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Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária – 29-11-2017
Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 29
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, em seguida
passei a leitura das Correspondências Enviadas: Ofício 183/2017 encaminha ao Sr. Prefeito os
Pedidos de Providências aprovados por unanimidade em Sessão desta Casa, em 22/11/2017; Ofício
184/2017 encaminha ao Sr. Prefeito o Projeto de Lei nº 48 aprovado por unanimidade em Sessão
desta Casa, em 22/11/2017; Moção de Pesar a família da Sra. Sebastiana Inácia Fernandes de Faria
em especial a Maria Lucia, Terezinha, Dorotéia e Antonina, do Sr. José Custódio da Silva e do Sr.
José Ribeiro Torres; Correspondências Recebidas: Convite do Lar da Criança Monsenhor Noronha
para o encerramento das atividades, nos dias 28/11 e 07/12; CEP Brazópolis convida para o Show
de Prêmios no dia 02/12/2017 no Club Wenceslau as 20h; Convite da Escola Municipal Nossa
Senhora Aparecida para a formatura do 5º ano, no dia 04/12/2017 às 18h; Convite para a Pizza
Solidária em prol dos animais carentes de Brazópolis, nos dias 09 e 10/12 a partir das 19h; Prefeitura
Municipal de Brazópolis comunica as datas das reuniões de Diagnóstico/Prognóstico do Plano de
Saneamento Básico de Brazópolis; Ofício 107/2017 do BrazPrev que encaminha os balancetes
referentes ao mês de outubro; Ofício 386/2017 da Prefeitura Municipal com as respostas aos
pedidos de providências, indicações e solicitações dos Vereadores protocolizados em 09/11/2017;
Pedidos de Providências: Pedido de Providência 28/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja
verificada a possibilidade de parceria entre a Prefeitura e moradores do bairro Horizonte Azul, para o
prolongamento do calçamento e meio fio saindo da Rua Sebastião Tobias da Rosa até a Venda do
Ney. Passando pela Rua Nossa Senhora da Candelária, conforme contrato entre Prefeitura e o dono
do loteamento; 2 – Que seja feito o calçamento na Rua Expedito Felix em aproximadamente 100
metros no bairro Can Can; 3 – Que seja verificado o vazamento no encanamento do Posto de Saúde
na antiga Escola do bairro Can Can; 4 – Que seja verificado a instalação de bocas de lobo em todo o
bairro Can Can para escoamento das águas das chuvas. Os pedidos foram solicitados pelos
moradores ao Ver. Wagner Pereira. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade;
Pedido de Providência 21/2017 do Ver. Edson Eugênio, 1 – Que seja disponibilizado a
retroescavadeira para a limpeza dos barrancos que desmoronaram na estrada até o bairro Teodoros;
2 – Que seja disponibilizado servidores braçais para a roçada e limpeza das laterais da estrada do
bairro Anzol, em frente a propriedade do Sr. Edílio Torres, também a limpeza da valeta no mesmo
local; 3 – Que seja feita a drenagem em uma mina d’água na estrada do bairro Arrozal, em frente a
propriedade do Sr. Delfim. Os pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de
Providência 28/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Que seja feito o conserto do trecho das imagens, na
Rua Euclides Cintra, próximo ao número 48. Devido o afundamento, é gerado um acumulo de água
que está infiltrando nos terrenos próximos; 2 – Reitero pedido já feito, que sejam construídos
redutores de velocidade em toda extensão da Avenida Dr. Manoel Joaquim, a pedido do Sr.
