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                                       Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária – 22-11-2017 
 

Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 
22 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”, 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 disse então que o Sr. Robson Aparecido da Silva fez o requerimento do uso da Tribuna 
para explicações referentes ao COMPAC e pediu ao Ver. Edson Eugênio que o conduza até a 
tribuna. O Sr. Robson disse que abordaria sobre questões de tombamentos de patrimônios e 
também sobre as atividades do TAB, com uma proposta e as dificuldades que o TAB enfrenta para a 
realização da Semana Santa, explicou que no Livro do Tombo, constam 9 patrimônios, as ruas de 
paralelepípedos, as duas igrejas, a imagem de São Caetano, a casa da Neusa Cintra, o Grupão, a 
ponte de ferro e o Castelinho, já os patrimônios registrados são, encenação da semana santa e o 
coral vozes de euterpe, continuou dizendo que o COMPAC tem uma lista de patrimônios para 
tombar, mas que não é simples o processo e por enquanto, um local que se enquadra é o CIC, 
depois explicou como é feito o recebimento da verba de ICMS Cultural, em seguida tratou sobre a 
Semana Santa, que neste ano, teve a necessidade de R$6.000,00 para a execução da mesma e 
somente no mês da Semana Santa, entrou R$7.500,00 como patrimônio, neste ano pela primeira 
vez a Prefeitura liberou R$3.000,00, com o apoio do Ver. Wagner Pereira, em seguida explicou como 
funciona a pontuação para arrecadação destas verbas, explanou também como funciona para fazer 
o tombamento de um evento cultural. O Sr. Presidente pediu ao Ver. Carlos Adilson que conduza o 
Sr. Robson de volta ao auditório e solicitou meus trabalhos para a leitura da Ata da última reunião, 
que foi lida, corrigida e aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente pediu que seja feita a leitura das 
Correspondências Enviadas: Ofício 182/2017 da Presidência da Mesa Diretora a Sra. Maria 
Romeiro Noronha, Presidente da COB, relatando os horários da 15ª Exposição Nacional de 
Orquídeas e sua participação no encerramento do evento; Ofício 181/2017 encaminha ao Sr. 
Prefeito o Projeto de Lei nº 46, de 06/10/2017; Ofício 180/2017 encaminha ao Sr. Prefeito os Pedidos 
de Providências aprovados por unanimidade em Sessão desta Casa no dia 01/11/2017; Ofício 
179/2017 encaminha ao Sr. Prefeito a Indicação 03/2017 aprovada por unanimidade em Sessão 
desta Casa no dia 08/11/2017; Ofício 178/2017 solicita ao Sr. Prefeito que sejam tomadas as 
providências cabíveis, para solução imediata do problema do Senhor que está instalado há mais de 
um mês na Praça Getúlio Vargas; Ofício 177/2017 encaminha ao Sr. Prefeito os pedidos de 
providências aprovados por unanimidade em Sessão desta Casa no dia 01/11/2017; 
Correspondências Recebidas: Convite para a Semana da Educação para a Vida do CEP 
Brazópolis, de 20 a 25 de novembro; Convite para Ordenação Diaconal dos Srs. Adilson Antônio 
Fermino e Carlos Cézar Raimundo; Ofício 829/2017 da Fundação Nacional de Saúde que 
encaminha documentos referentes ao Termo de Convênio; Ofício 382/2017 da Prefeitura Municipal 
que encaminha o Projeto de Lei nº 48 de 06/11/2017; Ofício 375/2017 do Gabinete e Secretaria da 
Prefeitura referente ao Loteamento Bela Vista; Ofício 373/2017 da Prefeitura Municipal com as 
respostas aos Pedidos de Providências protocolizados no dia 26/10/2017 e Ofício 172/2017; 
CRT/MG/0120/2017 do Deputado Federal Bilac Pinto, sobre o pagamento de R$54.232,58 a APAE 
de Brazópolis; Convite do Rotary Club Brazópolis para a realização do 1º Festival de Duplas 
