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Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária – 01-11-2017
Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em
01 de Novembro de 2.017, às 19:00 h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de
Souza. Instalada a Sessão, o Sr. Presidente proferiu as palavras:” Sob a proteção de Deus e em
nome do povo Brazopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos”. Correspondências
Enviadas: Ofício 173/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito os Pedidos de
Providências aprovados por unanimidade em Sessão desta Casa em 25/10/2017; Ofício 172/2017,
assunto: Solicitação (Faz) ao Sr. Prefeito que tome providências referentes ao descumprimento do
acordo firmado com a empresa My Lady; Ofício 174/2017, assunto: Solicitação (Faz) ao Sr. Rafael
de Oliveira Gomes, Gerente Regional da EPTV Sul de Minas, para instalação de repetidor digital no
alto do Pico dos Dias; Correspondências Recebidas: Ofício 370/2017 da Prefeitura Municipal com
as respostas aos pedidos de providências dos Vereadores protocolizados na Prefeitura no dia
18/10/2017; Ofício 377/2017 da Prefeitura Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº46 de
06/10/2017, que “Trata-se de apoio financeiros aos produtores de reservas particulares do
patrimônio natural – RPPNs”; Ofício 365/2017 da Prefeitura Municipal com as respostas aos pedidos
de providências dos Vereadores protocolizados na Prefeitura no dia 11/10/2017; O Sr. Presidente fez
a leitura do Ofício da EPTV referente a regularização do canal analógico que retransmite o sinal da
EPTV Sul de Minas; Pedidos de Providências: Pedido de Providência 26/2017 do Ver. Aldo
Chaves, 1 – Que seja concretada a Praça Amélia Albano, no bairro Can Can; 2 – Que seja realizado
poda drástica na árvore situada na Praça Amélia Albano, no bairro Can Can; 3 – Que seja feita a
limpeza e suplantada árvores nos canteiros da Avenida Cel Francisco Braz; 4 – Que seja feito
parceria com morador Valdecir para colocação dos bloquetes, onde o mesmo já os comprou. Rua
dos Ferroviários, próximo a Fecularia Nossa Senhora Aparecida. Os pedidos de providências foram
aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 26/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Reiterando
o pedido 07/2017 realizado no dia 22/02/2017, que seja avaliada a possibilidade do funcionamento
do serviço de raio-x durante o dia e aos finais de semana, de acordo com a necessidade, pois está
atualmente funcionando até as 12 horas, qualquer ocorrência depois desse horário tem que ser
encaminhada para Itajubá. A pedido da população. O pedido de providência foi aprovado por
unanimidade; Pedido de Providência 18/2017 do Ver. Edson Eugênio, 1 – Que seja feito a
manutenção da Estrada que liga o bairro Bela Vista ao bairro Serra dos Mendonças, passando pela
propriedade do Sr. Alfredo Lemes. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade; Pedido de
Providência 30/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Solicito ao Poder Executivo mudança no dia de
vendas de passes aos estudantes que utilizam transporte para Itajubá. Atualmente é vendido no final
de cada mês. Solicito que seja vendido nos dias 10 e 11 de cada mês e em horários que facilitam a
compra aos estudantes, das 12:30 as 18:00 hs na Rodoviária Municipal. (Horário viável para quem
chega de manhã e quem vai de noite); 2 – Solicito ao Poder Executivo uma faixa de pedestres
elevada nas proximidades do Mercadinho Alvorada Martins na Rua Capitão Gomes. Muito fluxo de
veículos e pessoas em toda rua devido a supermercados, lojas e escolas; 3 – Solicito ao Poder
Executivo uma manutenção e possivelmente restauração na Ponde de Ferro. Os pedidos de
providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 23/2017 do Ver. Adriano
Simões, 1 – Que seja feita a limpeza das laterais da Av. Principal do bairro Bom Sucesso,
começando perto do bar do Tonhão e terminando perto do bar do Floriano; 2 – Que seja feito o