Sebastião Raimundo Balbino (Tião do Nenzito) e demais moradores dessa rua. Devido à falta de
redutores de velocidade, há um risco eminente de acidentes, pois a Avenida é usada para prática de
caminhadas pela população; 3 – Reitero pedido 19.2017 de 16/08/2017, onde solicito colocação de
quebra-molas ou faixa elevada na Rua Sebastião Tobias Rosa, rua que desce para a Secretaria de
Saúde e dá acesso ao bairro Bela Vista. Moradores procuraram cobrando o redutor de velocidade,
devido as crianças e fluxo de gente que utilizam a via e os carros que trafegam em alta velocidade; 4
– Que seja realizada a manutenção/ troca das lâmpadas da Rodoviária Municipal, devido várias
estarem queimadas. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de
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Providência 32/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Solicito que seja feita a manutenção na Avenida
Jarbas Guimarães Neto, próximo ao Posto Barracão, acumulo de buracos e poças em períodos de
chuvas; 2 – Que seja feita a poda do canteiro central na Avenida Coronel Francisco Braz, o mato alto
impossibilita a visibilidade dos motoristas e pedestres; 3 – Solicito que sejam tomadas as
providências, quanto a conclusão do serviço de escoamento das águas residuais da Escola
Municipal Nossa Senhora da Aparecida, no bairro Alto da Glória. Os pedidos de providências foram
aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 29/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que
sejam retirados os pneus na viela localizada atrás do campo municipal no bairro Cruz Vera, os pneus
estão cheios de água parada; 2 – Que seja colocado e espalhado 1 caminhão de cascalho sob os
entulhos na viela localizada atrás do campo municipal no bairro Cruz Vera, esta viela está com
entulhos que já causaram quedas de alguns idosos que utilizam a viela; 3 – Que seja feito a roçada e
poda no canteiro da Praça Wenceslau Braz, onde se localiza a Câmara Municipal. Os pedidos de
providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 25/2017 do Ver. Dalírio Dias,
1 – Reiterando pedido para que seja trocado a tubulação da rede de esgoto, de manilhas de barro
para PVC no bairro Bom Sucesso, em frente à residência do Sr. Raimundo Bastos indo até a
residência do Sr. Luis Gonzaga. Continua entupindo e causando sérios danos. O pedido de
providência foi aprovado por unanimidade; Pedido de Providência 27/2017 do Ver. Adriano Simões,
1 – Que seja dado um esclarecimento sobre o andamento da obra da Quadra do bairro Alto da Glória
e também há um questionamento sobre a possibilidade de abertura da quadra para o lazer da
comunidade; 2 - Que seja solicitado vistoria das obras recentes de calçamento no Distrito de
Luminosa pelos Engenheiros responsáveis, pois as obras necessitam de pequenos reparos; 3 - Que
sejam tomadas as devidas providências a respeito do andarilho que se encontra no Distrito de
Luminosa, o mesmo relata que deseja voltar a sua cidade natal, Campo Limpo Paulista – SP; 4 Reitero Pedido 25.2017 do dia 08/11/2017, onde peço que seja feita a roçada nas laterais da Estrada
Vereador Ricardo Albano de Oliveira, saindo de Brazópolis até a divisa de São Bento do Sapucaí –
SP, sentido Campos do Jordão – SP. Trecho mais crítico na fazenda do Sr. Joãozão; 5 - Que seja
feito um reparo na ponte que dá acesso ao Bairro dos Lúcios, no Distrito de Luminosa. A ponte se
encontra em mau estado de conservação, colocando em risco motoristas e até mesmo pedestres.
Os pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providências 01/2017 dos
Vereadores Dalírio Dias e José Carlos, 1 – Que o Executivo possa designar um servidor para atuar
como conserva, nas estradas do bairro Bom Sucesso, hoje visto o período das chuvas há
necessidade de uma manutenção constante de limpeza nas saídas de águas de bueiros, além de
corrigir buracos que aparecem no leito das estradas. O pedido de providências foi aprovado por
unanimidade; No Grande Expediente o Sr. Presidente iniciou dizendo não termos projetos para
serem votados e salientou que temos projetos que estão sendo estudados, como, PPA, LOA, Projeto
das Taxas de Lixo, entre outros, em seguida abordou sobre a prestação de contas do BrazPrev que
aconteceu na semana passada aqui na Câmara Municipal. O Ver. José Carlos disse que o Diretor
Presidente Sr. Junior pediu para agradecer ao Sr. Presidente, Ver. Adriano e Ver. Aldo que
estiveram presentes, também a todos Vereadores por cederem a Casa, também aos servidores, ao
Dr. Attílio, o Sr. Prefeito e Secretários que compareceram, foi muito bom terem comparecido e
acredita que foi tudo muito bem organizado, onde todos puderam compreender, salientou que é um
momento importante a prestação de contas, principalmente para quem trabalha no setor público e o
Sr. Junior disse que planeja fazer este evento pelos próximos anos, pois mexemos com recursos
diretos do servidor. O Sr. Presidente disse que depois da prestação de contas, foram ao Concurso
de Beleza Brasileira na Escola Estadual Presidente Wenceslau, onde as meninas estavam muito
bonitas, fizeram o desfile com traje normal e traje de gala, onde compareceram com o Ver. Aldo, Ver.
