CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
Ata nº 33 de 19-11-2019
Ao décimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na Câmara Municipal de
Brazópolis, localizada na Praça Wenceslau Braz, nº 17, no Plenário Legislativo Vereador Dr.
Euclides Machado de Souza, com início às 19h:00 minutos, realizou-se a 33ª Sessão Ordinária
sob a Presidência do Vereador Adriano Simões, que desejou boa noite aos vereadores, aos
munícipes presentes e aos internautas, em seguida proferiu as palavras:” Sob a proteção de Deus e
em nome do povo Brazopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos”, então foi tocado o hino
a bandeira do Brasil, em homenagem ao dia da bandeira, em seguida solicitou ao Secretário Ver.
Aldo Chaves que procedesse a chamada nominal dos vereadores, onde constatou a presença de
todos, havendo quórum o Presidente declarou aberto os trabalhos e informou que será feita a
dispensa da leitura da Ata de número 32, do dia 05 de novembro de 2019, sendo que a mesma já
foi lida, discutida e aprovada pelos vereadores, deu continuidade solicitando ao Vice-Presidente
Ver. Sérgio Pelegrino que faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 124/2019 ao
Poder Executivo; 125/2019 ao Sr. Péricles. O Presidente deu continuidade solicitando ao
Secretário Ver. Aldo Chaves que faça a leitura das Correspondências Recebidas, sendo:
00104112019 do Sr. João Bosco; 157/2019 e 161/2019 do BrazPrev; Convite para inauguração de
agência Sicredi em Pouso Alegre; Convite para a 34ª FECEP; 227/2019 do Poder Executivo;
Convite para solenidade de entrega da Medalha Desembargador Hélio Costa; Convite para
comemoração de 10 anos da 17ª RPM. O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de
Providências e Requerimentos, sendo: 29/2019 do Ver. Dalírio Dias; 36/2019 do Ver. Carlos
Adilson; 04/2019 do Ver. Edson Eugênio; 29/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino; 24/2019 do Ver.
Aldo Chaves. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O Presidente deu
continuidade abordando o Projeto de Lei do Legislativo nº 07 de 2019, que “Dá denominação à
Travessa que liga a Rua Gustavo Ferreira ao Campo de Futebol, no Distrito de Luminosa e
dá outras providências”, informando o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e da Assessoria Jurídica. Em seguida colocou o referido Projeto de Lei em discussão.
Os vereadores Aldo Chaves e Adriano Simões fizeram uso da palavra. Dando continuidade
colocou o Projeto de Lei do Legislativo nº 07 de 2019 em 1ª votação. O Projeto foi aprovado por
unanimidade em 1ª votação, em seguida colocou o referido projeto de lei em 2ª votação. O
Projeto de Lei do Legislativo nº 07 de 2019 foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação e
irá a Sanção do Prefeito Municipal. O Presidente deu continuidade abordando o Projeto 001/2019
de Emenda a Lei Orgânica Municipal, onde ficou instituída a Comissão Especial de revisão da Lei
Orgânica Municipal e Regimento Interno, sendo os membros, Presidente Adilson Francisco de
Paula, Vice-Presidente Carlos Adilson Lopes Silva, Relator Aldo Henrique Chaves da Silveira,
Vogal Wagner Silva Pereira e Sérgio Eduardo Pelegrino Reis, convidou também os Vereadores
José Carlos e Dalírio Dias a participarem da Comissão, ambos os vereadores concordaram. Em
seguida distribuiu o Projeto de Emenda para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Deu
continuidade dando inicio ao Grande Expediente: O Ver. Sérgio Pelegrino abordou sobre as
duvidas dos cidadãos referentes ao seu pedido de providência sobre as questões do trânsito.
Agradeceu o Secretário de Educação Sr. Junior Torres, pela disposição em acompanhar as visitas
as escolas. Abordou também sobre o campeonato de futsal que está acontecendo na quadra
Poliesportiva, onde parabenizou o Chefe de Esportes Helder Silveira e reforçou um pedido ao
Prefeito, referente as bolas e redes da quadra. O Ver. José Carlos abordou sobre duas situações
que estão em alerta, uma sendo a ponte do bairro dos Bragas em Bom Sucesso, onde há trafego de
ônibus, cargas de produtos e moradores, informou que está muito perigosa e pediu atenção do
Executivo, outra situação é referente a rede de água para atender o bairro dos Clementes, que
mesmo não tendo uma seca rigorosa, os moradores sofreram com falta de água, e informou que
sempre diz que somente o Executivo pode dar encaminhamento junto da Copasa para resolver essa
situação. O Presidente questionou a quanto tempo a comunidade dos Clementes está com esta
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necessidade da água da Copasa e porque no momento em que foi inserida a Copasa no bairro Bom
Sucesso, esta comunidade não recebeu. O Ver. José Carlos respondeu que a Copasa realizou
reunião com o bairro e todos acreditaram que seria feita a obra completa, portanto foi feita
somente 50%, desde então a Copasa alega que tem a necessidade de outro Projeto, então vem
realizando a cobrança. O Ver. Dalírio Dias abordou sobre a 1ª Corrida do Engenho realizada na
cidade de Paraisópolis, no dia 10/11, onde a equipe Bom Sucesso participou e então a
parabenizou, relatou que a equipe iniciou com 28 atletas e atualmente possui quase 80, então pediu
uma atenção especial ao Executivo. Disse também que no dia 15/11 esteve com o Prefeito no
bairro de Bom Sucesso, onde passaram por vários pontos, incluindo a ponte dos Bragas citada
pelo Ver. José Carlos, assim, puderam constatar seu estado crítico e relatou a passagem de ônibus
pela ponte. O Presidente complementou o assunto referente a ponte, onde disse que o problema é
oriundo de muitas gestões, pois de outra forma, dá a conotação de que é descaso do atual prefeito.
