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                                       Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária – 19-12-2017 
 

Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 19 
de dezembro de 2.017, às 16:00 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 191/2017 que encaminha ao Sr. Prefeito o 
Projeto de Lei nº 50 de 05/12/2017, aprovado nesta Casa em 13/12/2017; Ofício 192/2017 que 
encaminha ao Sr. Prefeito o Requerimento de Informação nº 14/2017 do Ver. José Carlos, aprovado 
por unanimidade nesta Casa em 13/12/2017; Ofício 190/2017 que encaminha ao Sr. Prefeito os 
Pedidos de Providências aprovados por unanimidade nesta Casa em 13/12/2017; Comunicado a 
Prefeitura Municipal referente a antecipação da 39ª Sessão Ordinária, do dia 20/12 para o dia 19/12; 
Ofício 193/2017 que encaminha em nome do Ver. Adriano Simões para a Empresa OI Telefonia, 
onde solicita limpeza e manutenção do local onde está a torre de telefonia fixa; Correspondências 
Recebidas: Convite da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Meio 
Ambiente e a EMATER-MG, para a reunião no dia 19/12/2017, às 19 horas no auditório do CEP; 
Ofício 406/2017 da Prefeitura Municipal, assunto: Solicitando a retirada de tramitação do Projeto de 
Lei nº 51 de 01/12/2017; Ofício 403/2017 da Prefeitura Municipal: assunto: Respostas aos pedidos 
de providências dos Vereadores protocolizados na Prefeitura no dia 11/12/2017; Ofício 408/2017 da 
Prefeitura Municipal, assunto: Referente a acontecimentos sobre competências dos Vereadores; 
Ofício 410/2017 da Prefeitura Municipal, assunto: Audiência Pública, Loteamento Bela Vista; Ofício 
414/2017 da Prefeitura Municipal que envia o Projeto de Lei nº 53 de 01/12/2017; Ofício 461/2017 da 
Secretária Municipal de Educação de Brazópolis, assunto: Aprovação do relatório de avaliação do 
plano municipal de educação; Moção de Agradecimento ao Sr. Joaquim Carlos Rodrigues pela 
dedicação e atenção ao Município e ao campeonato de futebol de Brazópolis; Pedidos de 
Providências: Pedido de Providência 29/2017 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 – Reitera pedido 
de providências da Secretaria de Assistência Social quanto ao monitoramento e encaminhamento, 
para o devido tratamento, após ouvir os familiares, das pessoas dependentes de álcool que, 
diariamente, fazer uso da bebida na Avenida Tancredo Neves, em dois locais: próximo ao bar do 
Ditão e próximo ao trevo da Rodovia MG 295, no horário da 7 as 8 horas; 3 – Execução de um 
conserto no calçamento da Avenida Nossa Senhora Aparecida, em frente ao prédio do CIC, com 
correção de um afundamento devido as últimas chuvas; 4 – Reitera pedido de manutenção da 
Estrada do Observatório em toda sua extensão com roçada, limpeza das saídas de água e bueiros, 
bem como, patrolamento e colocação de pedras nos trechos mais críticos; 5 – Manutenção da 
Estrada dos Goularts com pequenas correções com a patrol e colocação de pedras em dois trechos 
mais críticos: próximo a propriedade do Sr. José Orivaldo e do Sr. Valdeci. O Sr. Nei Goulart 
morador do local se dispõe a acompanhar e ajudar na execução dos serviços; 6 – Execução de 
limpeza nas laterais e operação tapa-buracos na Avenida Principal do bairro Bom Sucesso, no 
trecho que vai do posto de saúde até a fábrica de bloquetes do Sr. Beto; 7 – Manutenção com 
limpeza das saídas de água e correção dos buracos no trecho de ligação da Estrada do Bom 
Sucesso com a Estrada das Posses, acesso ao Distrito de Dias e inicio do asfalto da Avenida 
Principal do bairro Bom Sucesso; 8 – Execução de roçada e limpeza nas laterais em toda extensão 
da Rua Abel Pinheiro, no bairro Estação, a pedido de moradores do local. Os pedidos de 
providências foram aprovados por unanimidade; Requerimento de Informação nº 15/2017 do Ver. 
