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Ata da Nona Sessão Ordinária – 05-04-2017

Ata da Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 05 de Abril
de 2.017, às 20:00, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de Souza. Instalada a
Sessão, o Presidente, Ver. 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 ao verificar o quórum constatei a presença de todos. Em seguida,
procedi à leitura da Ata, que após lida e discutida, onde foram feitas algumas correções, a mesma foi
aprovada por unanimidade pelos Vereadores e será publicada no Mural da Câmara Municipal.
Correspondências Recebidas: Ofício 137/2017/GAB.PMB, assunto: Resposta aos Pedidos de
Providências do Ver. Adriano Simões; Ofício 152/2017/GAB.PMB, assunto: Envio da Lei 1179 e 1180
de 05 de abril de 2017, respectivas leis aprovadas pelo Legislativo e Sancionadas pelo Executivo;
Ofício 88/17 do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brazópolis, sobre o
envio do relatório mensal de atividades; Carta a todos Vereadores do Deputado Federal Sr. Bilac
Pinto, comunica que o Município de Brazópolis foi contemplado com a doação de um veículo Ônibus
Escolar com 40 (quarenta) lugares, que será entregue no dia 03/04/2017. O Sr. Presidente
parabenizou o Ver. José Carlos sobre a correção feita no assunto referente ao ônibus escolar.
Correspondências Enviadas: Carta da Câmara Municipal para o Sr. Deputado Dalmo Ribeiro, com
o intuito de celebração de uma parceria com o objetivo de qualificação a partir da experiência
acumulada por esta Escola. O Sr. Presidente explicou que 5 (cinco) vereadores foram para Belo
Horizonte representando mais da metade da Câmara, fomos até o Gabinete do Deputado Estadual
Sr. Dalmo Ribeiro, que ofereceu para instalação em Brazópolis, a Escola do Legislativo da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, não gerando ônus algum ao Executivo, tendo somente a
necessidade de local; Ofício 45/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) a Exmª Juíza de Direito da
Comarca de Brazópolis-MG Dra. Vanessa Manhani informando o início dos trabalhos das
Comissões: Comunicação, Desportos, Saúde e Meio Ambiente, Direitos Humanos, e Comissão
Especial SOS Saúde Hospital São Caetano, com o objetivo de auxiliar e colaborar para o melhor
funcionamento da Entidade; Ofício 48/2017, assunto: Encaminha ao Ilustríssimo Sr. Francisco João
Toledo Resende atendendo solicitação de indicação de Titular e Suplente para o cargo de
Conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança do Município de Brazópolis, sendo Ver.
Carlos Adilson como titular e Ver. Aldo Chaves como suplente; Ofício 47/2017, assunto:
Encaminhamento (Faz) ao Exmº Sr. Prefeito Municipal os Projetos de Lei nº 11 e 12 de 31/03/2017,
aprovados por unanimidade com 5 votos em Sessão Extraordinária da Casa em 04/04/2017; Ofício
45/2017, assunto: Comunicação (Faz) ao Sr. Francisco Martins Filho e Sra. Marilda Santos sobre o
inicio dos trabalhos das Comissões: Educação, Desportos, Saúde e Meio Ambiente, Direitos
Humanos, e Comissão Especial SOS Saúde Hospital São Caetano, com o objetivo de auxiliar e
colaborar para o melhor funcionamento da Entidade. Na oportunidade, requer que encaminhe o
pedido ao contador de toda documentação referente a folha de pagamento e encargos dos
funcionários no ano de 2016 até a presente data; Ofício 44/2017, assunto: Comunicação (Faz) ao Sr.
