CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS
Ata nº 08 de 07.04.2020
Ao sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, na Câmara Municipal de Brazópolis,
localizada na Praça Wenceslau Braz, nº 17, extraordinariamente está realizando sua Sessão com
início às 19h:00 hs, transmitida por vídeo conferência devido a pandemia que se instalou em
nosso País, por segurança dos servidores e dos Vereadores. Antes de iniciar os trabalhos o
Presidente solicitou ao Ver. Dalírio Dias Secretário da Mesa Diretora que fizesse a chamada dos
Vereadores, constatada a presença de todos os Vereadores. Deu-se o início a 8ª Sessão Ordinária
sob a Presidência do Vereador Aldo Chaves, às 19:00 hs. Deu continuidade desejando 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 comentou que será dispensada
a leitura da Ata da última reunião, e será postada posteriormente em sua integra em nossa página
da Câmara no Facebook e também posteriormente será colocada no mural da Câmara. Será
dispensada a leitura das correspondências enviadas, e também não serão feitos Pedido de
Providências, Indicações e Requerimentos de Informação para agilizar a Sessão. Em seguida
passou palavra ao Ver. Wagner Pereira que leu uma correspondência recebida do Hospital São
Caetano explicando sobre as medidas tomadas no Hospital para conter a disseminação do Corona
Vírus. Leu também um ofício recebido pelo Deputado Betinho Pinto Coelho onde solicita uma
viatura para Policia Civil de Brazópolis. Foi lido também pelo Presidente o Ofício Nº3168/2020
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre parecer Prévio sobre as contas do
Munícipio de Brazópolis no ano de 2018. Ofício Nº047/2020 do Poder Executivo enviando
Projetos de Lei Nº008 e 009/2020. Em seguida o Presidente abordou sobre o Projeto de Lei Nº 008
de 03 de abril de 2020 que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de
2021 e dá outras providências.” Abordou o Projeto de Lei Nº009 de 06 de abril de 2020 “Cria
dotação orçamentária e natureza de despesa, alteram-se as Leis 1275/2019 – LOA 2020 e
1238/2018 – PPA 2018/2021 e dá outras providências. Ambos foram distribuídos para Comissão
Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. O
Presidente que com a mudança no regimento agora as Comissões possuem 2 (dois) secretários
que será feito o revezamento da Relatoria indicado pelo Presidente de cada Comissão, ficando
assim a relatoria de cada Projeto: Projeto 008/2020, Relator da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação o Ver. Wagner Pereira e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas o Ver. Dalírio Dias. Projeto 009/2020, Relator da Comissão de Legislação, Justiça de
Redação o Ver. Carlos Adilson e Comissão de Finanças Orçamentos e Tomada de Contas o
Ver. Adriano Simões. Grande Expediente: Ver. Adilson de Paula comentou sobre a COPASA,
onde ficou sem água no bairro Cruz Vera o final de semana todo. O que ocasionou a falta d’agua
foi uma pane elétrica na rede de energia que vai até a bomba. Comentou também que algum tempo
atrás foi enviado para a responsável deste Setor da COPASA, Sra. Rosângela Maksuer Krepp,
solicitando a reativação do 2º (Segundo) poço artesiano do bairro, por ter uma água e melhor
qualidade e ter um poço reserva para evitar a falta d’agua. Pediu então que o Secretário da Câmara
reenvie este pedido para a COPASA. Ver. Adriano Simões comentou sobre a visita que ele, o
Prefeito Municipal Carlos Alberto e Sr. José Mário fizeram na cidade vizinha do Estado de São
Paulo, São Bento do Sapucaí, onde foram recebidos pelo Prefeito Municipal Sr. Ronaldo
Venâncio e o Presidente da Câmara para tratar sobre a divisa entre os dois municípios. Comentou
sobre sua participação na reunião do Comitê de Combate ao COVID-19 na última sexta feira dia
04 onde foram tratados vários assuntos pertinentes ao COVID-19, destacando que podem contar
com ele para qualquer medida que for tomada da lei para o combate aos vírus. Ver. José Carlos
falou de sua preocupação em relação ao COVID-19 e tem acompanhado as notícias no mundo
todo e no Brasil. Destacou algumas questões como não termos nenhum caso aqui em Brazópolis
pelo bom trabalho que a cidade vem fazendo. Áreas próximas ao nosso município, como São
Paulo e pediu bastante cuidado pode o fluxo interno de pessoas, como uso de máscaras e cuidados
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com higiene ainda se controla, mas o fluxo externo onde estas cidades já possuem o vírus. Pedir as
autoridades que mantenham as regras, dentro da legalidade, porque a preocupação dos munícipes é
com a grande circulação de pessoal de fora. Pediu novamente para que as pessoas tomem os
cuidados devidos com a higiene e lamenta que ainda 30 % da população não acreditam que a
pandemia pode se alastrar. Falou também sobre o Comitê que vem arrecadando alimentos para a
população mais carente e também das costureiras coordenadas pela Secretaria de Saúde onde o
pessoal doa os tecidos e as costureiras fabricam as máscaras. As pessoas se unindo tornam-se mais
forte e quando esta onda acabar tornaremos mais fortes, sendo que é uma coisa inédita e vamos
aprendendo dia a dia. Ver. Wagner Pereira parabenizou o Prefeito Carlos Alberto Morais e a
Secretária de Saúde Alessandra Lancetti onde estão trabalhando arduamente para o combate ao
Corona Vírus. Pediu paciência aos comerciantes e citou que também é comerciante e sua loja está
fechada a um mês. Prefere ter prejuízo agora do que pegar este vírus e morrer, pediu para
pensarem primeiramente na saúde. Falou que Brazópolis tem cestas básica e ninguém vai passar
fome, quanto as contas de telefone, luz etc, negocie porque o mais importante é a saúde.