José Carlos, que solicita informações referentes ao processo de licença e funcionamento do “Parque 
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de Diversões”, instalado as margens da MG 295. O requerimento de informação foi aprovado por 
unanimidade; Pedido de Providência 31/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Que seja realizado o 
conserto do calçamento da Travessa Cônego Jazede, próximo ao número 619, parte do calçamento 
encontra-se afundando. Bairro Nossa Senhora da Aparecida, próximo à casa do Vanderlei Carretos; 
2 – Que seja realizado capina e limpeza na travessa Benedito Pereira Serpa, no bairro Alto da 
Glória, mato está muito alto, este pedido foi feito pelos moradores locais; 3 – Que seja realizado 
capina e limpeza na travessa Augusto de Carvalho e travessa Maria Senhorinha, ambas com mato 
alto, este pedido foi feito pelos moradores locais. Os pedidos de providências foram aprovados por 
unanimidade; Pedido de Providência 30/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Reiterando os pedidos de 
providências da reforma da nossa histórica Ponde de Ferro e ciente dos planos de reforma total da 
mesma, e também ciente da crise econômica que estávamos atravessando, venho solicitar que 
sejam feitos alguns pequenos reparos na mesma, já que está oferecendo sérios riscos aos 
transeuntes, com pregos salientes enormes e falta de madeira. Pedido em nome do Ver. Wagner 
Pereira; 2 – Que seja feito capina no jardim da Praça situado no bairro São Francisco, devido as 
recentes chuvas o mato cresceu demais, atendendo ao pedido de moradores. Os pedidos de 
providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 28/2017 do Ver. Dalírio Dias, 
1 – Reiterando pedido, que sejam trocadas as manilhas de barro por PVC da rede de esgoto no 
bairro Bom Sucesso, em frente à residência do Sr. Raimundo Bastos até o Sr. Luiz Gonzaga. O 
pedido de providência foi aprovado por unanimidade; Pedido de Providência 22/2017 do Ver. Edson 
Eugênio, 1 – Que seja feita a substituição das manilhas no bairro Anzol em frente a propriedade do 
Sr. Edílio Torres; 2 – Que seja disponibilizado servidores para a roçada das estradas no bairro 
Teodoros no trecho da propriedade do Sr. Walter Costa até a propriedade do Sr. Benedito Azevedo; 
3 – Que seja feito a limpeza das saídas de águas na estrada do bairro Boa Vista, sentido Cidade. Os 
pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 27/2017 do Ver. 
Adriano Simões, 1 – Que seja providenciada a capina de todas as ruas que estejam precisando no 
Distrito de Luminosa. E também que seja feita a roçada ou poda da grama da Praça José Bento, 
também no Distrito de Luminosa. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade; o Ver. 
Adriano Simões fez a leitura do Ofício 193/2017 conforme descrito nas correspondências enviadas. 
O Sr. Presidente disse ter recebido do Executivo o Projeto de Lei nº 53, que “Cria o cargo de 
Coordenador do Setor de Obras e Serviços Urbanos e o Cargo de Assistente de Comunicação, 
Turismo e Cultura” e fez sua leitura. O Ver. José Carlos disse para devolver o Projeto sem distribuir 
para as Comissões, pelo mesmo ferir os princípios da impessoalidade. O Sr. Presidente disse que irá 
sim distribuir para as Comissões pois não interfere na isonomia salarial e isto irá para estudo, pois o 
assunto é sobre reclassificação de níveis, o que não fere a isonomia salarial. O Ver. José Carlos 
explicou que princípio da impessoalidade não é isonomia salarial, significa que o cargo público não 
tem nome. O Sr. Presidente disse que isto é reestruturação de cargos e salários e isso aqui pode. O 
Ver. José Carlos disse que está tentando explicar que não se pode criar o cargo já com o nome da 
pessoa. O Sr. Presidente alegou que está na justificativa e no corpo do Projeto. O Ver. José Carlos 
disse que o Sr. Presidente está no seu direito. O Sr. Presidente disse que é o direito que lhe confere 
o cargo de presidente desta Casa Legislativa, irá terminar a leitura e distribuir para as Comissões, 
para que deem o parecer, para que possa ou não entrar em votação na próxima Sessão; Então disse 
que eles têm todo o poder de mandar e nós de acatarmos e distribuiu para a Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, Comissão de 
Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente; Disse que como o Projeto nº 51 já foi lido e 
retirado de pauta pelo Executivo, temos também, um dos Projetos que estão aqui, o Projeto nº 52, 
que já foi distribuído para as Comissões e fez a leitura do caput do referido Projeto; As Comissões 
tem todo direito de pedir mais vistas para a análise mais profunda dos Projetos oriundos do 
Executivo e ele como Presidente é obrigado a acatar para que vá a votação ou não, então fez a 
leitura da Ata da Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente, onde o relator 
Ver. Aldo Chaves requer vista do Projeto nº 52 ao Presidente da Comissão, Ver. Carlos Adilson, com 



3 
 

o intuito de junto dos demais membros da Comissão, Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino para que 
seja estudado, onde o Presidente da Comissão concedeu o prazo legal para analisar o parecer do 
referido Projeto, reafirmando que o Ofício recebido com o Projeto não posiciona regime de urgência, 
a ata foi assinado pelos membros que compõe a Comissão. O Sr. Presidente disse que diante disso 
é obrigado a esperar para colocar o referido Projeto em votação; Abordou então o Projeto de 
Resolução da Câmara Municipal de Brazópolis, que “Dispõe sobre a alteração do §5, Art. 36 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Brazópolis e dá outras providências”, onde fez a leitura e 
explicou que será uma complementação para o nome da Comissão Permanente de Direitos 
Humanos, que irá entrar também “Segurança Pública”, passando a ser, Comissão Permanente de 
Direitos Humanos e Segurança Pública, então os Vereadores José Carlos e Adriano Simões 
indicaram correções de Português que necessitavam ser feitas no Projeto de Resolução; Após a 
leitura o Sr. Presidente colocou o referido Projeto em discussão e em seguida em votação, o Projeto 
de Resolução nº 06/2017 foi aprovado por unanimidade. Grande Expediente: O Sr. Presidente 
disse que precisa da resposta até hoje, sobre quem vai querer participar da formatura do CEP, no 
dia 21/12 às 20 horas, os interessados devem deixar o nome com o Secretário Cezar, continuou 
dizendo que o nosso Regimento Interno, nos obriga a fazermos 4 Sessões Mensais, das quais 
mudamos a que seria amanhã para hoje, porque dois filhos de Vereadores vão participar de 
formatura e nada mais justo que os pais possam ir, pois é um incentivo para que os filhos possam 
realmente estudar na vida, então em consenso, todos decidimos antecipar o dia e o horário, como foi 
comunicado tanto no facebook como no comunicado para o Executivo, a nossa próxima reunião 
ordinária seria na próxima quarta-feira, que será dia 27/12/2017, então, também nos reunimos, nós 
Vereadores, pois isso pode e foi decidido por nós e também será avisado ao Executivo e no 
facebook, que a próxima Sessão Ordinária que seria dia 27/12/2017, foi antecipada para o dia 
22/12/2017 às 17 horas, fazendo assim que possamos findar nossos trabalhos; Fez um comentário 
que ontem, domingo, esteve em Santana de Caldas, onde houve uma confraternização jogo de 
futebol entre o time da Serra dos Mendonças e Santana de Caldas, fomos recepcionados lá pela 
Vereadora Presidente da Câmara Ana Lúcia e pelo Prefeito Ulisses, fomos muito bem recepcionados 
e chegando aqui ele correu para o campo onde tivemos a final do campeonato de futebol de 
Brazópolis, realizado pela divisão de esportes, na pessoa do Sr. Helder e com apoio do Prefeito 
Municipal, esteve presente lá também, o nobre Vereador Aldo Chaves, o nobre Vereador Adilson de 
Paula, tivemos uma luta boa lá e questionou o nobre Vereador Adriano, se está feliz e pediu calma, a 
final do campeonato de futebol de Brazópolis foi entre Luminosa e Cruz Vera, que sagrou-se 
campeão o time de Luminosa, então parabenizou o respectivo time, que ficou em primeiro lugar, ao 
time de Cruz Vera pelo segundo lugar, a toda equipe técnica, todos os jogadores, agradeceu a 
polícia militar, na pessoa do Comandante Tenente Paulo, que mandou a viatura de polícia em todos 
os jogos, agradeceu ao Prefeito Municipal, que mandou ambulância para todos os jogos, equipe de 