levantamento junto a Empresa Remo Engenharia a manutenção dos postes de Iluminação Pública
que estão com problemas no bairro Bom Sucesso, alguns estão com lâmpada acesa durante o dia e
outros com lâmpadas apagadas durante a noite; 3 – Que seja feito a manutenção com aterramento
da estrada do bairro Bom Sucesso sentido Estação Dias. Solicitação do Morador Célio Braga; 4 –
Que seja feita a notificação ao proprietário para limpeza de um terreno que fica ao lado do Cartório
de Registros de Imóveis na Rua Maria Chaves Morais; 5 – Que seja feita a ampliação da rede de
esgoto na Rua Segesfredo Martins Tosta, no bairro Vargem Grande. Solicitação da Sra. Carla
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Machado Morais; 6 – Que seja feito a ampliação de rede de esgoto na Rua Maria Hipólita, rua sem
saída no bairro Vargem Grande. Pedido do Sr. Argemiro; 7 – Reiterando o pedido para que seja feito
a poda das árvores no início do bairro Can Can. O serviço já foi feito parcialmente, mas as galhadas
das árvores continuam pegando no teto dos ônibus. Solicitação do morador Marcelinho do Sacolão;
8 – Que seja providenciada a poda do mato em torno do campo de futebol do bairro Cruz Vera e da
viela localizada atrás do campo, com acesso à Rua Emídio José de Faria. Pedido da moradora Maria
Donizetti; 9 – Que seja feito um desvio das águas pluviais que descem paralela à rodovia MG 295,
próximo a Padaria Dom Minas, de propriedade do Sr. Lazaro Izau, foi feita uma visita com o
Engenheiro Bruno Almeida e o funcionário Paulo (setor de Obras), onde identificamos que é
completamente viável o desvio das águas para a Rua Professor Silvio Benedito Noronha; 10 –
Reiterando o pedido 11/2017 de 03/05/2017, solicito que seja feita a manutenção da estrada do
bairro Alegre de Cima. Os moradores continuam fazendo a cobrança da manutenção. Destacando o
Sr. Valdair Aparecido Silveira (Xuxa). Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade;
Pedido de Providência 28/2017 do Ver. José Carlos, 1 – Reitera pedido de manutenção no
calçamento da Travessa Capitão José Lourenço, ao lado do portão de entrada da Vila Vicentina.
Trata-se de uma tampa de caixa de passagem de águas de chuva; 2 – Providências do serviço de
assistência social quanto ao monitoramento e encaminhamento para o devido tratamento, após ouvir
os familiares, das pessoas dependentes de álcool que, diariamente, fazem uso da bebida na Avenida
Tancredo Neves; 3 – Limpeza no jardim da escadaria da Rua Gonçalves Torres e na lateral (talude)
e passeio da Travessa José Luiz Mendonça, trecho ao lado da agência dos correios. Pedido de uma
moradora local. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de
Providência 26/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que seja feito aterramento com cascalho em
trecho de estrada no bairro Prainha, conhecido como “Corte de Pedra”; 2 – Que a patrol retorne os
trabalhos na estrada do bairro da Roça, onde ainda não foi passada a máquina; 3 – Que seja
enviado um funcionário com roçadeira para limpeza das laterais nas estradas do bairro Cruz Vera; 4
– Reiterando pedido para que se faça uma restauração de parte da ponte que fica no final da Rua
Joaquim Alfredo de Paula no bairro Cruz Vera. Devido às chuvas, água está arrancando a
sustentação da ponte. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Grande
Expediente o Sr. Presidente iniciou falando sobre o Projeto de Lei nº 46 de 06 de outubro de 2017
que “Autoriza o Executivo a prestar apoio financeiro aos proprietários de Reservas Particulares do
Patrimônio Natural – RPPNs, situadas dentro dos limites políticos do Município de Brazópolis e dá
outras providências” no qual disse ser um projeto muito interessante e importante, onde a ONG
“Dispersores” junto do Ver. Sérgio Pelegrino tomaram frente no Projeto e sugeriu que os
representantes da ONG “Dispersores” fizessem uso da tribuna na próxima Sessão, dia 08/11/2017,
