CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
Ata nº 01 de 04.02.2020
Ao quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 1ª Sessão Ordinária sob a
Presidência do Vereador Aldo Chaves, que desejou boa noite aos vereadores, aos munícipes
presentes e aos internautas, em seguida leu um nota que não será mais permitido no decorrer da
transmissão das Sessões da Câmara, os comentários na página. Os comentários assim como as
perguntas e dúvidas dos munícipes poderão ser feitas no Menseger da página ou mesmo direto
nos e’mail dos Vereadores, em seguida proferiu as palavras:” Sob a proteção de Deus e em nome
do povo brazopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos”, em seguida solicitou ao
Secretário Ver. Dalírio Dias que seja verificado o quórum , onde constatou a presença de todos,
havendo quórum o Presidente declarou aberto os trabalhos e informou que será feita a dispensa da
leitura Ata da última Sessão. O Presidente deu continuidade solicitando ao Vice-Presidente
Ver. Adilson de Paula que faça a leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 001/2020 e
002/2020 ao Poder Executivo, 004/2020 à Empresa Venetur, 005/2020 a Promotoria de Justiça e
006/2020 ao Sr. Eliezer Grassi Ramos (CEMIG). Em seguida solicitou ao Secretário Ver. Dalírio
Dias que faça a leitura das Correspondências Recebidas, sendo: Ofício 12/2020 do Poder
Executivo; 04/2020 BRASPREV; 52/2020 Conselho Tutelar; 04/2020 Vigilância Sanitária. O
Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de Providências e Requerimentos de
Informação e Indicações, sendo: 01/2020 Ver. Dalírio Dias; 01/2020 Ver. Edson Eugênio;
01/2020 Ver. Carlos Adilson; 01/2020 Ver. José Carlos e Indicação 01/2020 Ver. José Carlos e
Carlos Adilson. Os pedidos de providências e Indicação foram aprovados por unanimidade. O
presidente deu sequência abordando sobre as Resoluções Permanentes da Câmara que se reunirão
no decorrer de 2020. Foi lida uma a uma e aprovada por unanimidade pelos Vereadores, ficando
assim as Comissões Permanentes da Casa para 2020: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA: Sr. Adriano Simões – Presidente, Sr. Wagner Pereira – VicePresidente e Sr. Carlos Adilson – Relator. COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS
E FISCALIZAÇÃO: Sr. José Carlos – Presidente, Sr. Dalírio Dias – Vice-Presidente e Sr.
Adriano Simões – Relator; COMISSÃO DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: Sr. Wagner Pereira– Presidente, Sr. Carlos Adilson–
Vice-Presidente e Sr. Sérgio Pelegrino – Relator. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTOS, SAÚDE E MEIO AMBIENTE: Sr. Sérgio Pelegrino Presidente, Edson Eugênio - Vice-Presidente e Sr. Adilson de Paula – Relator.
COMISSÃO PERMANENTE DE DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DA MULHER E
SEGURANÇA PÚBLICA: Sr. Carlos Adilson - Presidente, Sr. Dalírio Dias – VicePresidente e Sr. Wagner Pereira– Relator. COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO: Sr.
César de Carvalho Gomes – Presidente, Srta. Bruna Maria Faria Amaral – VicePresidente e Sra. Dra. Valéria Maria – Relatora. O Presidente agradeceu a colaboração
de todos para formação das Comissões. Deu continuidade falando que seria feito o uso
da Tribuna pelo Sr. Junior, Presidente do Instituto BRASPREV, onde o agradeceu,
ficando o uso da Tribuna para dia 11 de fevereiro na segunda Sessão Ordinária da
Câmara, onde será abordado o Projeto de Lei Complementar Nº 02 de 08 de Janeiro de
2020 “Altera dispositivos da Lei Complementar nº 02, de 30 de novembro de 2015, a
qual dispõe sobre a instituição do regime próprio de Previdência Social dos Servidores
do Município de Brazópolis-MG e dá outras providências. Grande Expediente: Ver. José
Carlos leu uma poesia do Poeta “Emicida”, em seguida falou que esse ano vai ser um ano
diferente, difícil por ser um ano eleitoral onde a participação popular aumenta, e isso é justo, onde
as pessoas que estão preiteando um cargo para Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito. Falou sobre
esperança e esperança é o que traz a proposta, fala também que gostaria que os candidatos a estes
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cargos tragam propostas de esperança porque proposta de desesperança e de baixa estima o povo
já cansou. Outra questão é não cair na tentação das tais “FaceNews” onde nas redes sociais
compartilham mentiras onde se espalham com facilidade, isso a nível de rede, agora sabemos que
em nível de cidade não traz ganho algum também. Os candidatos que preiteiam um cargo de
liderança têm que enxergar além da montanha. Ver. Dalírio Dias iniciou falando sobre as estradas
de rurais de Brazópolis onde tem uma extensão muito grande de estradas. Perdeu-se o momento
para arrumar as estradas, agora no período das chuvas não tem como arrumar. Pediu que se dê
mais atenção para as estradas principais. Que o Executivo analise carinho as estradas dando
prioridade neste período economizando para o próprio município. Encerrou convidando a todos a
participar da posse da nova diretoria do CONSEP e discussão quanto a segurança do nosso
município, principalmente no Carnaval, dia 06 de fevereiro na sede dos Veteranos às 19:00 hs.