arbitragem e deu parabéns, porque foi muito bom esse campeonato, não aconteceu nenhuma briga, 
nenhuma confusão, o espirito desportivo prevaleceu e que no ano que vem, parece que já vai ter na 
Zona Rural, perguntou ao Ver. Edson Eugênio. O Ver. Edson Eugênio respondeu que no bairro 
Teodoros já está acontecendo, onde fizeram uma pausa neste fim de ano e irá retornar na primeira 
semana do mês de janeiro. O Sr. Presidente disse maravilha, porque o esporte realmente muda o 
caráter dos jovens, é muito bom. O Ver. Adriano Simões lembrou que o 3º lugar do campeonato 
municipal ficou também para o Distrito de Luminosa, o time Tiradentes. O Sr. Presidente chamou o 
Ver. Adriano de egoísta, pois quer tudo para Luminosa. O Ver. Adriano Simões continuou 
parabenizando o Sr. João Tripa, com 6 mandatos de Vereador nesta Casa, ele é o coordenador do 
Tiradentes Futebol Clube. O Sr. Presidente interrompeu dizendo que o 4º lugar, como o vereador 
deve saber, ficou com o time da Farmácia São José, também teve os troféus que não custarão 
nenhum centavo para a Prefeitura, troféus muito bonitos por sinal, que foram entregues pelo Prefeito, 
Presidente da Câmara, Ver. Aldo, Ver. Adilson, Helder, inclusive um dos troféus o Sr. Presidente 
quem doou, que era dele e estava em sua casa e ele doou, eles arrumaram e ficou muito bonito, lá e 
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deixou a palavra do Grande Expediente em aberto. O Ver. Edson Eugênio parabenizou a Dona 
Carmem pelo Natal Solidário que aconteceu no Poliesportivo, neste domingo, uma festa muito 
bonita, agradeceu também a presença de todos aqui hoje e disse que queria falar referente a uma 
resposta do Executivo, sobre um pedido seu referente a uma estrada que desbarrancou em vários 
pontos daqui até o bairro Teodoros, onde falaram que foi realizada a manutenção, o vereador disse 
que fez o pedido inúmeras vezes pela Câmara, também verbalmente direto com o Secretário de 
Obras e não foi realizado, então teve que pegar um trator e fazer a limpeza e agora foi realizado. O 
Ver. Adriano Simões perguntou se o vereador pegou o trator próprio e efetuou a manutenção. O Ver. 
Edson Eugênio respondeu que na realidade não usou o seu trator, porque estava sem lâmina, então 
foi preciso pagar um trator para fazer a limpeza, outra coisa, conforme comentamos na semana 
passada, sobre a questão de máquinas, em conversa com o Sr. Prefeito na quinta-feira, eles 
mandariam a máquina na sexta-feira, porém devido as chuvas, pediu para esperar e o Secretário de 
Obras mandou a máquina ontem até um trecho, choveu e fez um barro enorme, hoje com a terra 
molhada ele mandou a máquina de novo, está faltando planejamento, não é possível que esta em 
Obras e não entenda que com chuva não se passa máquina na estrada, pois vira um barro e fica 
uma anarquia, o correto seria ter um planejamento e ver o que deve ser feito, pois depois quando 
vira barro fala que não tem brita e questionou então como se faz. O Ver. José Carlos pediu 
desculpas e será com tristeza que fará seu comentário, em relação a dois ofícios do Executivo, a 
questão de invasão de competência do Vereador e a questão da audiência pública, sobre a invasão 
de competência, duas colocações chamaram atenção, falar que a maioria dos vereadores estavam 
cometendo isso, que maioria é essa e quem são, pois devemos saber, porque tem agido 
estritamente dentro de suas competências e de acordo com o Regimento Interno e Lei Orgânica 
Municipal, em segundo lugar, fazendo pressão para interesses pessoais, esta é uma acusação 
gravíssima, porque quem é eleito não pode agir para interesses pessoais, deve agir para a 
comunidade, então pontuou essas duas questões com tristeza, porque falamos em relação 
independente e harmoniosa, mas para ser independente e ser harmoniosa, precisa ter respeito de 
ambos os lados. O Sr. Presidente disse com todo respeito a fala do Vereador, se o Vereador está 
então pedindo um esclarecimento endereçado a quais vereadores. O Ver. José Carlos respondeu 
que o ofício foi encaminhado para o Presidente e foi lido em Plenário. O Sr. Presidente disse então 
ao Vereador que se quer que o Executivo responda, então faça como Pedido de Informação. O Ver. 
