública pelos moradores da zona rural, o que se 
refere a ampliação de rede, particularmente ficou feliz com a reunião, pois as propostas 
apresentadas foram bem recebidas, onde pudemos apresentar que as duas matérias precisam de 
revisão em certos pontos. O Sr. Presidente disse que essa é mais uma forma de ajudarmos o 
Executivo, que está aceitando nossas ponderações, assim como também foi falado, que em visita ao 
Gabinete do Sr. Prefeito, na companhia dos Vereadores Aldo Chaves e Adriano Simões, onde 
clamamos ao mesmo, que retirasse o Projeto de Lei nº 27, que é referente aos R$80,00 (oitenta 
reais) dos inativos, que são 44 pessoas, que usam para comprar comida, remédios e que faria muita 
falta. O Ver. Carlos Adilson disse que estamos falando a um bom tempo sobre esse Projeto e 
explicou, que o aposentado já aposenta com um salário miserável, com algumas doenças, como 
hipertensão e outras doenças crônicas, onde muitos utilizam esse dinheiro para alimentação ou para 
medicamentos, seria injusto retirarmos esses R$80,00 (oitenta reais) dos inativos e muitas dessas 
pessoas nos procuraram, questionando se iríamos votar a favor, onde o valor para nós pode até ser 
pouco, mas para essas pessoas que já aposentaram, já contribuíram com o Município durante 
muitos anos, agora nesta nova fase, nada mais justo do que mantermos esse benefício que é de 
direito deles. O Sr. Presidente disse que comentou com o Sr. Prefeito que em sua gestão não iria 
colocar o referido Projeto e que em caso de empate, votaria contra. O Ver. Carlos Adilson respondeu 
que se colocasse, não iria passar. O Sr. Presidente disse que o Prefeito Carlos entendeu, depois da 
nossa conversa e essa é uma boa notícia que quer dar a todos inativos. O Ver. José Carlos corrigiu 
que são 55 pessoas ao todo e continuou falando sobre as reuniões das Comissões, que segundo o 
regimento da Casa, onde tem uma resolução que complementou o regimento, para que as reuniões 
fossem feitas quinzenalmente, para discussão das matérias, queria propor, claro que se for de 
acordo entre todos os colegas, que tenhamos um dia da semana, onde cada Comissão defina um 
dia fixo na semana, para facilitar a montar nossa agenda. O Sr. Presidente concordou e disse que 
tem que ser estudado, os Projetos que precisam realmente, pois tem muitas coisas complexas e 
quem irá nos orientar para nossa votação, serão as Comissões, que irão aprofundar mais cada um 
em sua área. O Ver. José Carlos disse que as reuniões das Comissões estão acontecendo. O Sr. 
Presidente pediu ao Ver. José Carlos para que sejam um pouco mais cedo, para respeitar o horário 
de expediente da Câmara, quando marcam as 16 horas geralmente vai até as 18 horas, então já 
passa o horário. O Ver. José Carlos disse que podemos marcar as 15 horas e teremos 2 horas para 
trabalhar. O Ver. Adriano Simões disse que prefere as segundas-feiras neste horário de 15 horas. O 
Sr. Presidente disse que o critério é dos Vereadores e a única coisa que pede é o respeito ao 
expediente da Câmara. O Ver. José Carlos aproveitou e solicitou que fique um dos técnicos da 
Câmara para ajudar na confecção da Ata, para termos tudo registrado e continuou pedindo a Mesa 
Diretora a situação de publicação dos Projetos no Portal da Câmara, assim que os Projetos chegam 
na casa e são distribuídos, que assim fica transparente para o cidadão. O Sr. Presidente perguntou 
se seria antes da votação. O Ver. José Carlos respondeu que sim, na discussão do Projeto, pois o 
Projeto quando saiu do Executivo, ele já é publico, então que se publicasse o Projeto no site, para 
podermos passar ao cidadão. O Sr. Presidente respondeu que irá analisar. O Ver. José Carlos 
continuou e falou sobre o caso da audiência pública do Loteamento Bela Vista, onde tivemos um 
pessoal hoje aqui na Câmara, os Vereadores Adriano Simões, Aldo Chaves e Carlos Adilson 
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acompanharam também e temos a proposta de aguardar mais uma semana, que será o prazo para o 
Prefeito nos dar a resposta. E em seu entendimento, acha que se o Prefeito não puder e der outro 
adiamento, que a Comissão de Infraestrutura Urbana, possa marcar essa audiência pública, para 
podermos dar uma resposta à população, obviamente nada corrido, pois temos que convidar o 
cartório, Dr. Attilio. O Sr. Presidente disse que estavam esperando somente o Dr. Attilio. O Ver. Aldo 
Chaves disse que o que foi informado foi isso. O Ver. José Carlos disse que no regimento interno 
diz, que uma das atribuições das Comissões é fazer audiência pública. O Sr. Presidente disse que 
temos que ver a disponibilidade de um dos maiores interessados que é o Dr. Attilio. O Ver. José 
Carlos respondeu que o maior interessado é a população e se for necessário marcar uma audiência, 
obviamente iremos procurar uma data que possa ter a presença de todos envolvidos. O Sr. 
