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Ata da segunda Sessão Extraordinária – 17-01-2017

Ata da Segunda Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 17 de
janeiro de 2.017, às 19:10, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de Souza.
Instalada a Sessão, o Presidente, Vereador Wagner Pereira 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 constatei a presença de todos. Em seguida procedi
à leitura da Ata: O vereador Sr. José Carlos, pediu que constasse em ata sua resposta, “As verbas
publicas são, por sua natureza, vinculadas por lei a determinada finalidade. O Gestor Público, tem o
dever de cumprir a lei e aplicar os recursos, de acordo com cada finalidade.”, o mesmo também
solicitou que fosse corrigido este trecho na ata anterior, na qual o Presidente informou que a mesma
será corrigida, após lida e discutida, a ata foi aprovada por unanimidade pelos Vereadores e será
publicada no Mural da Câmara Municipal. Correspondências recebidas: 2º encontro de
vereadores, com o tema “O Poder Legislativo e o “papel” do Vereador” que será realizado dia 27/01
em Pouso Alegre; Em abril de 2017 o 2º Pólo Mineiro de Vereadores em Belo Horizonte; O Deputado
Estadual Sr. Duarte Bechir, parabenizou os nobres EDIS; Oficio 009/2017 do Prefeito Municipal,
Assunto: Recebimento de Pedidos de Providência; Oficio 012/2017 do Prefeito Municipal, Assunto:
Indicação do Vereador Dalírio Antônio Dias, onde respondeu o Pedido de Providência 01/2017,
informando que o assunto, no item nº 2, qual seja a retirada do bambual, Rua Manoel Joaquim, em
frente à Bicicletaria Santa Fé, nº 532, não pode ser realizado pelo município, através de seus
funcionários, pois é de responsabilidade da CEMIG; Oficio 018/2017 do Prefeito Municipal: Assunto:
Solicitação faz: uma sessão extraordinária para apreciação e possível votação do Projeto de Lei
nº01/2017, em Brazópolis-MG; onde o Sr.Presidente, informou ”Este Projeto não entrará na pauta
hoje”. Oficio 084/2016 da Cemig, assunto: Satisfação. E eu quero informar que a CEMIG realizou
uma pequena poda na parte superficial do bambual onde oferecia riscos, com os equipamentos de
alta tensão; porém, na parte de baixo não foi realizada a remoção, onde o Sr. Presidente indicou a
necessidade de envio de um novo ofício a CEMIG; Oficio 020/2017 do Prefeito Municipal, Assunto:
Solicitação, solicitando que na Sessão Extraordinária do dia 17/01/2017, também sejam apreciados e
votados os Projetos de Lei nº01/2017 e nº02/2017 de autoria do Executivo, onde os mesmos tratam
da criação de cargos, e atualização das remunerações dos servidores públicos, e seus impactos nas
Dotações Orçamentárias; Prefeitura Municipal de Brazópolis, convidando os Bananicultores em
nome da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Meio Ambiente para a
participação da reunião que acontecerá dia 25/01/2017, as 19 hs, no Salão Comunitário, no distrito
de Luminosa, com o Tema: Regularização da Emissão de Notas Fiscais no Município, também
informou sobre outra reunião no mesmo local, para esclarecimentos do Postinho de Saúde de
Luminosa; Oficio 011/2017 do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Brazópolis, Assunto: Comunicado (FAZ), a Conselheira Tutelar Sra. Vera Lucia Alves exercerá a
função de Presidente do Conselho Tutelar no período de 11/02/2017 a 11/01/2018; Of-Circ GabDRS
nº 0003/2017, Gabinete do Deputado Dalmo Ribeiro da Silva, Aos Srs. Vereadores, felicitando e
desejando muito êxito nessa nova Legislatura; Arcebispo Metropolitano de Pouso Alegre Dom José
Luiz Majella Delgado parabenizou aos Srs. Vereadores pelo inicio do mandato 2017/2020; OF/ GAB/
SUBSEAM/ Nº 2449/2016, informando a ordem do Governador Fernando Damata Pimentel, que