Sertanejas de Brazópolis, no dia 25/11/2017 no Club Wenceslau Braz; Convite da Escola Estadual 
Presidente Wenceslau Braz para a eleição da “Beleza Brasileira 2017”, dia 24/11/2017 às 19h30min; 
Convite para a formatura do 5º ano da Escola Municipal “Dona Maria Carneiro Braz”, dia 05/12/2017 
às 10h; Convite para a 2ª FECIBOM da Escola Estadual “Dino Ambrósio Pereira”, dia 25/11/2017 às 
08h30min; Ofício 47/2017 da Escola Estadual “Dino Ambrósio Pereira” agradecendo aos 
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Vereadores: Dalírio Dias, José Carlos Dias, Adriano Simões, Sérgio Pelegrino e Adilson de Paula 
pelas doações para a premiação da 2ª FECIBOM; Ofício 060/2017 do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, que convida os Vereadores Carlos Adilson e Aldo Chaves 
para assembleia no dia 23/11/2017 às 13h00min, na casa da Cultura “João Mario Braga”; Ofício 
enviado pelo Lar da Criança “Mons. Noronha” ao Sr. Deputado Estadual Ulysses Gomes, 
agradecendo pelo aporte financeiro de R$30.000,00; Ofício 00896/2017 do Gabinete do Deputado 
Ulysses Gomes, referente a indicação de uma Ambulância Van no valor de R$115.000,00, através 
da Secretaria de Estado de Saúde; Moção de Pesar aos familiares do Sr. Sebastião Renó Cintra; 
Pedidos de Providências: Pedido de Providência 29/2017 do Ver. José Carlos, 1 – Reitero pedido 
de manutenção na Estrada do Observatório, com roçada das margens, limpeza das saídas de água 
e “patrolamento” e colocação de pedras nos trechos que formam barro; 2 – Providências no sentido 
de viabilizar o atendimento de limpeza de fossas nas casas da Rua Abel Pinheiro, com 
disponibilização do serviço, mesmo que venha a ter custo para as casas que precisem; 3 – Reitera 
pedido de terminar os serviços de correção nos bloquetes da Travessa Mario Silva, no bairro 
Aparecida. A pedido de moradores do local. Os pedidos de providências foram aprovados por 
unanimidade; Pedido de Providência 27/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Que seja feito a pintura e 
sinalização com placas nos quebra-molas em toda extensão da Avenida Dr. Carlos Piolli Filho e Rua 
João de Souza no bairro Alto da Glória. A pedido dos moradores e motoristas, pois os quebra-molas 
não estão visíveis; 2 – Que seja dada a resposta dos órgãos competentes sobre o pedido de 
providência 20/2017, de 18/10/2017, onde, solicito a avaliação de risco de desabamento da Rua 
Jaime Petit, nº 93, bairro São Francisco, pois estamos entrando no período de chuvas; 3 – Que seja 
feita a manutenção da Rua Vitor Bernardo no bairro São Francisco, a pedido da moradora Maria 
Aparecida Moreira, onde relatou que os bloquetes estão se soltando; 4 – Que seja feita uma 
averiguação e colocação de placas de sinalização nos quebra-molas, situados em toda extensão da 
Avenida Dr. Pedro Rosa e Avenida Dr. Tancredo de Almeida Neves. Alguns quebra-molas já 
possuem sinalização e outros não. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; 
Pedido de Providência 28/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que sejam colocadas três placas de 
sinalização “PARE” no bairro Cruz Vera entre as bifurcações das seguintes ruas, Rua José Valadão 
de Souza com a Avenida Joaquim Alfredo de Paula, 2 placas, Rua Maria Francisca de Jesus com a 
Rua Joaquim Alfredo de Paula, 1 placa; 2 – Que sejam pintadas as guias de todos os logradouros do 
bairro Cruz Vera. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de 
Providência 20/2017 do Ver. Edson Eugênio, 1 – Que seja feita a substituição das manilhas no bairro 
Boa Vista, em frente a propriedade do Sr. Célio Renó, pois as mesmas se encontram quebradas. 