O Ver. Dalírio Dias complementou dizendo que quando se faz algo, deve-se ser bem feito e a
gestão que a realizou na época poderia ter pensado melhor e fazer a ponte mais larga. O Ver José
Carlos referente a ponte, informou que com a ampliação das redes escolares, também houveram
ampliação de outras pontes no bairro, onde acompanhou os projetos, porém, esta referida ponte
não foi ampliada e atualmente os ônibus estão fazendo outro trajeto, que passam pela referida
ponte. O Ver. Adilson de Paula disse estar indignado com a empresa Cemig pela falta de energia
no bairro Cruz Vera das 04:00 até as 17:30, o que consequentemente causou a falta de água, já que
as bombas dependem de energia e também de meios de comunicação que também dependem de
energia, lembrou que enviou ofício para a Cemig e recebeu a resposta de que estava tudo normal,
porém, todas as vezes que cai a energia no bairro Cruz Vera, o retorno demora de 12 a 24 horas,
citou que houve perda de leite e também prejudicou as pessoas que necessitam de aparelhos de
saúde, citou também que um morador entrou em contato com a empresa que informou não haver
nenhuma reclamação, sendo que todo o bairro estava reclamando. Citou também sua indignação
com o Sr. João Tripa, que iniciou uma obra no bairro Anhumas e executou metade do serviço e o
Executivo responde que já foi realizado. Abordou também que um ano atrás saíram pedindo votos
para deputados, o qual fez pois o município havia ganho um trator completo para atender a zona
rural, então faz pedidos para todas as comunidades do bairro Cruz Vera e até hoje este trator só
atendeu o bairro Prainha e o bairro da Roça. Também abordou sobre a ponte do bairro da roça, que
até hoje o Executivo se quer foi verificar a situação da mesma. Resumiu tudo dizendo que faz o
pedido e não é atendido, então o morador faz o pedido e é atendido, como fica o pensamento da
população com o vereador, pediu então uma resposta melhor do Executivo e dos coordenadores de
obra. O Ver. Aldo Chaves abordou sobre a ponte dos Bragas, a qual usa com frequência, onde
afirmou a necessidade de manutenção da mesma e citou que com o aumento do bairro, aumentou
também o fluxo de veículos, disse que a frota de veículos aumentou e muito nos últimos 20 anos.
Respondeu ao colega João Paulo Soares que reclamou o porque dos Vereadores não fazerem
pedido de aumento do salário dos servidores, então explicou que existe a Lei de Responsabilidade
Fiscal e o único que pode fazer esse aumento é o Executivo com a necessidade de autorização da
Câmara, disse que caso venha este Projeto, terá aprovação por unanimidade. Disse também que
esteve com o Sr. Walber Fernandes, o qual comentou sobre o aplicativo “minas atende” onde
podem ser feitas diversas reclamações, como por exemplo, reclamações sobre a empresa Gardenia,
faixas de rodovias, etc. O que em seguida, após o retorno do estado, é possível entrarmos com
mais força para reivindicar também a demanda do cidadão. Abordou também sobre a reunião da
nova diretoria da APAE no dia 14/11 no auditório do CEP. Também sobre a FECEP, onde esteve
presente e parabenizou todos os alunos pelos belos trabalhos, citou os trabalhos em relação a
reforma do velório municipal feito pelos alunos, também o trabalho sobre os pioneiros da
retransmissão de TV. O Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu a diretora Lurdinha e todos
colaboradores do Grupinho, pela recepção, também ao Sr. Paulo e toda equipe de Obras, que
atenderam a pedidos no feriado, referentes a vazamento de esgoto. O Presidente abordou sobre a
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confraternização dos conterrâneos do Distrito de Luminosa, que foi realizada no feriado e houve
uma grande participação, parabenizou todos que se esforçaram para que este evento ocorresse.
Abordou também sobre o torneio de futebol ocorrido no bairro Cruz Vera, onde sagrou-se campeã
a equipe do Sertãozinho Futebol Clube, disse que o torneio teve a denominação “Octacílio Pereira
Machado”. Também cumprimentou os servidores Ronaldo Pereira, Felipe Jardim e Délcio
Francisco da Silva que fizeram o trabalho em um pequeno trecho na estrada chegando em
Luminosa no sentido Campos do Jordão. Finalizou prestando homenagem a bandeira do Brasil,
onde disse ser uma honra presidir está sessão no dia de hoje e conforme sugerido do Ver. Wagner
Pereira que pudéssemos tocar o hino da bandeira do Brasil. O Ver. Wagner Pereira agradeceu o
Sr. Robson por conseguir o hino da bandeira para podermos tocar durante a sessão. O Presidente
encerrou agradecendo a presença de todos, convidando para a Trigésima Quarta Sessão Ordinária
da Casa no dia 21 de novembro às 19:00 horas e pediu que todos se levantem para saudarem os
pavilhões. Dando como encerrado os trabalhos. Eu, Aldo Chaves lavrei a presente Ata, que após
lida, e, se aprovada, será assinada por todos os EDIS presentes.
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