comunica o pagamento da 2ª parcela no valor de R$30.000,00 para o Município de Brazópolis, do
convênio do Programa de Investimentos da MGI; Oficio 01/2017 da Câmara Municipal de
Paraisópolis, Assunto: Posse Mesa Diretora. Em seguida foi lida a Moção de Pesar à família do
falecido José Luis Cintra. Correspondências Expedidas: Oficio 002/2017 do Presidente da Câmara
Municipal, Assunto: Encaminhamento, registrando o encaminhamento ao Sr. Prefeito Municipal da
Ata aprovada em Sessão de Posse do Prefeito eleito para a gestão 2017/2020, devidamente
registrada no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Brazópolis. Oficio 003/2017 do
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Presidente da Câmara Municipal, Assunto: Encaminha, registrando o encaminhamento a Sra. Márcia
Olegária da Silva, Chefe do Cartório Eleitoral do Município e Comarca de Brazópolis da Ata do
Termo de instalação da Legislatura 2017/2020 dos Vereadores eleitos, devidamente registrada no
Cartório de Registros de Títulos e Documentos; Projetos de Resolução: Nº 01/2017, que dispõe
sobre a alteração do inciso II do artigo 61 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Brazópolis,
onde ficaram alteradas as Sessões Ordinárias da Câmara, em número de 04 (quatro) e serão
realizadas nas primeiras quartas-feiras de cada mês, as 19:00 h (dezenove horas), também
referentes a este Projeto de Resolução, fiz a leitura dos pareceres Jurídico e da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação; Nº 02/2017, que dispõe sobre a revisão salarial dos funcionários da
Câmara Municipal de Brazópolis para o exercício de 2017, onde ficou concedida a revisão salarial
dos servidores da Câmara Municipal, a título de reposição da inflação acumulada no ano de 2016,
com o índice de 6,2881%, também informo que os cargos que não alcançarem o mínimo nacional,
terão sua remuneração fixada em R$937,00, também referentes a este Projeto de Resolução, fiz a
leitura dos pareceres jurídico, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização; Projetos de Lei: Nº 001 de 17 de janeiro de 2017, que dispõe
sobre a Revisão Geral Anual dos Servidores Públicos Municipais de Brazópolis no exercício de 2017,
também referentes a este Projeto de Lei, fiz a leitura dos pareceres da Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização, Comissão de Legislação, Justiça e Redação e o Parecer Jurídico. Nº 002
de 17 de janeiro de 2017, que dispõe sobre reestruturação do Quadro de Cargos e Classificação da
Prefeitura Municipal de Brazópolis; Pedidos de Providência: 01/2017 Vereador Sr. Carlos Adilson,
1 – Que seja feito a restauração de lombadas na Rua Euclides Cintra: 1º em frente a casa do Sr.
João Goulart, 2º em frente a casa do Higino Nogueira, 3º construção de uma faixa elevada próximo
ao nº 229; 2 – Que seja feito a restauração do calçamento da Rua Gonçalves Torres por motivo de
afundamento; 3 – Que seja feito a melhoria na estrada Lago da Serra dos Mendonça, em
decorrência das chuvas há acumulo de água provocando buracos e deslizamentos; 02/2017
Vereador Sr. Adilson de Paula, 1 – Que seja mudado o trajeto do lixeiro, que suba pelo bairro
Colônia e volte pelo asfalto até o bairro Cruz Vera; 2 – Que seja agregado mais um funcionário
conserva no bairro Cruz Vera; 02/2017 Vereador Sr. Sérgio Eduardo Pelegrino Reis, 1 – Que seja
feita a colocação de corrimão e iluminação no primeiro acesso a Igreja Nossa Senhora Aparecida; 2
– Que seja feito fiscalização no antigo prédio da Parmalat, lá existem maquinários que estão
expostos acumulando água da chuva, sendo grande potencial do foco do mosquito transmissor da
dengue; 3 – Que seja feito a restauração da quadra da Estação (Beira da Linha); 4 – Fazer revisão
da tubulação de esgoto que está sendo despejado no quintal da residência do Sr. Tarcísio Pereira