para uma explicação mais técnica sobre o Projeto e o Piero junto com o Diego já fizeram o
requerimento, no qual o Sr. Presidente já deferiu, em seguida distribuiu para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e para Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio
Ambiente. O Ver. Aldo Chaves sugeriu que a Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização
também participe, pois se trata de uma matéria financeira. O Sr. Presidente concordou e adicionou a
Comissão. O Sr. Presidente disse que não temos Projetos para votarmos hoje e lembrou os Projetos
que estão em tramitação, como o PPA e LOA, depois questionou o Ver. José Carlos sobre as
reuniões das Comissões. O Ver. José Carlos disse que tivemos duas reuniões, que infelizmente não
conseguimos reunir todos os Vereadores. O Sr. Presidente disse que essa é uma das matérias mais
importantes que passam pelo Legislativo e que as Comissões devem se reunir e devem achar tempo
para tratar sobre o assunto, agendaram um horário que seja compatível para todos, pois essa é uma
obrigação nossa e o assunto é complexo, não podemos vir para o plenário e votar sem conhecer, em
seguida o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Ver. Adriano Simões. O Ver. Adriano Simões disse
que se referia a estrada do bairro Sertãozinho, de Luminosa até o bairro Sertãozinho, onde sua
manutenção foi feita parcialmente, porém ela possui duas ramificações e no sentido das residências
do Sr. Carmo Arlindo, Sítio Andrea Soares e Sr. Ulisses Orestes não foi feito o serviço. O Sr.
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Presidente disse para fazer uma ratificação a resposta do Executivo que não está correta. O Ver.
Edson Eugênio aproveitou o assunto e disse que referente as respostas do Executivo, em um de
seus pedidos, sobre o abrigo de animais, que possui um galinheiro que é usado para separar os
animais, chegou a ligar na Secretária e ninguém viu sobre o assunto, sugeriu que o Executivo
melhore sua análise ao invés de nos responder que vê estranheza no pedido, então disse que o
Executivo atualmente possui pontos positivos, mas pontos negativos também. O Sr. Presidente
sugeriu que o Vereador, solicite que eles verifiquem. O Ver. Edson Eugênio disse que foi verificar no
abrigo e depois foi direto na Prefeitura fazer o pedido e eles não foram, eles devem nos dar uma
resposta como quem está realmente ciente do assunto. O Sr. Presidente sugeriu então que faça
outro pedido, solicitando que verifiquem e retifiquem a resposta. O Ver. Edson Eugênio disse que
esteve conversando com o Ver. Adilson de Paula durante a semana, que foram para conversar com
um secretário da Prefeitura e parece que o que falamos entra por um ouvido e sai pelo outro, assim
está ficando difícil. O Ver. José Carlos disse ainda no assunto das respostas, que não podemos ao
encontrar uma pessoa precisando de socorro, chutá-la primeiro para depois socorrer e por azar de
quem elaborou a resposta, o Vereador esteve no Poliesportivo e verificou a sujeira que está, já
fazem quase um ano que mudou a gestão, aquela sujeira não é acumulada de um ano e sabe que a
pessoa responsável pela limpeza está de licença saúde, pode ter ocorrido de não ter substituído a
pessoa, mas seu protesto é que se está sujo, deve-se limpar e não procurar fantasma no passado
pra justificar reclamação da população. O Ver. Edson Eugênio reiterou dizendo que também já havia
feito este tipo de pedido, que incluía também a reforma do telhado. O Ver. José Carlos disse ter
outro protesto, mesmo tendo trabalhado como Secretário por 8 anos, feito o curso Superior de
Administração por 6 anos, pós-graduação em Administração Pública por 2 anos e ouvir essa
resposta referente a limpeza do lote, foge a todos os princípios da Atuação Pública, pediu desculpas
e disse que quem fez esta resposta precisa estudar muito para poder assumir um cargo público,