Dessa forma o córrego transbordou e está enchendo as estradas de água; 2 – Que seja feita a 
substituição das manilhas no bairro Teodoros, em frente a propriedade do Sr. Mario Paula, pois as 
mesmas se encontram quebradas. Dessa forma o córrego transbordou e está enchendo as estradas 
de água; 3 – Que seja reformada a ponte de madeira no Distrito de Estação Dias, em frente a 
propriedade do Sr. José Gomes; 4 – Que seja feito o recolhimento e o descarte correto dos pneus na 
Fazenda Bela Vista, onde fica o abrigo de animais. Os pedidos de providências foram aprovados por 
unanimidade; Pedido de Providência 05/2017 de todos os Vereadores, 1 – Solicitamos ao Poder 
Executivo a adequação da Medida Provisória Federal nº 792/2017, que dispõe sobre o Programa de 
Desligamento Voluntário, jornada de trabalho reduzida com remuneração proporcional e a licença 
sem remuneração, para alteração no Estatuto do Servidor, concedendo o direito de prorrogação por 
igual período, do servidor que enquadra na licença sem remuneração, preservando, assim, seus 
direitos legais. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade; Pedido de Providência 
31/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Reitero pedido 02/2017 de 17/01/2017, onde solicito que seja 
feita a restauração da Quadra da Estação (Beira da linha), se não for possível a restauração 
completa, que seja feito ao menos a manutenção da mesma para que possa ser usada, pois está em 
estado precário; 2 – Reitero pedido 02/2017 de 17/01/2017, onde solicito a colocação de corrimão 
para acesso a praça e a Igreja Nossa Senhora Aparecida. Os moradores e fiéis voltaram a solicitar 
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devido a preocupação com idosos; 3 – Solicito ao Departamento de Obras que solucione o problema 
de vazamento de esgoto na Rua Isaac Pereira de Faria; 4 – Solicito ao Poder Executivo colocação 
de lombada na Rua Isaac Pereira de Faria. Os moradores solicitaram que reiterasse o pedido; 5 – 
Reitero pedido 09/2017 de 29/03/2017, onde solicitei a avaliação da situação encontrada próxima a 
residência da Sra. Maria de Fátima Dias, onde, quando chove, forma-se uma cachoeira e entra água 
até mesmo na residência e corre-se o risco de desbarrancar. Segundo resposta pelo ofício 175/2017 
do dia 18/04/2017, seria pedido urgência ao Setor de Obras, até o momento nem a visita foi feita; 6 – 
Que seja recolocada a lixeira na entrada do bairro Bengalau (Prainha), morador relatou que já havia 
lixeira, porém foi retirada. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de 
Providência 26/2017 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja providenciada a liberação de sinal wifi 
nas principais praças tanto da cidade quanto dos Distritos Rurais, onde houver maior aglomeração 
de pessoas e que seja estendido para todos os bairros do município; 2 – Que seja feita a limpeza e 
manutenção de todas as saídas de água, a partir do centro do bairro Bom Sucesso até o bairro das 
Posses; 3 – Devido as épocas de chuvas estarem próximas, solicito que seja melhor divulgado nas 
redes sociais do Poder Executivo os números de telefones úteis para atendimento da população 
sobre assuntos como: Pontes em estado crítico, barreiras nas estradas e quedas de árvores; 4 – 
Reitero pedido 11/2017 de 03/05/2017, solicitando manutenção na estrada do bairro Alegre de Cima, 
incluindo também a roçada das laterais da estrada. Muita reclamação dos motoristas e moradores; 5 
– Que seja elaborado um convênio junto ao SENAR/MG, para disponibilização aos produtores rurais 
e toda população, dos cursos que a mesma aplica, como panificação, segurança no trabalho, 
fruticultura, etc; 6 – Que seja disponibilizado pelo poder Executivo Municipal para compra de pedra 
cascalho, para colocação pelo menos nos pontos mais críticos de todas as estradas do Município e 
um plano de ação, devido às chuvas; 7 – Que sejam recolhidos todos os cães que ficam soltos nas 
ruas da cidade, muita reclamação de fezes espalhadas dos animais. Os pedidos de providências 
foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 24/2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que seja 
disponibilizado um servidor para efetuar a capina e limpeza do posto de saúde do bairro Bom 
Sucesso. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente passou a leitura 
do Projeto de Lei nº 48 de 06 de novembro de 2017, que “Reestrutura o Conselho Municipal de 
Habitação e dá outras providências”, também fez a leitura da justificativa do Executivo, explicou que 
foi distribuído a Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal e Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação, ambas com parecer favorável, em seguida abriu para a discussão do mesmo. O 
Ver. José Carlos disse que partilha deste sentimento, sobre a independência dos poderes, apesar de 
que os Vereadores participam de outros diversos conselhos e sugeriu que se o entendimento será 
que Vereadores não participam de conselhos, deixou seu pedido de afastamento do conselho de 
assistência social, pois segue a mesma regra e sugeriu que a Câmara siga o mesmo caminho, que 
não participe de conselho, para seguirmos o entendimento jurídico do seguimento, pois se vamos 
acolher este entendimento, devemos fazer com que ele alcance todos os conselhos, este é um 
posicionamento técnico e partilha do mesmo, mas obviamente isto não irá impedir o Vereador de 
acompanhar o conselho e ver o que está acontecendo. O Sr. Presidente reiterou as palavras do Ver. 
José Carlos. O Ver. Adriano Simões também está de acordo com a justificativa do Ver. José Carlos. 