Adriano e Ver. Edson, continuou dizendo que no sábado pela manhã esteve na companhia do Sr.
Prefeito na Ordenação Diaconal do Sr. Adilson Antônio Firmino, das 09:00 até as 12:00 na Catedral
de Pouso Alegre, a para a viagem foi fretado um ônibus para os Brazopolenses comparecerem e o
que abrilhantou a Ordenação foi o Coral Vozes de Euterpe e parabenizou o regente José Vilela,
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depois disse que no período da tarde participou de um encontro em Piranguçu e já no período da
noite parabenizou o Rotary Clube de Brazópolis, pelo concurso de música sertaneja, na pessoa do
Sr. Robson de Queiroz, onde esteve presente com o Ver. Adilson de Paula e Ver. Aldo Chaves. O
Ver. Aldo Chaves falou sobre o concurso beleza brasileira, que foi uma iniciativa da diretora da
Escola Estadual Presidente Wenceslau, Sra. Ana Cláudia e a Sra. Febi, parabenizou as alunas pela
bela exibição e comentou também da feira de ciências, agradeceu ao convite que nos foi feito e
também ao Executivo, onde a Chefe de Gabinete, Sra. Juliana Torres compareceu e disse que
espera estar presente também no próximo ano. O Sr. Presidente disse que se lembrou que no
evento de música sertaneja organizado pelo Rotary, o Sr. Prefeito estava conversando com o Sr.
Presidente e o indivíduo, estava causando transtorno no Pronto Atendimento de Brazópolis,
quebrando vidros e provocando o ferimento de funcionários. O Ver. Carlos Adilson disse que ele
quebrou a lixeira que fica do lado de fora e aproveitou para dizer que não é a primeira vez que
acontece de as pessoas ligarem para a Polícia Militar, para atendimento de determinada ocorrência
e ao invés da Polícia ir, eles ligam para o Pronto Atendimento comparecer e este indivíduo, foi a
ambulância com o motorista sozinho, que teve que fazer o transporte e o indivíduo ficou balançando
a ponto de quase tombar a ambulância e está não é a primeira vez, que a responsabilidade da
Polícia Militar eles simplesmente ligam para o Pronto Atendimento e assim tem que se deslocar o
motorista e mais um funcionário do Pronto Atendimento para atender a ocorrência, isto além de
colocar em risco a vida do motorista, que só deve dirigir. O Sr. Presidente disse que ficou sabendo
que foi a Polícia Militar que levou o indivíduo para o Pronto Atendimento. O Ver. Carlos Adilson disse
que o que lhe foi passado é que quem trouxe foi a ambulância e inclusive gostaria de ver com os
demais colegas, se o assunto compete ao Conselho de Saúde ou a Secretária de Saúde, para
adotarmos critérios, pois se o motorista saí para determinada ocorrência, ele deve estar preparado e
em muitos casos acontecem de a Polícia não checar a ocorrência e ligar para o Pronto Atendimento,
este é um risco do motorista e do profissional que vai junto, pois as vezes a competência é da Polícia
e não do Pronto Atendimento. O Sr. Presidente disse que o cidadão está detido em Itajubá, pois está
trazendo riscos para os moradores de Brazópolis. O Ver. Adilson de Paula parabenizou o Sr.