José Carlos respondeu que o Presidente tome as medidas que o Presidente achar necessário, só 
está dizendo da redação do Ofício, da qual discorda das duas colocações e não sabe qual o caso, 
pois a colocação foi genérica. O Sr. Presidente disse que então irá consultar a Casa a pedido do Ver. 
José Carlos, que a Presidência vai mandar logicamente, para saber qual fato e quais Vereadores. O 
Ver. José Carlos disse que é isso gostaria de saber, em defesa da Casa; Outro assunto é em relação 
a audiência pública, disse que já discordou quando veio um ofício falando que a Câmara é quem tem 
competência para marcar audiência pública, mas o Executivo pode reunir a população na hora que 
ele quiser, pode marcar uma reunião e chamar a população, a democracia tem isso de bom. O Sr. 
Presidente interrompeu dizendo que é o Legislativo que marca. O Ver. José Carlos continuou 
dizendo que o Legislativo também pode através das Comissões, então se é o Legislativo que vai 
fazer a audiência pública, ele não faz parte da Comissão de Infraestrutura e Urbanismo, mas 
lembrou a Comissão que a competência para decidir, forma, data, convidados, quando e onde será 
realizada a audiência pública é da Comissão, não tem que vir instrução do Executivo para cá, 
instruindo como fazer, quem faz e quem decide, tendo autonomia para isso através da Lei Orgânica 
é a Comissão, então se eles estão falando de invasão de competência, vamos falar dos dois lados. 
O Sr. Presidente disse que é de competência do Legislativo, como está na Lei Orgânica Municipal 
para que se faça audiências públicas, é do Legislativo Municipal, Estadual e Federal. O Ver. José 
Carlos respondeu que nesse caso sim. O Sr. Presidente disse que tomou o pressuposto da missiva 
que nos chegou, que por reunião no Fórum ficou acordado que teria que ter a disponibilidade sim, do 
Legislativo, do Executivo, inclusive do Ex-Prefeito Municipal Sr. João Mauro, o Chefe de Cartório, do 
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Ministério Público, que seria combinado, no seu entendimento, que ficou acordado no Fórum, na 
reunião de outubro, que fosse quando estivessem todos programados. O Ver. José Carlos disse que 
não está discutindo o objeto, somente esta questão da competência, pois não participou desta 
reunião do Fórum, onde só teve acesso ao relatório e disse que queria somente pontuar estas duas 
questões e precisamos de toda forma tentar melhorar essa relação com o Executivo, porque isso é 
importante para a cidade e espinhando do jeito que está a gente não chega em lugar nenhum. O Sr. 
Presidente disse que é para resolver essa pendência. O Ver. José Carlos respondeu que são todas 
as pendências e que está citando os dois casos, mas sua fala é genérica, é importante resolver 
esses casos para que produza, o caso do Loteamento mesmo é um caso que não produziu, estamos 
a 5 ou 6 meses discutindo e essa audiência pública poderia ter sido realizada em outubro. O Ver. 
Adriano Simões lembrou que é desde o aniversário da cidade. O Ver. José Carlos disse que só está 
pontuando estas questões de uma opinião sua e fica triste de ser dessa forma, porque deveríamos 
ser recebidos como recebemos o Executivo a qualquer hora para resolver estes problemas. Eu Ver. 