O Ver. José Carlos disse que neste caso faz questão que os horários das reuniões sejam 
divulgados, pois iremos participar. O Sr. Presidente concordou e disse que devemos participar para 
saber o que está sendo feito em nossa cidade. O Ver. Adriano Simões disse que mesmo se não 
formos convidados. O Ver. José Carlos concordou e disse que não temos a necessidade de sermos 
convidados, pois as reuniões de conselhos são públicas. O Ver. Aldo Chaves disse que deve 
continuar da mesma forma que é feito hoje, que venha o convite com data e horário das reuniões. O 
Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei nº 48 de 06 de novembro de 2017 em primeira votação, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. O Ver. Carlos Adilson fez o pedido do Regime de 
Urgência. O Sr. Presidente acatou e consultou os demais Vereadores. O pedido de Regime de 
Urgência foi aceito e colocou o Projeto de Lei nº 48 em segunda votação, o referido Projeto foi 
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aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação e irá a sanção do Sr. Prefeito, em 
seguida anunciou que faríamos uma pausa. Grande Expediente: O Sr. Presidente iniciou falando 
sobre a feira do CEP, onde esteve com a presença do Ver. Aldo Chaves, então parabenizou o CEP. 
Eu, Ver. Dalírio Dias aproveitei a palavra para também parabenizar o CEP pela 30ª FECEP, a cada 
ano somos surpreendidos com as inovações dos projetos e enfatizei que os alunos do CEP quando 
estão prestando concursos, ao passarem pela primeira etapa e serem identificados como alunos do 
CEP já estão um passo à frente dos demais, aproveitei também para falar sobre a festa de São 
Clemente no bairro Bom Sucesso, onde parabenizei os organizadores, também aos Vereadores 
Adriano Simões, Adilson de Paula e Aldo Chaves que compareceram, mesmo com a chuva a festa 
foi um sucesso e superou as expectativas, que neste ano aconteceu sua 2ª edição e esperamos que 
torne a ser uma tradição. O Ver. Aldo Chaves parabenizou aos alunos do CEP, que cada vez mais 
se superam na criatividade e mostram que o CEP é uma referência na região, também com projetos 
sociais que ajudaram as instituições não só do nosso Município, onde em conversa com a Secretaria 
de Educação Sra. Estefany, falamos sobre o projeto Pingo de um aluno da cidade de Gonçalves, que 
é interessante adaptarmos com as atividades da APAE, devido à dificuldade de vagas para pessoas 
acima de 14 anos. O Ver. Carlos Adilson disse que são muitas as crianças que estão esperando por 
uma vaga na APAE, onde possuem pessoas de mais idade que poderiam estar em grupos de 
atividades, para maior ocupação do tempo, também é importante que as escolas tenham programas 
de inclusão. O Ver. Aldo Chaves completou dizendo que achou espetacular esse projeto de 
Gonçalves, que já existe desde 2009, onde o aluno foi muito atencioso e até pedimos uma cópia do 
projeto para levarmos até a secretaria de educação, para possivelmente desenvolvermos um projeto 
parecido, ressaltou também que esteve no período da manhã, na feira de ciências que ocorreu na 
Escola Estadual Presidente Wenceslau, onde também viu muitos trabalhos e disse que é importante 
vermos os jovens se capacitando e buscando informações, salientou que semana passada esteve na 
companhia do Ver. Adriano Simões e Sérgio Pelegrino em um curso na cidade de Conceição dos 
Ouros, oferecido pela Câmara de Conceição dos Ouros, sobre Orçamentos, Lei Orgânica Anual e 
Plano Plurianual, que é um assunto que estamos debatendo ao longo desta semana, fazendo 
emendas e modificações para podermos votar, este curso engrandeceu muito o conhecimento sobre 
o assunto e acredita que poderemos contribuir muito com os trabalhos relativos. O Sr. Presidente 
falou sobre o evento ocorrido na semana passada, a conferência sobre o turismo de Brazópolis, 
onde ocorreram duas noites na cidade e outras no Distrito de Luminosa e bairro Cruz Vera, onde nos 
bairros houveram grandes ideias que foram levadas para a conferência na cidade, que contou 
também com grande participação da população. O Ver. Adriano Simões disse que na reunião no 
distrito de Luminosa pode elaborar 25 questões importantes para o turismo no Distrito de Luminosa, 
que levou a conferência e também divulgou nas redes sociais; Parabenizou também a toda a 
direção, funcionários e alunos do CEP, que é uma escola muito conceituada, que atende a 12 
municípios na região, parabenizou também as escolas municipais que também fizeram suas feiras 
de ciências e tecnologia, falou especificamente da Escola Municipal Altino Pereira Rosa e Escola 
Estadual Alfredo Albano de Oliveira do Distrito de Luminosa; Disse ter outros agradecimentos, como 
a Festa de São Clemente no bairro Bom Sucesso, também a festa do Rancho do Vergueiro, que 
ocorrerá no próximo final de semana no bairro Araujos, onde aproveitou para convidar a todos; outro 
assunto que tocou é referente ao Carnaval, que como vem dizendo, devemos assumir nossas 
responsabilidades e espera também que o Executivo não irá se omitir de suas responsabilidades, no 
caso a Divisão de Turismo e Cultura com certeza haverá empenho de sua parte e os comerciantes 
que estão se mobilizando sobre o assunto e o que devemos fazer nesse momento, é darmos as 
mãos e fazermos esta festa, para manter a tradição que já existe a muitas décadas e ao falarmos de 
turismo, o Carnaval é a maior referência festiva de turismo no município de Brazópolis. O Sr. 