primeiro que qualquer lote na cidade tem função social, segundo a Constituição Federal, isso
significa, que além dele ser usado pelo particular, deve também respeitar a vizinhança, respeitar a
cidade, o lado urbano da cidade, caso contrário, não estará cumprindo sua função e o Poder Público
pode intervir, outra questão, também a princípio da atuação pública, supremacia do interesse
coletivo sobre o interesse particular, qualquer coisa particular que estiver atrasando, atrapalhando ou
prejudicando a coletividade, pode ocorrer intervenção do Estado, que irá intervir, não para tomar
posse, mas para corrigir a situação, disse que são questões legais e outro questionamento, sobre
encaminhar os assuntos para a Engenharia, isso deveria ir para o Departamento de Epidemiologia,
já que está gerando escorpiões, aranhas e outros bichos, onde deve-se ser feito um laudo, depois
notificada a pessoa sobre as necessidades, caso a pessoa se negue, então a Prefeitura pode entrar
com petição judicial e fazer seu trabalho, sobre este caso, o cidadão o ligou e contou toda a história,
por isso estudou mais profundamente o caso e está defendendo, pois assim não conseguimos
responder ao cidadão e devemos falar a mesma língua, nós que estamos na gestão pública,
Legislativo, Executivo, Secretários, temos que falar a mesma língua, se não o cidadão ouve A de um,
B de outro e C de outro, depois o cidadão não irá acreditar em mais ninguém, não irá enviar nada
por escrito sobre o assunto, mas espera que eles leiam a ata e coloquem alguém com capacidade
para verificar essa questão, pois não está certo termos que pedir diversas vezes o mesmo pedido,
este foi um desabafo, pois ficou irritado devido essas respostas, pediu cuidado as pessoas que
respondem e as que verificam as respostas, pois assim está difícil responder ao cidadão. O Ver.
Adilson de Paula disse ter muita satisfação a dizer a todos, que ontem se iniciou a instalação da
água pela COPASA no bairro Farias, uma luta grande já a muito tempo, onde pode fazer o pedido e
com o apoio do Sr. Presidente, esteve acompanhando o Sr. Prefeito fazendo as anotações e acredita
que a partir de semana que vem a água já estará ligada até o bairro Farias. O Sr. Presidente disse
ser uma ótima notícia e que acompanhou o pedido junto do Ver. Adilson de Paula, explicou que foi o
serviço de abertura das valetas. O Ver. Adilson de Paula continuou dizendo que esteve com a
esposa do Sr. Lafaete, na Prefeitura, que pediu para reforçar o convite para o evento em prol da
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APAE. O Ver. Edson Eugênio complementou a fala do Ver. Adilson de Paula reiterando que a festa
será nos dias 3, 4 e 5, onde esteve visitando e verificou a necessidade deles, inclusive por isso está
enviando o Ofício solicitando verbas, parabenizou também a Prefeita Helena, que ajudou com
recursos próprios na ampliação de uma sala, mas ainda possui muitos aspectos a evoluir, como
equoterapia, também a necessidade de reforma dos banheiros, outro convite que fez, foi para a
abertura do torneio de futebol interbairros, no dia 05/11 no bairro de Teodoros, a partir das 14 horas.
O Ver. Adriano Simões fez uma referência a placa de “PARE” instalada na descida da Ladeira
Santos Lima, sentido Mercado Municipal, agradeceu ao setor de Engenharia por ter estudado o
trânsito no local e colocado a placa, que ficou em uma boa localização, outra questão que abordou é
sobre a proibição de estacionar na própria ladeira, a qual já está com um abaixo assinado, que está
aumentando, em seguida abordou sobre a Segurança Pública de Brazópolis, que está um caos,
esteve conversando com o Sr. José Márcio, sobre uma pessoa que andou a cavalo na Praça, no
calçadão e questionou se haviam fotografias e o mesmo alegou que não estava no local, somente
que foi informado. O Ver. Aldo Chaves disse que na praça existem câmeras de segurança e
podemos ter a acesso imagens. O Ver. Adriano Simões disse que o Sr. José Márcio alertou o Sr.
