CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
Ata nº 03 de 18.02.2020
Ao décimo oitavo 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 3ª Sessão Ordinária sob a
Presidência do Vereador Aldo Chaves, que desejou boa noite aos Vereadores, em seguida proferiu
as palavras:” Sob a proteção de Deus e em nome do povo brazopolense, iniciamos nossos trabalhos
legislativos” O Presidente informou aos cidadãos que qualquer manifestação e comentários na página
da Câmara não serão permitidos durante as Sessões, e qualquer dúvida, questionamentos poderão ser
feitos diretamente aos Vereadores pelos seus e’mails ou no Messenger do Facebook da Câmara e serão
respondidos em até 5 dias. Deu continuidade solicitando ao Secretário da Mesa Diretora, Ver. Dalírio
Dias que verificasse o quórum, verificado o quórum com a presença de todos os Vereadores, o
Presidente deu continuidade à Sessão. 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: 010/2020 e 011/2020 ao Poder Executivo. Em
seguida solicitou ao Secretário Ver. Dalírio Dias que faça a leitura das Correspondências
Recebidas, sendo: Ofício Nº12/2020 da Casa de Convivência José Caetano Pereira e Ofício Nº
21/2020 do Executivo Municipal. O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos de
Providências e Requerimentos de Informação e Indicações, sendo: 02-1/2020 Ver. Sérgio
Pelegrino; 03/2020 Ver. Carlos Adilson; 03/2020 Ver. Dalírio Dias; 03/2020 Ver. José Carlos;
Requerimento de Informação Nº01/2020 do Ver. Dalírio Dias. Os pedidos de providências e
Requerimento foram aprovados por unanimidade. O Presidente mencionou sobre o novo Código de
Posturas, do Município que desde 1949 não é atualizado e está na Câmara desde 2018, onde está sendo
discutido juntamente com a criação do Código de Ética que novamente precisa ser nomeada nova
Comissão para discussão e emissão dos pareceres. Resolução Nº10/2020 “Nomeia Comissão Especial
da Câmara Municipal sobre o Projeto de Lei do Novo Código de Posturas do Municipio”. Ver.
Wagner Silva Pereira – Presidente; Carlos Adilson Lopes Silva – Vice-Presidente; Marcos Adriano
romeiro Simões – Relator e Vereador José Carlos Dias. O Presidente deixou a palavra em aberto.
Ver. Wagner Pereira comentou sobre o Código de Posturas do Município ser muito antigo e ressaltou
algumas peculiaridades do Código como multa quem deixar cavalo amarrado, sem camisa na
cachoeira e beijo na praça. Só que antes de atualizar o Código de Posturas, teríamos que atualizar e
aprovar a Lei Orgânica do Município, onde já o fizemos. Comentou sobre o curso que fez em Belo
Horizonte abordando este assunto, onde será muito útil para a atualização e aprovação do Projeto,
ficando como Presidente da Comissão. O Presidente colocou a Resolução nº10/2020 em votação,
onde a mesma foi aprovada por unanimidade e irá para promulgação da Mesa Diretora da Câmara
Municipal. Resolução nº11/2020 “Nomeia Comissão Especial para atualização do Regimento
Interno e criação do Código de Ética. ” Ver. José Carlos Dias – Presidente; Ver. Adilson de Paula –
Vice-Presidente; Sérgio Eduardo Pelegrino Reis – Relator; demais membros: Dalírio Antônio Dias;
Edson Eugênio Fonseca Costa e Wagner Silva Pereira. O Presidente deixou a palavra em aberto. Ver.