Presidente disse que o Carnaval e a Semana Santa são os pontos fortes consolidados e a festa do 
Romeu e da Julieta tem a perspectiva de que venha a ser muito forte. O Ver. Adriano Simões 
agradeceu ao Sr. Paulo do Setor de Obras e pediu ao Sr. Prefeito que coloque mais um funcionário 
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com as mesmas responsabilidades do Sr. Paulo, porque o mesmo está sobrecarregado e agora 
entrando nos períodos chuvosos, irá aumentar ainda mais. O Sr. Presidente disse que o Sr. Paulo é 
um funcionário exemplar. O Ver. Adriano Simões agradeceu também a empresa REMO, pela boa 
prestação do serviço e pela atenção que nos dão, em sua opinião o Sr. Prefeito acertou na escolha 
da empresa para manutenção da iluminação pública; outra questão relevante é sobre o Distrito 
Industrial, que não devemos esquecer, pois é o que irá trazer a independência para as pessoas e 
novamente está tocando no assunto, que temos que resolver urgentemente; também falou sobre a 
ordenação diaconal do Sr. Adilson Miguel, nosso amigo aqui do bairro Serra dos Mendonças, que se 
Deus quiser tudo dará certo e ele será um novo padre do nosso Município. O Sr. Presidente 
interrompeu sobre o assunto da ordenação e disse que irá no ônibus da paróquia que irá sair as 
07:00. O Ver. Adriano Simões continuou abordando o encontro de violeiros que ocorrerá no Club 
Wenceslau, no próximo dia 25 e parabenizou a direção do Rotary e ao Sr. Robson, pelo trabalho 
social; abordou também sobre uma resposta do Executivo, referente a Travessa Aniceto Gomes, que 
possui um problema na rede de esgoto e a resposta do Executivo é de que foi resolvido, disse que 
concorda que foi resolvido a parte do esgoto, porque foi trocada toda a rede de manilhas de barro 
por PVC, mas a questão da mina d’água que está vazando dentro do quintal da Dona Maria Marta, 
não foi resolvido, inclusive alertou sobre o assunto com o Sr. Paulo que no local existem minas 
d’água, onde ao seu ver, seria necessário fazer a drenagem, onde o Sr. Paulo disse que está fácil a 
drenagem em direção ao bueiro. O Sr, Presidente sugeriu que seja feito um pedido de providência 
encaixando nos demais que já foram pedidos hoje. O Ver. Carlos Adilson começou dizendo que 
quando chegamos em épocas políticas, vemos Deputados que pegam caronas em verbas ou 
assuntos do Município, para ganhar nome, mas quanto a isso a própria mídia divulga e o povo irá 
saber separar na hora certa; comentou sobre o Ofício do Deputado Ulysses Gomes, que é o fruto de 
um trabalho, onde na ocasião levou os Vereadores Wagner Pereira, Aldo Chaves, Edson Eugênio, o 
Sr. Prefeito Municipal e os demais presentes para conhecerem o Deputado, onde foram muito bem 
recebidos e enfatizou que o Deputado Ulysses se prontificou em ajudar o Município, 
independentemente de partido político, por mais que não vem sendo divulgada nenhuma notícia, 
mas a primeira verba que chegou para Brazópolis, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para a 
saúde, veio por meio do Deputado Ulysses, também os assuntos referentes ao CAGEC, que o Sr. 