Prefeito, que no momento entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia foi atrás do cavaleiro,
mas não o encontrou, disse que devíamos ver a possibilidade de nos reunirmos com o Dr. Attílio,
com o Sr. Prefeito, o Comandante da Polícia Militar, para avaliarmos o atendimento do cidadão no
quesito de Segurança Pública, outro assunto é referente a empresa My Lady, onde empresas estão
procurando a cidade e não temos um galpão para recebe-las, onde a direção da empresa My Lady
está fazendo jogo duro com este galpão desocupado e parece que já tem uma outra empresa que
está interessada, em conversas com o Executivo, a diretoria da empresa está dificultando este
negócio, o Vereador perguntou ao Sr. Presidente se o mesmo poderia providenciar está reunião. O
Sr. Presidente respondeu que querer ele quer e o Sr. Prefeito também, mas o problema é que o Sr.
Alexandre ligou ao Sr. Prefeito combinando de vir conversar e não compareceu, combinou
novamente e não se encontrou com o Sr. Prefeito. O Ver. Edson Eugênio disse que o Sr. Alexandre
esteve aqui na cidade e não procurou pelo Sr. Prefeito. O Ver. Adriano Simões disse que diante
disso vemos que ele não quer colaborar. O Sr. Presidente disse que na reunião passada já fizemos
um documento pedindo que o Sr. Prefeito tome as medidas judiciais cabíveis, pois além de não
estarem pagando corretamente, estão prejudicando o comércio local, foi informado que nem o FGTS
eles estão pagando corretamente. Eu, Ver. Dalírio Dias disse também sobre Segurança Pública,
sobre a Minuta passada na última reunião pelos Vereadores Sérgio Pelegrino e José Carlos, que
dispõe sobre a criação de Guarda Municipal no Município de Brazópolis, levando em consideração
que nosso Município possui metade do seu contingente para trabalhar. O Ver. Adriano Simões
questionou dizendo que temos hoje o mesmo número de Policiais da época do Tenente Nívaldo,
onde foi respondido pelo Sr. Presidente que já tivemos 21 e hoje temos 11 policiais. O Ver. José
Carlos disse que nunca chegou ao número de 21, no máximo foram 17. O Sr. Presidente respondeu
que já procurou saber e foram 21 e dos 11 policiais, 1 é responsável pelo Proerd. O Ver. Edson
Eugênio disse que em média ficam 2 policiais no quartel. O Sr. Presidente disse que temos a sorte
de ter um Tenente que está ligado em tudo o que está acontecendo. O Ver. Carlos Adilson disse que
sobre a segurança, hoje vemos que é um sistema precário e quando ligamos lá só ouvimos que o
contingente é reduzido, hoje Brazópolis está perdendo espaço para o tráfico de drogas, para
prostituição de menores, em alguns bairros estão tendo tiros constantemente, a população sendo
coagida dentro da própria casa, ao ponto de uma criança ou qualquer pessoa tomar um tiro de bala
perdida, quando a polícia passa, os indivíduos saem todos e logo retornam, a questão da minuta,
claro que cabe ao Executivo dizer sim ou não, mas é um desejo de todos os Vereadores, que iria
ajudar a inibir estes atos, semana passada recebeu uma ligação, pedindo que os Vereadores
intervissem no local, pois não tem mais o que fazer, daqui a pouco Brazópolis será uma cidade sem
lei, mesmo tendo menos de 15 mil habitantes, pode até estar enganado, já que o contingente é
menor, o ministério público, a ajuda das cidades vizinhas, devemos apertar esse combate, temos
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que tomar providência e não esperar alguma pessoa morrer, já estão espancando as pessoas na
rua, essa semana quase mataram uma pessoa, enquanto as pessoas ficam em casa, com medo de
denunciar, citou o exemplo de um chamado no Distrito de Luminosa, com a Polícia indo até o local, a
cidade fica totalmente desprotegida. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que ficamos vulneráveis ao crime