Dalírio Dias, parabenizei a equipe de Luminosa pelo campeonato de futebol e podemos ver que os 
bairros novamente estão se levantando para o quesito do esporte, o que me deixa muito feliz, pois é 
algo que já existiu a muito tempo atrás e agora está retomando, parabenizei o Helder e a equipe de 
esportes, que está mostrando que Brazópolis tem muito a crescer no lado do esporte, isso é 
importante para nossas crianças que estão crescendo, parabenizei também o Sr. Joaquim 
Rodrigues, que fez um trabalho brilhante e acredito que terá muito futuro junto conosco, neste 
trabalho que está sendo realizado pelo Departamento de Esportes. O Ver. Adriano Simões lembrou 
do Ricardo, treinador de base. Eu, Ver. Dalírio Dias continuei o agradecimento a eles pelo 
campeonato maravilhoso e que venham mais, que possa abrilhantar nossos bairros com essas 
disputas maravilhosas, que é muito criativa; Depois disse aos Vereadores, que não sabia se a 
reunião seria antecipada, mas podem notar que possuem uma caixa em suas mesas, todos os 
Vereadores, nosso Secretário Cezar, Julio Faria, Bruna Amaral, Dra. Valéria, Dona Eulália e nosso 
contratado que faz a transmissão do Facebook Robson Silva, um gesto simbólico meu para os 
senhores, porque hoje após 1 ano, considero os senhores como membros da minha família e sei que 
passamos muitos momentos amargos na vida, pedi que lembrem dessa caixinha, em tom marrom, 
um pouco escuro, mas lembrem como se fosse ela, que após abrirem esse momento amargo, vocês 
verão que dentro tem um pequeno doce, que pode adoçar toda a nossa vida, como não sabia se 
iriamos fazer a próxima reunião para essa semana, resolvi trazer hoje para os senhores, é de 
coração. O Sr. Presidente disse que o Ver. Dalírio é sempre extremamente gentil e salientou que no 
dia das mulheres, trouxe um botão de rosas para cada servidora de nossa casa e hoje parabeniza 
com uma caixinha de doces, realmente para alegrar a nossa vida, adoçar a nossa vida, agradeceu 
em pé ao Vereador e pediu uma salva de palmas. Eu, Ver. Dalírio Dias disse que assim fico até sem 
condições de falar. O Ver. Aldo Chaves registrou a ida para a cidade de Três Corações, onde 
estivemos com outros Presidentes de Câmaras, Assessores Jurídicos de Câmaras, o movimento 
sobre a estação de tratamento de esgoto que a COPASA vem realizando nos Municípios, está 
crescente com mais de 120 Municípios participantes, e Brazópolis enxerga como contemplado, pois 
ainda não possui este contrato com a COPASA, então tem a oportunidade de fazer um contrato 
muito bem feito, para depois não ser pego de surpresa como os demais Municípios, a Secretária de 
Governo Dona Madalena esteve presente também, onde o Presidente da Câmara de Varginha Sr. 
Zacarias, apresentou o projeto PIVA da cidade de Varginha, onde apresentou uma relação de itens 
que ele considera importante e realmente são importantes, para não sermos surpreendidos e trazer 
um desgaste grande para nossa população, pois é um serviço obrigatório dos Municípios, importante 
registrar que não é imposição do Prefeito, o Prefeito se vê obrigado por questões de Leis Ambientais 
e Leis Federais, que dão um prazo para ser apresentado um plano para tratamento de esgoto, 
chamado ETE, senão o Município passa a ser penalizado com multa, então o assunto é delicado e 
acredita que Brazópolis será beneficiado, no sentido de estar fazendo no momento correto, será uma 
oportunidade para a cidade de elaborar um bom contrato, pois devido ao custo alto da estação de 
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tratamento de esgoto, aproximadamente R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), o Município 
infelizmente não tem condições de arcar, até como foi comentado na reunião, chega a ser um mal 
necessário, pois o Município acaba ficando refém da prestadora, então é uma questão de supra 
importância e é algo que já está em tramitação, dentro de poucos meses estará vindo o Projeto, 
acredita que será contatado o Gerente da COPASA para a elaboração do contrato. O Sr. Presidente 
interrompeu e salientou que não será um contrato somente de Brazópolis, que hoje pelo senso conta 
com 14.610 habitantes assinando isso, será Brazópolis o que consta de movimento com 12.000.000 
(doze milhões) de pessoas. O Ver. Aldo Chaves corrigiu falando que serão 1.700.000 (um milhão e 