(Rua Ana Rosa Bordignon) tendo como referência o Rancho Country Can Can no Bairro Can Can;
02/2017 Vereador Sr. Aldo Chaves, 1 – Que seja colocada uma faixa elevada no inicio dos canteiros
(Acesso ao fórum) nos dois sentidos, Avenida Coronel Francisco Braz, 2 – Que seja colocada uma
faixa elevada Avenida Coronel Francisco Braz sentido Avenida- Centro em frente a casa da Dona
Regina Rosa, 3 – Que seja colocada uma faixa elevada Avenida Coronel Francisco Braz sentido
Centro-Avenida em frente o bar do Gilberto, 4 – Que seja colocada uma faixa elevada na Rua Alferes
Antonio Dias próximo ao número 147, 5 – Que seja colocada “Boca de Lobo” na Rua Benjamim
Constant altura do número 178. Esta rua quando chove a enxurrada inunda a fachada das casas, 6 –
Que sejam cortadas duas árvores mortas a Rua Abel Pinheiro (Residencial Abel Pinheiro), em frente
ao número 190 (Residência Moisés Diniz), estas árvores estão colocando em risco dois imóveis;
01/2017 Vereador Sr. Marcos Adriano Romeiro Simões, 1 – Que seja feita a restauração do Mercado
Municipal, que se encontra em condições precárias, 2 – Que seja melhor sinalizado o trevo de
acesso ao Frei Orestes e Luminosa localizado na Avenida Antônio dos Reis perto da Cascata Bar,
onde o fluxo de veículos é intenso e riscos eminentes de acidentes, 3 – Que seja melhor sinalizado o
trevo de acesso ao bairro estação e sentido centro, localizado a Rua Manoel Joaquim próximo ao
mercadinho JB, 4 – Que seja colocada uma lombada para reduzir a velocidade da Avenida Antônio
dos Reis bairro Bela Vista, número 676, referência “Venda do Ney”. 02/2017 Vereador Sr. José
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Carlos Dias, 1 – Que seja feito uma operação de limpeza nas saídas de águas das chuvas na
Estrada do Observatório, Bairro Bom Sucesso, 2 – Que seja executado a colocação de pedra tipo
seixo rolado ou brita bica corrida, em trechos da Estrada de acesso a Comunidade das Posses,
Bairro Bom Sucesso; 02/2017 Vereador Sr. Dalírio Antônio Dias, 1 – Que seja efetuada a
manutenção da estrada que liga o bairro Bom Sucesso ao bairro Estação Dias com o uso da patrol e
efetuando as saídas de água das chuvas, 2 - Que seja colocado um caminhão de pedra brita no
bairro Anhumas na estrada de acesso a família do Sr. João Filó, na subida após a residência do Sr.
José Valdair Louro, no qual da acesso a inúmeras famílias no bairro posterior. Em seguida o Sr.
Presidente informou que seria realizado um breve intervalo. Reiniciando os trabalhos, o Sr.
Presidente fez a leitura dos enunciados Pedidos de Providência, onde o Vereador Sr. Carlos Adilson,
informou que já conversou com o Prefeito Sr. Carlos Morais, referente a importância de se restaurar
as lombadas da Rua Euclides Cintra, em seguida o Vereador Sr. Adilson de Paula, informou que em
sua solicitação para a mudança do trajeto do lixeiro, não irá impactar em distância percorrida,
informando que o mesmo irá somente voltar por outro caminho, facilitando o trabalho de coleta, o
Vereador Sr. Aldo Chaves, informou que as árvores informadas em seu Pedido de Providência, se
encontram na rua, por isso são de responsabilidade do Poder Publico de serem retiradas, após a
leitura e explicação de alguns Vereadores, o Sr Presidente consultou a mesa e todos os Pedidos de
Providência foram aprovados e serão encaminhados para o Executivo. Em seguida o Sr. Vereador
Presidente falou sobre o Projeto de Resolução 01/2017, que dispõe sobre a alteração do dia de
realização das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal, após discutido o Projeto foi aprovado por
unanimidade. Projeto de Resolução 02/2017, que dispõe sobre a revisão salarial dos funcionários da
Câmara Municipal para o exercício de 2017, após discutido o Projeto foi aprovado por unanimidade.