Ver. Adilson de Paula falou que está acompanhando os servidos de melhorias nas estradas e
esteve no bairro Can Can constatando que realmente estava em péssimo estado o morro que dá
acesso ao Casarão, foi colocado cascalho e deu uma grande melhoria. Esteve também no bairro
Alegre juntamente com o Vereador Adriano Simões, só que com as chuvas fica difícil os
trabalhos. Constando que chovendo estraga muito as estradas e pediu paciência aos moradores
desta região que aos poucos vão arrumar tudo. Parabenizou o funcionário conserva do bairro
Alegre João Paulo pelo trabalho realizado. Disse que foi feito manutenção nas estradas, só que
com as chuvas não tem jeito mesmo. Comentou também a instalação da torre antena de celular no
bairro Cruz Vera onde vai beneficiar os moradores dos bairros vizinhos. Agradeceu e cobrou o
Prefeito pela parceria firmada com os moradores, onde os mesmos já fizeram a parte deles para
calçamento da rua na entrada do campo de futebol. Convidou a todos para participar da Festa de
São Sebastião no bairro Cruz Vera que se inicia na quinta feira dia 06 de fevereiro tendo como
festeiros Sr. Valter e Sueli onde festa termina no Domingo, encerrou convidando a todos
novamente para participar. Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu ao Prefeito e o Vereador Adriano
pelo conserto da Estrada do Alegre que estava em péssimo estado onde ele, apesar de ser Vereador
da Cidade recebe também demandas da área rural do município. Agradeceu principalmente os
moradores dos bairros que trazem estas demandas aos Vereadores, diz não ter nada contra o
cidadão colocar os problemas nas redes sócias, só antes de colocar, procurar um Vereador para
que possa levar até o prefeito. Ver. Adriano Simões também falou sobre o estado precário da
estrada do Alegre onde procurou atender da melhor maneira, abrindo mão da máquina para estrada
de Luminosa e pedindo ao prefeito para levar a máquina para a estrada do bairro Alegre.
Agradeceu o morador Gustavo Silveira que sempre procura os Vereadores para fazer as
solicitações. Falou que todas as estradas rurais estão ruins. Naquele dia esteve também
acompanhando os trabalhos nas estradas, o Vereador Adilson de Paula. Criticou também que os
pontos críticos já poderiam ter sido feitos as melhorias a um tempo atrás, mas devido as obras do
Campo de Futebol, que tem prazo para entregar, o maquinário ficou muito tempo para atender esta
obra. Mas com o esforço de todos e a união de todos, Legislativo, Executivo e população para que
a situação das estradas melhorem. Agradeceu também a todos que de uma forma ou de outra
trabalharam para a festa de Nossa Senhora das Candeias no distrito de Luminosa fosse um
sucesso, que teve como festeiros Sérgio e sua esposa Izabel. Convidou a todos também para o Pré
Carnaval de Luminosa que será realizado no dia 08 de fevereiro com a organização do CF, banda
Suco de Laranja e os Bonecos Gigantes de Brazópolis. O Presidente se solidarizou com os
familiares que sofreram com as enchentes em todos os municípios afetados pelo ciclone
extratropical, citou exemplo de Belo horizonte e cidades vizinhas. Falou que dia 3 a equipe das
estradas terá novidade com a divisão de funções para melhoria das mesmas. Falou da grande
extensão de nossas estradas rurais onde são de 800 Km. Ficando o Sr. João Tripa com a parte do
distrito de Luminosa, bairro Alegre e mais, e o Sr. Carlos Martins com os do lado do bairro
Teodoros e Anhumas. Convidou também para o Pré-Carnaval no distrito de Luminosa no próximo
dia 08. Encerrou agradecendo a presença de todos, convidando para a segunda Sessão Ordinária
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da Casa no dia 11 de fevereiro às 19:00 horas e pediu que todos se levantem para saudarem os
pavilhões. Dando como encerrado os trabalhos. Eu, Dalírio Dias lavrei a presente Ata, que após
lida, e, se aprovada, será assinada por todos os EDIS presentes.
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