Prefeito, que foi em Belo Horizonte para receber o carro, mesmo com problemas de saúde ele foi e
recebeu o carro, também agradeceu ao Deputado Agostinho Patrus que indicou o carro para ser
entregue a Brazópolis. O Sr. Presidente comentou que o carro é exclusivamente para a saúde. O
Ver. Aldo Chaves abordou o encontro de duplas sertanejas que ocorreu no sábado no Club
Wenceslau, onde parabenizou ao Rotary e a dupla campeã, que foram Rene & Reny, Marquinho
Pastel e Moacir, todas as outras duplas que compareceram foram boas e parabenizou ao Rotary que
fortaleceu as duplas de Brazópolis, já que o evento foi aberto somente para as duplas
Brazopolenses. O Sr. Presidente disse que a renda será para atividades sociais do Rotary em
Brazópolis. O Ver. José Carlos agradeceu ao Executivo pelas pedras que foram colocadas na
estrada do bairro das Posses, também comunicou a participação dos Vereadores Dalírio e Adriano
que também pediram a colocação das pedras, pediu para registrar sua presença na feira de ciências
da Escola do bairro Bom Sucesso, onde parabenizou a Sra. Marialva e os servidores da escola,
onde seu filho apresentou um projeto, sobre as feiras de ciências, disse que a Escola Estadual
Alfredo Albano de Oliveira do Distrito de Luminosa e a Escola do bairro Bom Sucesso, a
organizadora da1ª feira de ciências foi sua esposa Professora Márcia Maria de Oliveira Dias, onde
ficamos felizes, pois ao longo do tempo o trabalho vai acontecendo e as crianças já saem de lá com
curiosidade e conhecimento, em seguida abordou sobre as reuniões da Comissão de Finanças, onde
já realizados 4 reuniões e já possuímos 11 emendas, nesta última a Secretária Valdete esteve
presente e a agradeceu por estar ajudando tecnicamente a fazer estas emendas, depois deixou
aberto aos Vereadores que tiverem mais proposições para emendas, que temos que fechar com o
Presidente da Comissão, Ver. Dalírio Dias, também que estará até na terça-feira junto do Técnico
Julio, que está nos ajudando na redação das emendas, para que na próxima semana possamos
colocar em plenário para discussão e votação. O Ver. Aldo Chaves complementou que estes 10
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milhões são referentes a convênios, não são verbas que estão destinadas para aquele fim, então
pode ocorrer destas verbas não chegarem e o valor é bem alto, mas temos esperança de que o Sr.
Prefeito e a equipe estejam correndo atrás para que boa parte desses convênios possam atender
nossa população. O Ver. Adriano Simões reforçou o convite a todos para o Soletrando em Prol da
Dona Solange, que será no salão de festas no bairro dos Lúcios, nos dias 09 e 10 de dezembro,
também sobre a participação no evento Belezas da mulher Brasileira, que foi muito bonito e uma
noite agradável, depois agradeceu ao Sr. Prefeito e ao Vice-Prefeito sobre a colocação das pedras
cascalho em alguns pontos da estrada no bairro das Posses em Bom Sucesso, onde ainda faltam
alguns pontos, mas grande parte já foi atendido, parabenizou também os festeiros e organizadores
da cavalgada do rancho do vergueiro, também aos organizadores do campeonato de futebol no
bairro Bom Sucesso, que infelizmente o time de Bom Sucesso ganhou do time de Luminosa por 2x1
e convidou a todos para prestigiarem a final, que será entre Bom Sucesso x CF, falou também sobre
a empresa REMO que vem prestando grandes serviços pelo Município, abordou depois sobre o
carro que será destinado à Saúde, onde o Sr. Prefeito esteve em Belo Horizonte recebendo, através
de indicação do Deputado Agostinho Patrus, agradeceu também ao Governador Fernando Pimentel
pelo compromisso e responsabilidade com o Município de Brazópolis, em seguida fez um convite da
Escola Municipal Altino Pereira Rosa, que convida a todos para a formatura dos alunos do 5º ano no
dia 06/12 as 08h no Salão Paroquial do Distrito de Luminosa, encerrou dando uma resposta de
forma educada a um funcionário da Prefeitura, que exerce um cargo de confiança, Sr. José Marcio
Reis, que citou o vereador em nossa página no facebook, sobre o andarilho, onde escreveu que se
já havia conversado com o Sr. Prefeito, porque estou fazendo o pedido de providência, disse que
quer esclarecer ao Sr. José Márcio Reis, que a população não viu o telefonema ao Sr. Prefeito e
como é um vereador transparente e uma pessoa pública, está sendo cobrado no Distrito de
Luminosa, pediu para registrar que fez o pedido sim e irá fazer quantos forem preciso, pois este é o
seu papel e irá exercer, se ofendeu alguém irá pedir perdão, mas deixar de fazer seu trabalho,
jamais irá deixar de fazer. O Sr. Presidente disse que o vereador fez o trabalho e todos os
vereadores aprovaram seu pedido de providência. O Ver. Adriano Simões disse que nesta questão,
conta com o apoio de todos seus colegas da Câmara Municipal. O Ver. Sérgio Pelegrino
parabenizou o Ver. Adriano Simões e compartilha da mesma ideia de transparência com a
população, até fica surpreendido de alguém do Executivo nos falarem como devemos trabalhar,
primeiramente eles devem aprender a fazer o deles direito, para depois virem falar alguma coisa de
nós. O Sr. Presidente disse que a função dos Vereadores é ouvir o povo e transmitir a necessidade.