Prefeito fez em junho e em contato com o Deputado Ulysses, o mesmo prontificou em cuidar do 
assunto e na terça-feira seguinte já estava pronto, agora também a ambulância van, que também é 
fruto daquela viajem e com certeza teremos o apoio do deputado em nossa cidade, pediu que fique 
registrado, que por mais que não está sendo divulgado em nenhuma das redes sociais do Executivo, 
mas o Deputado está sempre pronto a ajudar o Município. O Ver. José Carlos disse que o Deputado 
Ulysses também foi fundamental na aprovação da Lei de Utilidade Pública Estadual da Casa de 
Convivência, onde ele fez a proposição e tornou isso possível, depois abordou o encontro que 
participou na semana anterior, que justifica sua ausência na Sessão, foram 3 dias de muitas 
palestras, muitas informações, onde possui algumas palestras em seu e-mail e irá enviar para a 
Câmara, para podermos compartilhar com os demais, agradeceu a compreensão dos Vereadores 
para a participação e justificou que as despesas ficaram por conta do instituto, o que não onerou a 
Casa, se tratando também do instituto, convidou os vereadores para participação da prestação de 
contas do instituto, que será na próxima sexta-feira aqui na Câmara Municipal, também agradeceu 
ao Sr. Prefeito e Setor de Obras pela limpeza da escadaria na Rua Gonçalves Torres; Outro assunto 
que começaram a estudar a algum tempo, hoje pela Comissão de Finanças e outros Vereadores, 
avançamos bastante em relação as emendas no orçamento, sobre a última sessão, disse que 
acompanhou pelo facebook, sobre o carnaval, onde na reunião, fizemos uma emenda no orçamento 
para o carnaval do ano que vem, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), o que é de extrema 
importância e enfatizou que o papel da Câmara é esse, ela consegue destinar esse recurso para que 
o Carnaval possa ser feito em participação do Executivo, entendo que é uma festa primordial para o 
nosso Município, não só pela questão da festa, mas pela renda que ela pode gerar para toda a 
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cidade, também a questão da autoestima do Brazópolense, lembrou também que defendeu ano 
passado e defende novamente, o Executivo precisa assumir a responsabilidade pela festa, pois ele 
possui de 30 a 40 cargos de Comissão trabalhando diretamente com ele, são essas pessoas que 
irão organizar o carnaval e fazer a festa acontecer, nós Vereadores devemos participar daquilo que é 
de nossa competência, que é aprovando orçamento destinando recursos e apoiando a iniciativa do 
Executivo, também em parceria com a comunidade, mas é fundamental a valorização da cultura. O 
Sr. Presidente disse sobre o carnaval, que a prefeitura não proibiu o carnaval, como algumas 
cidades próximas, ela somente cancelou o carnaval, então veio uma empresa para fazer o carnaval, 
o “Carlinhos Produções” e nós fomos ajudar. O Ver. Sérgio Pelegrino elogiou ao CEP pela 30ª 
FECEP, onde pode ver quase todos os Projetos, tanto aos diretores, professores e alunos, que 
tiveram um desempenho muito bom; agradeceu também a Câmara de Ouros, pela visita em 
companhia dos Vereadores Aldo Chaves e Adriano Simões, onde fomos bem recebidos e deixamos 
o convite aberto para que eles venham em cursos futuros; também sobre o Carnaval, que semana 
que vem teremos a presença dos comerciantes aqui na Sessão, elogiou aos comerciantes que estão 
na luta pelo carnaval e devemos cobrar isso da Prefeitura, não estamos cobrando somente dinheiro 
da Prefeitura, pois o comerciante também está disposto a ajudar, como já aconteceu este ano e o 
que se espera da Prefeitura no mínimo é a responsabilidade, o que entendemos que este ano o 
Gestor é novo na função e não sabia muito bem como funcionava, mas já tiveram um tempo bom 
para correr atrás do assunto, a chefe de divisão da cultura também, então o que o comerciante 
espera é o mínimo, a responsabilidade da Prefeitura. O Sr. Presidente disse que já participou de 
reuniões sobre o Carnaval com os blocos e comerciantes, em uma das reuniões deu a idéia de que 
se faça uma ação entre amigos e acredita que gostaram da ideia, mas está faltando os comerciantes 
se inteirarem mais com os blocos, que este ano sugerimos a realização do “Arraia do Braz”, que 
seria em julho, mas desistiram, depois se comprometeram em fazer a festa do sorvete no dia da 
criança, 12 de outubro, em benefício dos blocos, mas também desistiram e o carnaval já está logo aí, 
mas ainda dá tempo, onde ele, o ver. Aldo Chaves e o Ver. Sérgio Pelegrino se dedicaram e em 3 
semanas conseguiram fazer o Carnaval, onde houveram falhas sim, mas nunca houve um carnaval 
com tanta segurança aqui em Brazópolis, tanto a Policia Militar, Policia Civil quanto a segurança 
privada e corpo de bombeiros, os matinês foram sensacionais; explicou que todas pessoas 
contratadas foram pagas as 3:00 da manhã de terça para quarta, onde usou o Quartel da Polícia 
Militar para fazer os últimos pagamentos e possui todos os recibos, qualquer recibo que for solicitado 
está pronto, apesar de quem fez a festa e estava com o nome no alvará foi a empresa “Carlinhos 
Produções e Eventos Artísticos” e nós também ajudamos, com o apoio dos comerciantes que 
estiveram aqui na Câmara e se comprometeram a levantar o dinheiro para ajudar nas despesas, que 
conseguiram R$8.000,00 (oito mil reais), dos quais possui os comprovantes e a Associação 