e esse exemplo do Distrito de Luminosa é o melhor, além do efetivo ter que trabalhar melhor,
também precisamos de números. O Ver. Adriano Simões disse que ao falarmos de Segurança
Pública, fica o entender que é responsabilidade do Prefeito, mas é na verdade do Estado, que não
está cumprindo com sua obrigação, pois falta efetivo e viaturas, outro assunto também relativo a
Segurança Pública, durante o período do Tenente Nivaldo, não havia essa situação e questionou a
razão desses problemas, em sua opinião e com todo respeito ao Tenente Paulo, está faltando
comando, mas infelizmente os moldes de comando dele, não está sendo eficiente. O Ver. José
Carlos concordou com a proposta do Ver. Adriano Simões sobre a reunião, com Delegado,
Promotor, pois eles são do Estado, há muito tempo participa dessas reuniões e sempre ouvimos
sobre trabalhos de inteligência, mas se for assim, a bandidagem está mais inteligente que a
segurança pública, porque não estamos vendo funcionar e em sua opinião, o que funciona é a
prevenção. O Ver. Adriano Simões concordou com o Vereador e disse que serviço de inteligência
tudo bem, mas efetividade, policiais na rua, rondas, com a polícia perto do cidadão, visitando os
comércios e conversando, mas não vemos isso. O Ver. José Carlos disse que é defensor da ideia de
que o cidadão deve respeitar a polícia, mas não precisa ter medo, pois a criança vai crescendo e
vendo que a criminalidade oferece mais pra ela que o Estado oferece, assim infelizmente perdemos
aquela criança pro crime, ninguém nasce ruim, somente se torna ruim, devido à ausência do estado,
onde pode citar um caso de um problema sério no bairro Frei Orestes entre 2003 e 2004, com
diversos crimes cometidos, a polícia na época fez um trabalho e solucionou, conforme dito pelo Ver.
Carlos Adilson, o efetivo é pequeno mas temos policiais em outras cidades, é possível trabalhar
junto, basta ter um planejamento, por isso apoia a ideia de uma reunião, para fazermos essa
cobrança. O Ver. Aldo Chaves disse sobre o relatório da viagem em cia do Sr. Presidente para o
curso de Lei de Responsabilidade Fiscal e Atos de Improbidade Administrativa, em Belo Horizonte,
saíram na segunda-feira de ônibus pela noite, chegamos na terça-feira pela parte da manhã, onde
fomos nos hospedar no hotel, depois o credenciamento do curso na ALMG, após o almoço foram na
ALMG e conversaram com alguns deputados, levaram demandas solicitadas pelos Vereadores,
referente a quadra da Escola João Inácio de Faria no bairro Cruz Vera, Escola Dino Ambrósio do
bairro Bom Sucesso e também Escola Estadual Presidente Wenceslau, todos referentes às quadras
de um programa do Governo Federal, que infelizmente estão paradas, por ser um programa do
Governo Federal, foi feita uma parceria com o Estado e devido a problemas erários, o Governo
Federal suspendeu estas obras, no caso devemos interceder em Brasília para darmos continuidade,
pode deixar com os Deputados estas demandas e também outras para eles analisarem, no caso o
Deputado Vanderlei Miranda, também na ALMG esteve com o Diretor do CEP Brazópolis, Sr. João
Pedro e Sr. Junior Torres, que foram a Cidade Administrativa, atrás de novos cursos para a escola,
também atrás de recursos, devido à idade do prédio. O Sr. Presidente disse que eles conseguiram
agendar para o Sr. João Pedro e Sr. Junior Torres, um horário na agenda do Deputado, porém não
conseguiram participar, pois no mesmo horário estavam fazendo o curso. O Ver. Aldo Chaves disse
que na escola as janelas estão muito deterioradas, o prédio é antigo e também possui uma quadra
que está sendo construída, disse ter feito uma colocação, de que no Art. 158 inciso 1º da Lei