O Ver. Adriano Simões disse que as pessoas o procuram em sua casa, alegando a situação e quem
ficará sabendo que liguei ao Sr. Prefeito, só que quando está documentado no pedido de
providência, estou apresentando a população que estou trabalhando e não sou omisso. Eu, Ver.
Dalírio Dias enalteci sobre as pedras que foram colocadas no bairro das Posses, que tudo vem ao
seu devido tempo, nesta semana o Sr. Prefeito pode disponibilizar estas pedras para melhorar o
trânsito no bairro das Posses e ele inclusive já está sabendo de outros 2 trechos do bairro, onde
serão colocados também as pedras, agradeci ao Executivo e ao Ver. José Carlos, algumas vezes o
povo acha que estamos quietos, mas estamos trabalhando e mesmo não aparecendo, não deixamos
em nenhum momento a ter uma atenção especial ao bairro e a todos que nos procuram, agradeci
também ao Sr. Helder da Divisão de esportes, por ter fornecido os troféus para premiação da 2ª
FECIBOM da Escola Estadual Dino Ambrósio Pereira, agradeci também a diretora da escola que me
convidou para ser jurado da FECIBOM, onde fiquei maravilhado com as ideias dos alunos, que pela
idade, mereciam até participarem da FECEP, agradeci também aos Vereadores que ajudaram na
premiação, lembrei do calçamento que está acontecendo no bairro Bom Sucesso, com a parceria
entre comunidade e Prefeitura, já entrou em seu terceiro e último terço, acredita que no máximo em
mais uma semana será finalizada, esta obra que irá atender a todo o bairro, pois a obra está
beneficiando uma escola que atende todo o bairro de Bom Sucesso, com as chuvas ficava
impossível de chegarem a escola, mas com a parceria será finalizada e será um bem a todo o bairro.
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O Ver. Sérgio Pelegrino disse que amanhã estaremos a partir das 13:30 conversando com o Sr.
Prefeito, junto dos comerciantes sobre o Carnaval de 2018 e estendeu o convite aos demais
Vereadores, se a Prefeitura pode assumir esse compromisso, mesmo com orçamento menor. O Sr.
Presidente disse que o ano está terminando e o mandato da mesa diretora é de 1 ano, então tornou
público que está aberta a possibilidade de formar uma nova chapa, com Presidente, Vice-Presidente
e Secretário, também o 2º Vice-Presidente e 2º Secretário, iremos realizar essa eleição que tomará
posse a partir de 1º de janeiro, na semana que vem, no dia 06/12, pois será feita a eleição que
constará em ata e está ata será lida uma semana depois, no dia 13/12 e ela sendo aprovada, no dia
14/12 ela irá para o cartório para ser registrada, pois em breve teremos recesso parlamentar e o
dinheiro que sobrar da Câmara, temos que devolver ao Executivo, ou seja, se deixarmos para levar
ao cartório para registrar no começo do ano, até que venha o duodécimo, que é a partir do dia
20/01/2018 a Câmara ficará alguns dias sem nenhum centavo em sua conta. O Ver. José Carlos
disse que isso é uma lei, mas que é uma dificuldade em todo início de mandato, mas agora já não
teremos, pois vamos resolver isso antes. O Sr. Presidente disse que quem desejar formar chapa,
que tragam na próxima quarta-feira até as 17h, para que o Secretário faça as cédulas. O Ver. José
Carlos disse que no regimento não tem prazo. O Sr. Presidente disse saber que não, mas está
falando para que possamos fazer as cédulas e não está impondo que seja até as 17h. O Ver. José
Carlos disse que irá depender de quem está encabeçando as chapas. O Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos e convidou a todos para a Trigésima Sétima Sessão Ordinária da Casa no dia 06
de dezembro 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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