José Carlos agradeceu por estar na presidência desta Comissão e comentou sobre a importância da
atualização do Regimento Interno e criação do Código de Ética sendo que o a Lei Orgânica do
Município já foi aprovada no fim do ano e precisa o mais breve possível aprovar o Regimento Interno
com o novo texto e também o Código de Ética. O Presidente colocou a Resolução nº11/2020 em
votação, onde a mesma foi aprovada por unanimidade e irá para promulgação da Mesa Diretora da
Câmara Municipal. Antes de dar início ao Grande Expediente o Presidente leu o decreto do Executivo
nº19 de 14 de fevereiro de 2020 que “Estabelece as ruas que serão impedidas durante as festividades
de Carnaval-2020”. Ver. Wagner Pereira parabenizou aos organizadores do Carnaval, onde sempre
falou que ali, no início da Av. Cel. Francisco Braz, é o melhor lugar para a colocação do palco. Deu
ideia também de se construir um palco móvel, preso por correntes, que na hora do desfile fica içado e
depois do desfile voltar ao normal. O Presidente comentou sobre os Decretos do Executivo Nº13 e
17/2020 que “Nomeia Membro Titular do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Brazópolis”, onde já foram feitas algumas modificações, sendo substituídos dois Conselheiros. Leu
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também a programação do Carnaval 2020 em Brazópolis que será realizado entre os dias 21 e 25 de
fevereiro. O Presidente deu continuidade iniciando o Grande Expediente: Ver Sérgio Pelegrino
agradeceu ao Executivo e Pessoal do Departamento de Obras pela colocação de um quebra-molas na
Av. Dr. Manoel Joaquim onde o mesmo já vem solicitando esta melhoria a algum tempo, sendo uma
reivindicação antiga dos moradores locais e espera a colocação de outras. Explanou para os
Vereadores algumas informações importantes para os foliões do Carnaval 2020. Agradeceu a todos os
organizadores do Carnaval como, a SLM locações, os blocos, comerciantes e a todos foliões, também
desejando um ótimo carnaval. Ver. Wagner Pereira complementou as palavras do Ver. Sérgio
falando sobre o aumento de contingentes policiais nos dias de carnaval propiciando maior segurança
aos foliões. O Presidente comentou que cada vez mais está sendo utilizado no Carnaval de
Brazópolis, recursos próprios dos Blocos, comerciantes, enfim, fazendo movimentos e assim cada vez
menos uso do dinheiro público. Falou sobre a poda das árvores que se faz necessário para não impedir
a iluminação e atrapalhando também as câmeras de vigilância. Agradeceu ao Departamento de Obras
que acatou o pedido do CONSEP. Ver. Carlos Adilson agradeceu a Secretaria de Saúde, onde no
recesso Parlamentar houve um ocorrido e Sra. Alessandra Lanceti prontamente atendeu uma paciente
que precisa de uma transferência. Agradeceu também a Sra. Bárbara, onde um paciente recém operado
precisou fazer um translado para a zona rural, prontamente foi atendido. Fez uma crítica em cima da
resposta ao seu pedido de providencia de novembro de 2019 onde solicitava a colocação de placas
indicativas sobre os atletas que usam a pista na Av. Tancredo Neves, para prática de esportes e a
resposta era que estava em análise. Consultou o Departamento de Esportes onde foi falado que no
período de recesso os Advogados da Prefeitura estavam de férias e já retornaram, e precisa de um
parecer para ver se é ou não possível a colocação destas placas indicativas porque precisa dar uma
resposta aos atletas. Falou sobre a segurança do Carnaval onde esteve conversando com o Tenente da
Policia Militar de Brazópolis e pediu aos foliões que não delapidem nosso patrimônio com
vandalismos, porque no fim sobra para todo mundo. Ver José Carlos agradeceu em nome da
comunidade do bairro das Posses o Ver. Adriano e o Sr. João Tripa por ter levado as pedras para a
melhoria da estrada no bairro. Fez uma crítica também sobre os pedidos escritos que vão para
prefeitura pedindo melhoria e demoram tanto para serem respondidos e executados. Encaminhado aos
técnicos, se o pedido foi executado, que enviar a resposta que já foram executados, se os técnicos
avaliarem e achar que não deve ser executado, que a resposta seja enviada também. Disse que ele e o
Ver. Dalírio Dias já fizeram inúmeros pedidos sobre conservas nas estradas, principalmente da Estrada
do Observatório e não aguenta mais a abordagem dos moradores pedindo uma solução e ficando até
envergonhado porque não vai ninguém olhar o problema que dura mais de 4 meses e ninguém vai até o
local. Comentou sobre o carnaval e parabenizou a todos que organizam esta festa, apesar de não
participar. Ver. Wagner Pereira falou novamente sobre o carnaval de Brazópolis dizendo que quem
financiou até o ano de 2016 foi o Poder Executivo, só que em 2017 as cidades vizinhas estavam
cancelando o carnaval devido à falta de verbas e aqui o Executivo estava fazendo a festa. O Prefeito
cancelou também porque estava em época de chuvas, estradas péssimas e pelo alto custo que chegaria
a R$200.000,00 (Duzentos mil reais) e a prefeitura não tinha este dinheiro, tinha outras prioridades.