Comercial entrou com R$5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, R$13.000,00 (treze mil reais), quanto as 
despesas, ano passado o Sr. Luiz da Caixa recebeu R$22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais), 
onde neste ano fechou por R$10.000,00 (dez mil reais), os bombeiros estavam pedindo R$8.000,00 
(oito mil reais) e fechamos por R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), ou seja, o dinheiro da 
Associação Comercial e dos Comerciantes deram R$13.000,00 (treze mil reais) e a segurança junto 
com os bombeiros deram R$14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais), então R$1.300,00 (mil e 
trezentos reais) já passaram a ser de alguns outros comerciantes amigos do Sr. Presidente, do Aldo 
e do Sérgio e amigos pessoais do Sr. Presidente, que não querem seus nomes aparecendo, mas 
tem o nome de todos, então conseguiram fazer toda a meta, onde pagaram, os conjuntos, utopia, 
samba de rock, suco de laranja, tratorto, bonecos gigantes, gravação do cd da música tema do 
carnaval, gráfica, rádio e para não onerar a Prefeitura, o pessoal que estava colocando e tirando as 
cordas nos desfiles dos blocos, porque se não haveria a necessidade de pagamento de horas extras, 
não foram como funcionários, foram contratados por nós e nós os pagamos, as pessoas que ficaram 
nos banheiros, para não onerar em nada a Prefeitura, todos foram pagos e todos com recibos, então, 
podem ter ocorridos erros, coisas que algumas pessoas possam não ter gostado. O Ver. Adriano 
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Simões disse que é por isso que mantem que essa tradição seja mantida e incentivada em nosso 
município, não podemos deixar uma tradição do tamanho do carnaval ir se acabando. O Ver. Aldo 
Chaves disse que não poderia deixar de falar sobre esse assunto, que pode acompanhar de perto e 
reforçou a fala do Ver. Adriano, que precisamos de união e acredita que se tornou uma cultura de 
Brazópolis essa dependência da Prefeitura, acredita que o momento político vivido pelo Brasil, 
algumas coisas tiveram que tomar outros rumos e as pessoas tem dificuldades de sentir isso, o que 
no passado era fácil com muitos recursos, atualmente tem dificuldades e nós cobramos o Executivo 
em Saúde, Estradas, empregos, tudo o que somos cobrados pela população no dia-a-dia, então as 
pessoas devem compreender, principalmente os comércios que irão aumentar sua renda, também 
os hotéis, restaurantes e a população com a geração de empregos, é um momento que muitos 
esperam com ansiedade, esse pessoal deve se unir para que todos saiam ganhando, nestes 
momentos de crise está união é fundamental. O Sr. Presidente perguntou o que atrapalhou o 
Carnaval 2017. O Ver. Aldo Chaves explicou sobre o marco regulatório, que passou a ser obrigatório 
a partir deste ano nos municípios, que apresentam uma série de responsabilidades que devem ser 
cumpridas pela sociedade civil para estar recebendo repasses, explicou que os blocos não podem 
receber verbas da prefeitura devido à não atenderem aos requisitos estipulados pelo marco 
regulatório e as vezes as pessoas não entendem e acham que é má vontade de poder Executivo, 
este ano tivemos muitas dificuldades, por exemplo com o som de linha, que impactaria o orçamento 
e já estávamos no limite, se não fosse pelo Carlinhos que bancou grande parte do Carnaval, mais de 
60% com certeza, toda a parte de som, palco, iluminação e banheiro químico, ele praticamente não 
teve retorno. O Sr. Presidente disse que muitas pessoas reclamaram que esse ano não tiveram 
enfeites, disse que também gostaria que tivessem enfeites, mas enfeites ficam na média de 
R$20.000,00 (vinte mil reais). O Ver. Aldo Chaves concluiu agradecendo a Deus e que tudo deu 
certo, houveram também reclamações sobre as barracas que vieram de fora, mas a única receita 
que o Carlinhos teve foi na venda dessas barracas, então algumas vezes as pessoas não entendem 
e criticam, nós gostaríamos que fosse tudo 100% Brazópolis, mas naquele momento foi o que foi 
possível fazer. O Ver. Sérgio Pelegrino completou dizendo que o que falta hoje, de acordo com 
conversa com os comerciantes, eles querem ajudar, já possuem uma lista com o valor que foi 
estipulado por eles e a única coisa que precisam atualmente é a responsabilidade, a compreensão 
do tamanho que a festa carnaval tem, pelo Poder Executivo que deve assumir a festa, precisamos 
de alguém que assuma a festa, o comerciante quer ajudar, mas ele não pode assumir a festa, sendo 
que a maior preocupação do carnaval é a segurança pública, a festa vai ser feito de acordo com o 
que tem, se tiver pouco dinheiro, será uma festa menor, mas a segurança, até mesmo se uma outra 
pessoa pegar o carnaval como responsável, se acontecer alguma coisa a culpa cairá sobre a 
Prefeitura. O Sr. Presidente disse que o Carlinhos foi quem assumiu o Carnaval, o que nós 
levantamos de dinheiro foi mínimo perto dele e disse que o Carlinhos levou prejuízo. O Ver. José 
Carlos disse que ouviu o discurso do Sr. Presidente e do Ver. Aldo, com todo o respeito, disse que 
discorda do pessimismo, pois no final das contas tivemos omissão grave do Executivo, um carnaval 
feito por vias que não houve licitação da empresa que fez o carnaval e deveria ter, porque ela fez um 
evento público e o evento público por natureza, mexe com recurso público, os recursos o Sr. 