Francisco Martins Filho e Sra. Marilda Santos sobre o inicio dos trabalhos das Comissões:
Educação, Desportos, Saúde e Meio Ambiente, Direitos Humanos, e Comissão Especial SOS Saúde
do Hospital São Caetano, com o objetivo de auxiliar e colaborar para o melhor funcionamento da
Entidade. Na oportunidade, solicita vista e carga pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis dos documentos
que se fazem necessário para análise dos trabalhos das Comissões; Indicação 004/2017, assunto:
Encaminhamento (Faz) ao Exmº Sr. Prefeito Municipal que o Executivo faça a inscrição/ adesão ao
programa que será lançado pelo Governo Estadual para a execução de obra de asfaltamento, sendo
de 5 ou 6 km de estradas. Também indica que as localidades beneficiadas possam ser o Bairro Bom
Sucesso, Distrito de Luminosa e Serra dos Mendonças; Ofício 41/2017, assunto: Encaminhamento
(Faz) ao Exmº Sr. Prefeito Municipal o Projeto de Lei nº 010 de 27/03/2017, aprovado por
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unanimidade em Primeira e Segunda votação em Sessão Ordinária nesta Casa em 28/03/2017;
Ofício 40/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Exmº Sr. Prefeito Municipal o Projeto de Lei nº
09 de 14/03/2017, aprovado por unanimidade em Primeira e Segunda votação em Sessão Ordinária
nesta Casa em 28/03/2017; Ofício 43/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Exmº Sr. Prefeito
Municipal as Medidas de Providências aprovadas por unanimidade em Sessão Ordinária desta Casa
em 29/03/2017; Ofício 42/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Exmº Sr. Prefeito Municipal a
Indicação n° 04/2017 aprovada por unanimidade em Sessão Ordinária desta Casa em 29/03/2017;
Pedidos de Providências: 09/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja feito o alinhamento da
calçada da Avenida Coronel Henrique Braz até a rodovia MG – 295 dos dois lados. O Pedido de
Providência foi aprovado por unanimidade; O Ver. Aldo Chaves disse ter uma Indicação a ser feita
ao Executivo, sobre a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Necessidades
Especiais, para uma atenção especial a essas pessoas. A Indicação foi aprovada por unanimidade;
10/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que seja enviado o trator com roçadeira para a roçada do
mato na estrada da Serra dos Cunhas; 2 – Que seja recapeado um morro no final da Avenida
Joaquim Alfredo de Paula. Os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 07/2017
do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja verificado a possibilidade de colocação de obstáculos nas ruas
(tipo valeta), na intenção de diminuir a velocidade dos veículos, principalmente das motos, no Distrito
de Luminosa, maior ocorrência na Rua José Albano; 2 – Que seja realizada a reforma dos banheiros
públicos no Distrito de Luminosa. Os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade;
01/2017 dos Vereadores Sérgio Pelegrino e José Carlos, 1 – Que seja refeito o trecho da rede de
esgoto que faz conexão entre a Travessa Mario Silva, Avenida Tancredo Neves, Rua Alvares de
Barros até o início da Rua Capitão Almeida Vergueiro. O Pedido de Providência foi aprovado por
unanimidade; 10/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Que seja feita a pintura da lombada na Avenida
Tancredo Neves, em frente a Mercearia do Alex; 2 – Solicito que seja colocado uma placa para
diminuição de velocidade e som automotivo na Avenida Tancredo Neves (próximo ao Hospital São
Caetano). Este pedido visa a preservação do respeito pelos doentes; 3 – Que seja feita a
manutenção do jardim na Avenida Antonia Viana de Noronha. O Jardim foi feito pela outra gestão e
não se importaram com a manutenção; 4 – Solicito uma placa para organizar o transito de veículos e
pedestres na Rua Antônio Pereira (em frente a casa do Sr. Sebastião motorista da Gardenia). Pois
não tem calçada e temos 3 (três) vias para veículos e pedestres. Situação de risco, pois muitos
veículos transitam em ambas as vias em velocidade excessiva, mesmo tendo pouca visibilidade; 5 –
Que seja feita fiscalização pela Vigilância Sanitária e equipe de Epidemiologia no corredor que divide
a residência da Sra. Fátima e Clube Wenceslau Braz. Devido a proliferação de pombos no local, há
um grande acúmulo de excrementos, que podendo provocar problemas a saúde humana. Os
Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 06/2017 do Ver. Edson Eugênio, 1 –
Que seja intensificada a fiscalização do Setor de Obras na Empresa Terceirizada que está prestando
serviços de manutenção nas estradas rurais. O Pedido de Providência foi aprovado por
unanimidade. O Sr. Presidente comentou sobre a viagem feita para Belo Horizonte na companhia de
outros 4 (quatro) Vereadores, onde foi realizada a visita ao gabinete do Deputado Estadual Sr.