setecentos mil) usuários. O Sr. Presidente disse então que não será somente a cidade pequena de 
Brazópolis, mas hoje estaremos respaldados por esse movimento inteiro, então nisso vamos poder 
sim, sentar à mesa de negociação com a COPASA, nós já sabemos o que deveremos fazer e 
através dos erros das cidades mais estruturadas que Brazópolis, maiores que Brazópolis, como 
Poços de Caldas, Pouso Alegre, Baependi, Itajubá, São Lourenço, todas as cidades, os problemas 
que eles tiveram, Brazópolis não terá, inclusive foi falado lá, que o Prefeito de Brazópolis é uma 
pessoa iluminada, pois no dia que viria para essa Câmara o Projeto que nós teríamos votado e 
aprovado, foi o dia que fomos para a primeira reunião em Pouso Alegre e agora fomos para a 
segunda em Três Corações, quando Brazópolis for fazer esse contrato com a COPASA, será muito 
bem feito. O Ver. Aldo Chaves continuou e mudou de assunto, onde parabenizou o time de futebol 
de Luminosa, pelo campeonato de futebol, pois teve a oportunidade de estar domingo no campo, 
parabenizou também o time de Cruz Vera, pelo bom jogo entre as equipes, um jogo de futebol na 
bola, sem pancadaria, dando exemplo para os nossos jovens, pois o esporte tem que ser nessa 
linha, parabenizou também o 3º lugar e o time do Ricardo, que ficou em 4º, que também foi um ótimo 
jogo, também ao Sr. Joaquim pelo excelente trabalho voluntário que vem desenvolvendo nos 
campeonatos, tanto na cidade como na zona rural, lembrou que a partir do dia 21 de janeiro, teremos 
o campeonato regional no bairro Bom Sucesso, que será também um sucesso. O Ver. Adilson de 
Paula agradeceu a presença de todos que acompanham a sessão de hoje e a porta sempre estará 
aberta para prestigiarem nossos trabalhos, agradeceu também ao Ver. Dalírio Dias e ficou muito feliz 
em saber que fazemos parte de sua família, ele também tem um lugar em nosso coração e sempre 
estará, fez também uma pergunta ao Ver. Edson que disse que a máquina esteve hoje no bairro 
Teodoros, ela trabalhou ou não. O Ver. Edson Eugênio respondeu que trabalhou, porém por razão 
da água parada, deixou muito barro. O Ver. Adilson de Paula explicou que fez a pergunta porque 
esteve as 06:30 na garagem da Prefeitura e como não choveu no bairro Cruz Vera, pediu que a 
máquina fosse para lá, pois teria um serviço para ela, mas se ela trabalhou, não tem problema. O 
Ver. Edson Eugênio respondeu que ela trabalhou até próximo a fazendo do Sr. Edílio Torres. O Ver. 
Adriano Simões agradeceu ao Sr. Prefeito, o Vice-Prefeito e todos da secretaria de obras, por 
disponibilizarem o maquinário que está fazendo um belo trabalho nas estradas do Distrito de 
Luminosa, com uma patrol, uma retroescavadeira e um caminhão basculante, fazendo o transporte 
de pedras compradas pelos produtores rurais do Distrito de Luminosa; Falou também referente a 
final do campeonato municipal de futebol, onde destacou a organização, comprometimento do Sr. 
Helder a frente a divisão de esportes, o Sr. Joaquim que faz um serviço voluntário, o Ricardo que faz 
o trabalho nas divisões de base sempre levando as crianças a praticarem o esporte e a todos os 
membros que compõe a divisão de esportes; Parabenizou o campeão do campeonato, o Luminosa 
Futebol Clube e seu coordenador técnico Sr. André Lúcio e Dorival Lúcio, em segundo lugar a 
equipe de Cruz Vera, que é o bairro de onde vem o Ver. Adilson de Paula, enalteceu também o 
trabalho que Cruz Vera faz pelo esporte, também a equipe Tiradentes Futebol Clube que ficou em 
terceiro lugar, na pessoa do João Tripa que é o coordenador técnico da equipe; Parabenizou a todos 
da secretaria de obras pela limpeza das praças, ruas e jardins da cidade, um trabalho muito bem 
feito que está sendo desenvolvido visando as festividades de fim de ano; Fez uma pequena crítica 
em relação a paróquia de São Caetano, que poderia ter enfeitado todas as igrejas dos bairros, não 
só a Matriz em Brazópolis, uma pequena ressalva, pois acredita que não custa muito para a 
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paróquia; Agradeceu e parabenizou a Dona Carmen e a todos que contribuíram pelo Natal Solidário, 
realizado neste domingo no Poliesportivo, onde sentiu muito não ter vindo, pois estava com o rosto 
inchado e acabaria assustando as crianças; Agradeceu também a todos os produtores rurais que 