Presidente acabou de falar que pagou um e outro, disse para imaginar considerando todas essas 
situações que o momento exigiu e elogiou o Sr. Presidente, que quando pega para organizar, vai até 
o fim, também os esforços do Ver. Aldo e Ver. Sérgio que participaram da Comissão, mas isso não 
existe, partir desde o começo do ano falando que não vai fazer carnaval por diversas razões, pelo 
contrário, devemos fazer sim, se vai ser mais ou menos que outro, ao longo do ano devem ser 
alinhadas essas questões, caso contrário, a festa que tinha o potencial de trazer gente para nossa 
cidade, irá acabar, então primeiramente devemos avaliar, que nesse ano houve omissão de todo o 
órgão do governo e ficou na situação, que por sorte os Vereadores assumiram e tudo aconteceu, 
mas isso não deve se repetir, o responsável do Executivo que ganha seu salário para fazer isso, 
deve ir atrás e fazer, não importante se será completo ou com metade do planejado, mas a 
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responsabilidade pela festa pública em setor público, não tem jeito de não ser do governo. O Sr. 
Presidente disse que nas reuniões que participou neste ano para o carnaval do ano que vem, a 
Prefeitura estava se prontificando a dar palco, conjuntos e outras coisas, que esse ano não foi feito, 
mas que através da Sra. Rosaura e Tânia, na reunião nos foi passado. O Ver. Sérgio Pelegrino disse 
que eles estão querendo dar mas não querem assumir a responsabilidade, que é o principal ponto. O 
Ver. Edson Eugênio concordou com o Ver. Sérgio, que a Prefeitura quer entrar com a infraestrutura 
de palco, iluminação e som, porém eles querem um responsável. O Sr. Presidente disse acreditar 
que até a data haverá entendimento. O Ver. Adilson de Paula referenciou o assunto dito pelo Ver. 
Adriano, sobre a colocação de pedras nas estradas e o Ver. Edson Eugênio continuou falando sobre 
a licitação, confirmou que até hoje, nunca viu um caminhão de pedras indo no bairro Cruz Vera, 
acredita que no bairro Bom Sucesso e Distrito de Luminosa também não, então questionou sobre 
essa licitação. O Sr. Presidente respondeu que o vereador tem todo o direito de pedir essa prestação 
de contas. O Ver. Adilson de Paula respondeu que da mesma forma que o Ver. Edson disse que 
está sendo atendido, gostaria de ser atendido também e em todo Município. O Ver. Edson Eugênio 
corrigiu que o único lugar que sabe que foi colocada essa pedra foi no bairro Anhumas a 15 dias 
atrás e a licitação já tem aproximadamente 4 meses, nesta semana foram puxadas mais pedras, que 
estão alocadas as margens da rodovia MG-295 na entrada para o Hotel Fazenda Santa Helena e até 
onde sabe, essas pedras são para socorrer os pontos críticos, até agora o único ponto crítico que 
conhece é esse do bairro Anhumas. O Ver. Aldo Chaves disse que semana passada esteve no local 
com o Ver. Adriano e puderam constatar. O Ver. Adriano Simões disse que amanhã está indo na 
Prefeitura e questionará sobre o assunto, convidou também os demais Vereadores e sugeriu a 
colocação de um telefone 0800 para atendimento de emergências. O Ver. Adilson de Paula 
confirmou que se o Prefeito teve essa iniciativa, o parabeniza, pois hoje na zona rural a melhor forma 
de tratar é através destas pedras. O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a 
todos para a Trigésima Sexta Sessão Ordinária da Casa no dia 29 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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