Dalmo Ribeiro, que já surtiu efeito, com o assunto da Escola Legislativa, também ao Gabinete do
Deputado Estadual Sr. Vanderlei Miranda para algumas requisições e para o recebimento de Kits
Esportivos, que infelizmente estavam faltando os jogos de camisas e os Kits não podem sair
incompletos, e devido a demora no recebimento do ônibus escolar, não foi possível ir até o Ginásio
Mineirinho para receber os Kits Esportivos. O Ver. Adilson de Paula lembrou que foi conversado com
o Deputado Estadual Sr. Dalmo Ribeiro, pedindo sua ajuda em favor do Hospital São Caetano. Eu
Ver. Dalírio Dias informei que a viagem foi muito proveitosa, onde pudemos adquirir conhecimentos e
o mais importante foram as visitas aos Gabinetes. O Ver. Aldo Chaves disse que essas viagens são
muito proveitosas, também que o Município deve estar sempre buscando por melhorias e finalizou
dizendo que ficou muito esperançoso com boas novidades que podem estar por vir. O Sr. Presidente
falou sobre a visita do 4º (quarto) ano do CIC à Câmara Municipal, onde explicou todo o
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funcionamento da Câmara Municipal e elas também participaram em comícios de brincadeira, depois
foram eleitos e aprovaram um projeto de Lei, então tivemos um café. Finalizou fazendo a leitura da
carta de agradecimento enviada pelos alunos. O Sr. Presidente falou sobre a honra que foi participar
da inauguração do novo Telescópio do Observatório Nacional de Astrofísica e fez a leitura da
matéria publicada pelo G1 do site globo.com. O Ver. Sérgio Pelegrino disse ter uma denuncia sobre
o Hospital, que inclusive, temos Comissões trabalhando para ajudar, e fez a leitura das denuncias
sobre mau atendimento e descaso com clientes do “Planinho” e disse que encaminharia diretamente
para o Sr. Prefeito. O Ver. Aldo Chaves sugeriu que fosse encaminhado primeiro para a Secretária
de Saúde. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que será necessário também, ter o telefone dos motoristas,
pois houve uma denuncia dizendo que a ambulância ficou parada por 5h na Avenida BPS em frente
ao oftalmologista na cidade de Itajubá. O Ver. Aldo Chaves disse ter feito visitas a Secretaria de
Educação, Secretaria de Saúde, Posto de Saúde, Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura,
CRAS e Assistência Social onde escutou os funcionários e cidadãos, também disse que pretende
fazer essas visitas com maior freqüência. O Ver. José Carlos disse sobre uma conversa com a Chefe
de Gabinete Juliana Torres, referente ao transporte de pacientes para fora do Município, que ela
checou os contratos com as empresas terceirizadas que fazem transporte e não falam nada que não
podem andar em estrada de terra, também disse que o carro que estava arrumando já está quase
pronto. O Ver. Aldo Chaves disse que um dos problemas da Spin é que a mesma só transporta 7
passageiros. O Ver. José Carlos disse sobre o Ofício que enviou a Copasa, sobre os bairros dos
Clementes e São Rafael, a Sra. Rosangela, Gerente Regional da Copasa de Pouso Alegre entrou
em contato para informar que está sendo feita a atualização do estudo, também falou sobre a visita
dos assessores do Deputado Estadual Ulysses Gomes a Prefeitura, que agradeceram a visita do Sr.
Prefeito ao gabinete do Deputado. O Sr. Presidente abordou sobre a reunião do Contur, onde foi
eleito Vice-Presidente, o Presidente será o Sr. Romeu, Secretária será a Sra. Rosaura e a Secretária
de Comunicação a Sra. Tânia. Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos e convidou a todos para a Décima Sessão Ordinária da Casa no dia 12 de abril 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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