vem sendo parceiros da administração 2017-2020, principalmente o pessoal do Distrito de Luminosa, 
que vem comprando pedra cascalho para colocar nas estradas e isso vem fazendo a diferença nas 
estradas municipais, principalmente no Alto da Serra no Distrito de Luminosa; Falou também sobre o 
próximo campeonato que se aproxima, que é uma honra falar, pois é um pedido feito pelo Vereador 
no começo do ano, para que fossem reativados todos os campeonatos municipais e graças a Deus 
todos os membros desta Casa concordaram com sua ideia e hoje o campeonato de futebol está 
sendo um sucesso em todo Município; Outro assunto é sobre o Distrito Industrial, que durante todo o 
ano bateu nesta tecla aqui nesta Casa e o Município precisa urgentemente deste Distrito Industrial, 
pois atraindo empresas, onde iremos coloca-las, disse para o Executivo enviar o Projeto que com 
certeza será votado com 9 votos a 0; Agradeceu também o Ver. Dalírio Dias pela lembrança e disse 
que ele é um parceiro de coração; Referiu-se a todos desta Casa, que está sendo um prazer muito 
grande conviver com vocês, lógico que temos divergências, o que é normal e deve acontecer, pois 
somente concordância não tem como, nesta questão destacou o Ver. José Carlos, pois quando 
chegou nesta casa tinha o vereador José Carlos como oposição ao Prefeito, pediu desculpas e é 
humilde para fazer isso, reconheceu que hoje o vereador ajuda e muito aqui em nossa Casa, pelo 3º 
mandato, se um dia sonhar em chegar no Executivo e houver uma pessoa como ele, ao contrário do 
Executivo, gostaria de ter 9 José Carlos no Legislativo, pois você tem sido de muito valor para nós 
aqui em nossa Casa; O Sr. Presidente disse que já falou várias vezes, que por partidarismo é 
realmente uma oposição, porém sadia, ele mesmo em muitas de suas dúvidas, procura o José 
Carlos, que tem nos ajudado e fala aqui publicamente. O Ver. Aldo Chaves aproveitou a fala do Ver. 
Adriano e parabenizou o Ver. José Carlos, que está em todas reuniões de Comissão e realmente 
soma e acrescenta muito, tendo este ano muito positivo e 2018 será da mesma forma. O Ver. José 
Carlos disse que fica feliz por ter cumprido essa missão, que era uma de suas missões, temos que 
entender que o povo é o principal que temos, Prefeitos e Vereadores são eleitos legitimamente e 
inclusive quando entramos aqui, já havia gostado da posição do Ver. Adriano, antes mesmo de 
começarmos, quando negociamos as questões da mesa e não fica surpreso com o trabalho do 
Vereador Adriano que é muito bom, sabemos das nossas limitações, mas fica muito feliz de ter 
passado essa mensagem e de coração, nunca quis fazer oposição e o que entende é que tem que 
defender suas ideias que acha que são corretas, embora, o que é correto para ele pode não ser 
correto para os outros, mas sempre defender com lealdade e honestamente, pois o difícil da política 
são aquelas questões chamadas, traíragem, politicagem e isso não tem que existir, estava um pouco 
triste com os ofícios, mas está feliz por conseguirmos trabalhar nesse sentido, não é bondade do 
vereador mas é a forma que tem que acontecer, bom seria se não tivesses situação nem oposição, 
mas sim trabalhando pelo interesse do povo, mesmo que erros acontecem, podemos errar em uma 
votação, o Executivo pode errar e enviar uma matéria inadequada, mas não podemos descriminar 
por causa disso, é estudar a matéria, avaliar e dar a resposta do porquê de não concordar, pode ter 
a certeza absoluta que o que faz aqui dentro faz lá fora também, algumas vezes já citaram o trabalho 
do Ver. Adriano que reconheço não só aqui na frente de vocês, mas reconheço a legitimidade de 
todos vocês, não pleiteando futuro, que graças a Deus está bem desprendido dessa questão, temos 
que fazer um trabalho, a cidade é nossa, nós precisamos dela, moramos aqui, nascemos, vivemos e 
vamos continuar morando aqui e agradeceu a citação dos Vereadores. O Sr. Presidente disse que o 
que o brigadeiro não faz, um gesto simples adoçou nossos corações. O Ver. Adriano Simões disse 
que a nossa casa, apesar de tudo que aconteceu, estamos unidos. O Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos e convidou a todos para a Quadragésima Sessão Ordinária da Casa no dia 22 de 
dezembro às 17:00 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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