Orgânica, diz que o prédio da Escola é patrimônio histórico, como é um patrimônio do Estado, pode
buscar na IEFA para receber recursos, concluiu dizendo que foi também ao Parlamento Jovem, que
infelizmente o período de cadastro já perdemos, mas para o próximo ano, vamos nos cadastrar, que
é muito interessante, na sexta-feira tivemos um encontro entre lideranças políticas e voltamos no
sábado pela manhã, sobre o material do curso, já está disponível na Secretaria, aos Vereadores
interessados e na segunda-feira podemos marcar para repassar as informações na reunião de
comissão, o treinamento foi muito interessante e agregou muitas informações que tem o maior
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prazer de compartilhar com todos, também deu a notícia pelo diário oficial da união, sobre uma
emenda parlamentar que saiu ao Hospital São Caetano, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais),
que será de grande valia devido a situação que o Hospital está atravessando, mesmo com tantas
adversidades, as coisas estão acontecendo. O Ver. José Carlos agradeceu em nome da escola do
bairro Bom Sucesso ao Ver. Aldo Chaves e ao Ver. Wagner Pereira que levaram as demandas, que
é importante levar para cima, pois quem sabe com essa cobrança, seja possível. O Ver. Sérgio
Pelegrino agradeceu ao Chefe de Divisão de Esportes, Sr. Helder Silveira, que em conversa
juntamente com o Sr. Irley, que é mestre de capoeira e faz um trabalho muito bacana nos bairros da
cidade, o Sr. Helder conseguiu o transporte para a participação no Curso de Capoeira em Jacareí, a
Secretária Sra. Estefania, que também estava presente, ao falarmos que o Sr. Irley em algumas
situações paga do seu próprio bolso o local para estarem treinando, a Secretaria conversou e ligou
para a diretora do Grupinho que liberou o espaço para o treinamento, agradeceu e disse que em
muitas vezes não conseguimos solucionar os problemas, mas as pessoas querem atenção e
transparência, estas três pessoas, Sr. Helder, Sra. Estafânia e Sra. Lurdinha, estão muito
comprometidas e o deram toda atenção necessária, então deixou sua gratidão. O Ver. Adriano
Simões fez uma referência a festa da APAE, parabenizou a administradora da mesma e refez o
convite aos Vereadores, também que amanhã 02/11 é dia das almas, dia de pensarmos em nossos
entes queridos, pessoas que já deram sua contribuição pelo Município, agradeceu em especial ao
Sr. Prefeito e Vice-Prefeito, que no Distrito de Luminosa, a administração está muito boa, onde a
população está muito feliz. O Sr. Presidente lembrou sobre a 15ª Exposição Nacional de
Orquidófilos, organizado pelo COB, será no Clube Wenceslau dos dias 10 a 12 de novembro, é um
evento que atraí muitos turistas, depois falou sobre o baile do Clube Operário 1º de Novembro,
localizado na Praça, como o prédio está com problemas, o baile será no Rancho Country Can Can e
pediu a presença dos Vereadores para enaltecer o evento, onde devemos fazer um evento para a
reforma deste clube, que era considerado o clube dos negros de Brazópolis. O Ver. Aldo Chaves
disse que ficou honrado de receber o convite para entrar junto com a rainha e estará presente. O
Ver. Adriano Simões agradeceu a todos produtores rurais do Alto da Serra do Distrito de Luminosa.
O Ver. Adilson de Paula lembrou o que foi dito pelo Sr. Lafaete, que conseguiram atingir os 70
bezerros para o Leilão. O Ver. Adriano Simões reverenciou a presença do Sr. Raimundo, Presidente
da Vila Vicentina. O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a
Trigésima Quarta Sessão Ordinária da Casa no dia 08 de novembro 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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