Presidente disse para então pedirmos informação. O Ver. José Carlos e o Ver. Aldo Chaves 
responderam que já foi pedido pelo Ver. Carlos Adilson semana passada. O Sr. Presidente propôs 
então a reiteração deste pedido por todos os Vereadores. O Ver. Adriano Simões defendeu que se o 
Executivo não marcar, nós temos que marcar, pois é um assunto que não podemos ficar esperando, 
depois voltou aos Projetos citados pelo Ver. José Carlos, sobre a taxa de lixo e sobre a iluminação 
pública, em todos os Projetos defendeu a necessidade de audiência pública, pois acha muito 
importante em todos os casos, que devemos estar ouvindo a população, principalmente das Zonas 
Rurais, que o Projeto que veio do Executivo, não possui a cobrança da Zona Rural e defendeu que 
deve ter sim a cobrança, porque na Zona Rural os moradores cobram investimentos e como vão ter 
investimentos, se não contribuem, então defendeu que sejam feitas reuniões nos bairros rurais, com 
o maior numero de Vereadores possível, também o Prefeito, Assessoria Jurídica, tanto da Câmara 
quando dá Prefeitura. O Ver. Carlos Adilson disse ver que nós que fomos eleitos, tivemos a 
humildade de bater na casa das pessoas para pedir o voto de confiança e eles confiaram em nós, 
agora temos um Projeto de Lei que irá mexer no bolso deles, temos que dar a explicação e 
apresentar a justificativa do aumento dessas taxas. Eu, Ver. Dalírio Dias, disse que estive na 
Prefeitura hoje, onde encontrei o Ver. Adriano Simões que foi justamente em busca de mais 
informações sobre o Projeto da Iluminação, onde conversando com o Vereador, sobre as reuniões 
nas comunidades, que devem ser marcadas com um espaço de tempo, para que possam ser bem 
divulgadas dentro dos bairros, para que todos possam comparecer e que o Projeto esteja bem feito, 
já do conhecimento de todos nós, que esteja viável de uma aprovação, para que a comunidade 
entenda como será após a aprovação, já que na área rural também se pede braço de luz, extensão 
de luz e melhorias, então devem sim ajudar, onde existem diversos tipos de casos, como citado pelo 
Ver. José Carlos, de moradores que compraram os transformadores. O Ver. José Carlos disse que 
usou as seguintes palavras para falar ao Sr. Nelson, “nós não temos pressa de votar essa matéria, 
iremos aprontar o projeto e depois de todas as duvidas levantadas pelos Vereadores serem tiradas, 
ai vamos para a etapa de ouvir a população”, pois imagina se apresentarmos a matéria de qualquer 
forma para a população, o cidadão já pode ver erros grosseiros, devemos então gastar tempo na 
matéria antes de conversarmos com os cidadãos, falou também que esse processo de discussão é a 
melhor fase do Projeto, pois para o bom funcionamento dos Projetos o cidadão tem que estar ciente 
do mesmo. O Ver. Adriano Simões disse que outra questão que gostaria de falar, é que esteve 
passando nas ruas da cidade que foram carpidas e o mato já está grande de novo, devido às 
chuvas, por isso defendeu novamente a utilização de herbicida, claramente respeitando todas as 
normas técnicas que existem, que para isso existem os profissionais que irão orientar o pessoal que 
vai trabalhar, porque a durabilidade do herbicida é maior. O Ver. Sergio Pelegrino fez um informativo 
sobre um Projeto que está ajudando, de iniciativa dos Dispersores, Projeto de Lei que repassa a 
verba que vem das RPPNs, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, ela vem através do 
ICMS Ecológico, sendo uma categoria de conservação criada pelo proprietário rural, que está 
desenvolvendo junto, devido ao acumulo de tarefas da Tairis, onde o pessoal dos Dispersores 
desenvolveu o Projeto, tanto o Projeto de Lei quanto um Decreto, também com a ajuda da Dra. 