Então foi montado uma equipe em que ele fazia parte juntamente com outros fizeram o carnaval 2017,
onde a prefeitura gastou apenas o necessário, após realizou-se carnaval 2018, 2019 e 2020 que a
prefeitura não precisa bancar todo o carnaval e a responsabilidade ficando por conta da inciativa
privada. Com o dinheiro economizado no carnaval de 2017 foram gastos em melhorias de estradas,
saúde e muito mais. Deu continuidade justificando sua falta na última Sessão Ordinária onde na terça
feira dia 18 foi marcada uma reunião, juntamente com Sr. Prefeito Carlos Morais, Sr. João José
Ribeiro Neto, Coordenador da Escola CEP e o Sr. José Emilio, Assessor do Dep. Betinho Coelho,
onde estava agendada a reunião na Secretaria de Educação de Minas Gerais com o Sr. Bernardo
Henrique Miranda para tratar da Escola CEP onde não estava sendo permitido o Modulo I do Pós
Médio noturno, sendo que há salas vazias ficando sem estudar mais 230 alunos. Onde foram mostrar a
estrutura da nossa Escola e pedir para que não sejam fechadas estas vagas. No restante da semana o
Vereador participou de palestras ministradas pelo Governador Zema, Ministro do TSE, Promotores e
autoridades sobre Políticas Públicas. Encerrou fazendo críticas as condições dos ônibus da empresa
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Gardênia que faz a linha B.H. Itajubá. Ver. Adriano Simões agradeceu a todo funcionalismo público
do município e principalmente ao pessoal de Divisão de Obras que muitas vezes ultrapassam seus
horários de trabalho para atender principalmente as estradas que estão em estado precário. Um caso
particular citado pelo Ver. foi a turma de Divisão de obras que trabalhou até mais de 9 (nove) horas da
noite. Falou das críticas que recebe nas redes sociais, que estaria tirando self com inchada na mão, diz
ter orgulho de ser filho de produtor rural, onde trabalha junto com os funcionários com muito orgulho,
porque ser for para ficar sentado em casa vendo o que pode ocorrer com as pessoas, como quedas de
barreiras e rios quase por transbordar e invadir casas sem fazer nada, prefere não ser eleito para essa
casa. Mais uma vez ressaltou o respeito e reconhecimento que tem pelo pessoal de Obras da Prefeitura.
Comentou também sobre a final da 3ª Copa Regional de Futebol do bairro Bom Sucesso, Estádio Zico
Peixoto, onde esteve junto com o Prefeito Carlos Morais, Ver. Aldo Chaves, Chefe de Divisão de
Esportes, Sr. Helder Chaves. Parabenizou Sr. Joaquim Rodrigues e equipe pela excelente organização
do torneio que contou a participação de 24 times da região onde o primeiro lugar ficou para equipe de
Itajubá e o segundo lugar para equipe de São José do Alegre. Finalizou sua fala desejando um bom
carnaval a todos os foliões e desatando nosso carnaval como um dos melhores da região. O Presidente
agradeceu ao Café Brazópolis na pessoa do Sr. Waldair e Brazconect do Sr. Jeferson pela premiação
dada aos vencedores do Campeonato de Futebol e a colaboração também de alguns Vereadores.
Solidarizou também com a família da Sargento Mendonça pela perda de sua esposa Virgília
Mendonça. O Presidente encerrou agradecendo a presença de todos, convidando para a terceira
Sessão Ordinária da Casa no dia 03 de março 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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