O Sr. Presidente informou que os Vereadores não receberam nenhum reajuste neste ano, pois o
valor foi fixado no ano passado pela Câmara Municipal. O Sr. Presidente abordou o Projeto de Lei Nº
01/2017 do Executivo, que dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos Servidores Públicos Municipais
de Brazópolis no exercícios de 2017 e dá outras providências, e informou que o mesmo já foi lido e
realizou somente a leitura dos Pareceres por parte do Legislativo, após a leitura, o projeto foi
colocado em primeira votação e foi aprovado por unanimidade, em seguida o Vereador Sr. Aldo
Chaves, pediu regime de urgência, onde o Sr. Presidente consultou os demais Vereadores e colocou
o referido Projeto em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Nº 02/2017
do Executivo, que dispõe sobre a reestruturação do Quadro de Cargos e Classificação da Prefeitura
Municipal de Brazópolis, onde o Sr. Presidente informou que o mesmo já foi lido e passaria para a
leitura somente dos pareceres do Legislativo. Foi colocado em primeira Votação, o Vereador Sr.
José Carlos registrou abstenção em seu voto, sendo o Projeto aprovado por 7 votos a favor e 1
abstenção, em seguida o Vereador Sr. Aldo Chaves, pediu regime de urgência, onde o Sr.
Presidente consultou aos demais Vereadores e colocou o referido Projeto em segunda votação,
ainda sobre o mesmo projeto, o Vereador Sr. Sergio Pelegrino solicitou o envio por parte do
Executivo, da descrição das funções dos novos cargos criados, o Sr. Presidente ainda informou que
o referido aumento não fora concedido ao cargo de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Executivos,
o Vereador Sr. José Carlos registrou abstenção em seu voto, sendo o projeto aprovado por 7 votos a
favor e 1 abstenção, o Projeto de Lei Nº 02/2017 aprovado em primeira e segunda votação vai a
sanção do Sr. Prefeito. O Sr. Presidente ratificou informações sobre o Sr. Robinson de Queiroz,
informando que o mesmo está atuando como colaborador, trabalhando sem o recebimento de
salário, falou também sobre a importância histórica do Jornal Brazópolis, dando continuidade, o Sr.
Presidente fez o convite ao Sr. João Pedro Vizotto para que fizesse uso da tribuna, para dar
informações referentes ao CEP de Brazópolis, no qual o mesmo é Diretor. então o Sr. Presidente
solicitou ao Secretário Executivo Sr. Cesar Gomes que conduzisse o Sr. João Pedro até a tribuna,
onde o mesmo cumprimentou a todos presentes e informou sobre o impasse que a escola estava
passando, devido a padronização por parte do estado, referente as redes de escolas
profissionalizantes, explicou sobre a criação das turmas de Ensino Médio, já integrados com as
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matérias técnicas, e que houve um grande retorno por parte dos pais, e que a escola já possuía 220
alunos inscritos, em seguida informou sobre uma viagem feita para Belo Horizonte, com Prefeito Sr.
Carlos Morais, Vereador Sr. Wagner Pereira e o amigo Sr. César Gomes, com o objetivo de
ajudarem a escola a continuar seu belo trabalho, logo depois, agradeceu a todos os envolvidos. O
Sr. Presidente agradeceu a presença do Sr. João Pedro e também a todos que ajudaram nesta
causa, Ensino Médio Integrado irá iniciar suas turmas em fevereiro e o Ensino Técnico com novas
turmas a partir de agosto. O Vereador Sr. Aldo Chaves também parabenizou ao Prefeito Carlos, ao
Vereador Wagner Pereira, e informou que os mesmos foram até Belo Horizonte antes mesmo de
tomarem posse em seus cargos, gastando recursos próprios. O Vereador Sr. José Carlos também
informou sua satisfação com a conquista alcançada pela continuidade do CEP, também falou sobre
como algumas coisas o corte de verbas de assuntos importantes como Educação e Saúde, eu
Dalírio, informei que estava muito satisfeito com a conquista alcançada pelo CEP, com a experiência
adquirida como ex-aluno da escola, o Vereador Sr. Adriano Simões, parabenizou o Diretor João
Pedro, Prefeito Carlos Morais e o Presidente Sr. Wagner Pereira, que lutaram muito em prol do CEP,
o Presidente Sr. Wagner Pereira, pediu que ficasse registrado o primeiro Deputado que abraçou a
causa CEP foi o Sr. Deputado Bilac Pinto, que agendou a reunião com o Deputado Sr. Agostinho
Patrus, parabenizou os Srs. Vereadores que foram atrás dos Deputados de seus partidos para
intercederem pelo CEP. Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença de
todos e convidou a todos para a Primeira Sessão Ordinária da Casa no dia 01 de fevereiro às 19:00
horas. 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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