Valéria, onde em paralelo junto do Executivo, estamos chegando na fase final do Projeto e informou 
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aos Vereadores que logo menos estará chegando o Projeto para discutirmos e irá pedir ao pessoal 
dos Dispersores para explicar e debatermos, outra situação que é um pouco chata, onde o Ver. Aldo 
Chaves pode acompanhar um pouco lá na Assistência Social, sobre o Projeto dos transportes para 
Itajubá, projeto que nos deu um desgaste alto e quem está envolvido desde o começo, sabe que 
ainda vem dando um grande desgaste, então o acordo para votarmos o Projeto era de que nenhuma 
pessoa fosse prejudicada, onde a única regra que tem no Projeto era de ganho de até um salário 
mínimo per capta, para a pessoa poder entrar no sistema de cotas, mas a informação que está 
chegando é que quando chegam na assistência social, estão perguntando se a pessoa tem carro, se 
tem casa, se é o namorado que ajuda a pagar conta, questionou se isso está escrito no corpo do 
projeto, disse não saber qual a dificuldade da Assistência Social de estar entendendo o Projeto que 
aprovamos aqui, disse que foi até a Assistência Social e deixou dois documentos de duas pessoas, 
que gostariam de serem beneficiadas pelo sistema de cotas e que realmente se enquadram no que 
está escrito no Projeto, porém desde semana passada, quando passou a informação ao Sr. João, 
Secretário de Assistência Social, onde gostaria do retorno até sexta-feira, já que as compras dos 
passes estavam sendo feitas nas quintas e nas sextas-feiras, ou seja, quem não comprasse ficaria 
sem passes na segunda-feira, então foi até a Assistência Social na quinta, na sexta, na segunda, na 
terça e hoje mandou uma mensagem para o Prefeito, porque não conseguiram resolver até o 
momento essa situação, que é básica, qualquer pessoa que parar e ler o Projeto em 5 minutos, irá 
compreender e liberar os passes para essas pessoas, então pediu para registrar em ata, a 
conhecimento de todos os Vereadores que votaram nesse Projeto aqui dentro também, o Projeto 
tem que dar continuidade de acordo com aquilo que votamos, faz dois dias que está dando do seu 
passe para a menina ir na aula, disse que irá esperar até amanha, pois já falou com o Prefeito hoje e 
mesmo assim nada foi resolvido ainda, disse que não tem mais paciência para cobrar esse Projeto 
na secretária, irá cobrar do Prefeito e se não for solucionado isto, que irá para a rede social e deixou 
claro que não está indo contra o Executivo, votou a favor do Projeto, irá cobrar e ir atrás de todas as 
formas possíveis, depois não adianta falar que é perseguição, se quiser pode o perseguir também 
que não tem problema nenhum, sua relação é diretamente com o povo, isto está cobrando também 
de todos os Vereadores, já que todos votaram e agora sabem das informações, é nossa função 
cobrar também. O Ver. José Carlos disse que o assunto foi colocado na reunião de segunda pelo 
Ver. Aldo Chaves, pedindo que desse sua opinião sobre o Projeto e sua opinião é que o critério do 
Projeto é a renda per capta, então o que município pode fazer, ele pode publicar um decreto com os 
documentos que a pessoa tem que apresentar para comprovar renda, que seriam holerite da mãe se 
tem salário, do pai se tem salário, dela se tiver salário e depois a Secretária ira fazer a analise com 
critérios objetivos, que significam que tem que ser feitas contas, que inclusive o Secretário Nelson 
entendeu diferente e em sua opinião, qualquer pessoa pode ver a analise dela e questionar, como o 
Ver. Sérgio disse, o critério é objetivo. O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a 
todos para a Vigésima Nona Sessão Ordinária da Casa no dia 11 de outubro 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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Demais Vereadores:                                                                                                                                   
 
 
Aldo Henrique Chaves da Silveira                          Adilson Francisco de Paula                
 
 
Carlos Adilson Lopes Silva                    José Carlos Dias                           
 
 
Edson Eugênio Fonseca Costa                      Marcos Adriano Romeiro Simões    