Agradeceu aos seus amigos que através de um pedido dele, doaram para Brazópolis, termômetros
digitais sendo os mesmos usados na barreira sanitária na entrada da cidade e no Pronto
atendimento. Sr. Rafael D’ávila, proprietário do Cartório, de Registro de Imóveis de Brazópolis,
Sr. Valter Suman, Prefeito de Gruaruja e sua esposa, Edna Suman. Fazendo solicitações a amigos
no Whats app vários se sensibilizaram e também já enviaram termômetros para o município.
Agradeceu também o proprietário da padaria Sr. Ronaldo, seu sobrinho Julio César Pereira.
Ressaltou que com pequenos gestos se conseguem grandes realizações, e fez um apelo para que se
alguém quiser doar algum material de saúde, pode entrar em contato através da Câmara ou com o
próprio Vereador. Ver. Carlos Adilson falou novamente sobre o corona vírus e explanou com
números alarmantes de pacientes e mortes pela pandemia no mundo. Comentou também que 28%
da população do Brasil não seguem as recomendações da Organização Mundial da Saúde,
Ministério da Saúde bem como a Secretaria do Munícipio. Disse que iremos perder parentes
amigos e muita gente acha que é uma “gripina” e muito triste ver uma cidade vazia. Como os
Vereadores são muito cobrados dos cidadãos, procurou a Secretaria de Saúde, Alessandra Lancetti
para ter mais informações corretas sobre as ações e pediu se alguém tiver dúvidas, pode ligar em
seu whats app, menseger e telefone. Disse também que as lojas abriram na nossa cidade vizinha e
o que se viu eram lojas lotadas, inclusive com moradores daqui do município. Temos casos
confirmados da doença em Itajubá, Pouso Alegre e logo vai chegar em nossa cidade, é inevitável.
Pediu calma e enfatizou o comunicado do Hospital e ressaltou os trabalhos dos funcionários que
estão trabalhando incansavelmente, preparando o Hospital para receber pacientes com prováveis
portadores do vírus, unindo forças para o combate. Ver. Dalírio Dias parabenizou todos os
agentes de saúde, voluntários que estão à frente do combate ao covid-19 porque nas cidades
vizinhas já existem casos confirmados e espera que chegue as doença em nossa terra bem branda.
Agradeceu ao prefeito, apesar do trabalho que está tendo com o combate ao vírus está dando
atenção as estradas do bairro Bom Sucesso, em passos lentos, mas está fazendo. Ver. Sérgio
Pelegrino diz que tem sido muito procurado, por sempre postar nas redes sociais notícias da
Prefeitura, Estado e União, sobre o auxílio do governo onde as pessoas tem muitas dúvidas e
podem estar acessando o site da prefeitura, a própria página onde tem também o telefone do
CRAS para estarem tirando suas dúvidas sobre como ter acesso a esse auxilio. E quem for até o
CRAS para fazer o cadastro, que leve seu celular que eles estarão auxiliando no que for preciso,
levando o CPF de todos que residem na casa. Ver. José Carlos agradeceu a Comunidade do
bairro São Rafael e Bom Sucesso que doaram alimentos para formação de Cesta básica na
Secretaria de Educação. O Presidente agradeceu a presença dos Vereadores Wagner Pereira e
Adriano Simões pela participação deles na última reunião do Comitê de Combate ao Covid-19 e
convidou os demais Vereadores para participar das próximas reuniões. Tentar preservar o máximo
os cidadãos brasopolenses, mas muitos acham que estas ações não sãos necessárias mais são
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extremamente importantes seguindo as orientações da OMS , Ministério da Saúde tentando fazer o
achatamento desta curva, que nos próximos dias será o pico de 06 a 22 abril. Hoje o epicentro da
pandemia é no estado de São Paulo onde o Governador João Dória estendeu por mais 15 dias o
isolamento e sabendo que a proximidade do nosso município com estado de São Paulo temos que
redobrar os cuidados. As ações que foram feitas no Distrito de Luminosa com fechamento da
divisa com o estado de São Paulo onde participou o Vereador Adriano Simões e o Prefeito
Municipal são muito importantes. Ressaltou também que não estamos tão longo do Rio de Janeiro
onde é o segundo estado do País com pessoas infectadas. Borda Mata aqui no Sul de Minas já tem
um caso, onde o Sr. de aproximadamente 40 anos foi transferido para o Hospital Escola de Itajubá.
Estamos vivendo um momento muito difícil e diferente para nós brasopolenses onde vivemos em
pais que não tem catástrofes mas infelizmente estamos passando por momentos difíceis, onde
nossos antepassados sofreram com a gripe espanhola e morreram milhares de pessoas mundo afora
e agora estamos revivendo este drama com o corona vírus que é muito mais letal que a gripe
espanhola e sabemos que todo cuidado é pouco, o comércio está sofrendo, mas muita gente vai
sofrer financeiramente. Todos perdem, o município deixa de arrecadar, estado deixa de arrecadar,
aulas que estão sendo suspensas, enfim, toda sociedade está sofrendo. Peço a Deus que abençoe
toda família brasopolense, e tomara que em breve retomemos a normalidade. O povo brasopolense
sempre foi um povo receptivo e gostamos de receber pessoas, agora no Semana Santa,
principalmente. E pediu que as pessoas fiquem em suas casas e venham para Brazópolis em uma
outra oportunidade. O Presidente encerrou pedindo a Deus que proteja a cada cidadão e cidadã de
nosso município e que na próxima semana possa trazer notícias boas para a população. Agradeceu
a todos e convidou para próxima Sessão dia 14 de abril que será feita por vídeo conferência.
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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