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Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária – 25-10-2017
Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em
25 de Outubro de 2.017, às 19:00 h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de
Souza. Instalada a Sessão, a mesma foi presidida pelo Sr. Vice-Presidente, Ver. Sérgio Pelegrino
que 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 fiz a
chamada dos nobres Edis e verifiquei a ausência do Vereador Presidente Wagner Pereira e do
Vereador Aldo Chaves, que estavam em Belo Horizonte – MG, fazendo um curso: A Lei de
Responsabilidade Fiscal e os atos de improbidade administrativa de 24 a 27 de outubro de 2017, no
CEAP, verifiquei que havia quórum e procedi à leitura da Ata, que após lida e discutida, onde foram
feitas algumas correções, a mesma foi aprovada por unanimidade pelos Vereadores presentes e
será publicada no Mural da Câmara Municipal. O Sr. Vice-Presidente solicitou meus trabalhos na
leitura das Correspondências Enviadas: Ofício 169/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr.
Prefeito Pedido de Providência aprovado por unanimidade em Sessão desta Casa em 11/10/2017;
Ofício 170/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito os Pedidos de Providências
aprovados por unanimidade em Sessão desta Casa em 11/10/2017; O Sr. Vice-Presidente fez a
leitura da Moção de Pesar a Família do Sr. Rubens Martins Araujo; Correspondências Recebidas:
Ofício 367/2017 da Prefeitura Municipal que envia a Lei Municipal 1207 de 17/09/2017; Ofício
362/2017 da Prefeitura Municipal com as respostas aos pedidos de providências protocolizados na
Prefeitura no dia 05/10/2017; Convite do Círculo de Orquidófilos de Brazópolis para a XV Exposição
Nacional de Orquídeas; Ofício da Empresa OI, informando a resposta sobre o ofício 151/2017
enviado a mesma; Ofício 088/2017 do BrazPrev, que solicita autorização para que o BrazPrev possa
realizar sua Assembléia Geral de prestação de contas no prédio dessa Egrégia Câmara Municipal;
Pedidos de Providências: Pedido de Providência 25/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que seja
enviado o caminhão com retroescavadeira para finalizar os trabalhos iniciados no túnel da rede
ferroviária no bairro Cruz Vera. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade; Pedido de
Providência 17/2017 do Ver. Edson Eugênio, 1 – Que seja feito a manutenção das estradas dos
bairros Anhumas, Retiro de Anhumas e Ribeirão Pequeno; 2 – Que sejam instaladas lixeiras nos
bairros Teodoros, Boa Vista, Floresta, Bom Jardim e Japão; 3 – Que seja feita poda de uma árvore
no bairro Anzol, em frente a propriedade do Sr. Márcio Augusto, pois a mesma encontra-se
atravessada na estrada batendo em veículos altos, principalmente ônibus escolar. Os pedidos de
providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 25/2017 do Ver. Carlos
Adilson, 1 – Que sejam retirados todo entulho de obras da Prefeitura de calçamentos, que ficaram
depositados na Rua Gonçalves Torres em frente o número 557; 2 – Que seja feita capina e limpeza
em torno do Correio da cidade, pedido feito pelo Sr. Lucimilton. Os pedidos de providências foram
aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 27/2017 do Ver. José Carlos, 1 – Que seja
incluída no cronograma de obras para o ano de 2018 a execução de galeria no trecho do córrego
Tijuco Preto localizado entre a Travessa Mariquita Lobo e a Rua Sete de Setembro. Esse trecho
ainda corre a céu aberto e se torna foco de pernilongos e mosquitos que atacam as residências
próximas. Pedido feito por um morador próximo do local; 2 – Colocação de lixeiras nas proximidades
da Creche Municipal do bairro Frei Orestes para possibilitar a manutenção da limpeza nas ruas e no
pátio próximo a escola. Pedido feito por um morador do bairro; 3 – Reitera pedido de manutenção de
roçada, limpeza das saídas de água, “patrolamento” e colocação de pedras nos trechos mais
críticos. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; O Ver. José Carlos fez a
leitura da indicação 01/2017, feita em conjunto do Ver. Sérgio Pelegrino e defendeu a idéia, dizendo
que devemos pensar nas prioridades, já que estamos recebendo inúmeras reclamações sobre a
segurança pública e mesmo sabendo que irá onerar o Orçamento da Prefeitura, vê a Guarda
Municipal como uma resposta do Executivo sobre o assunto segurança pública. Eu, Ver. Dalírio Dias
disse não ter nada contra o Projeto, muito pelo contrário, está idéia é excelente e pedi que
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pudéssemos colocar o Projeto na próxima semana, devido ao pouco tempo que teve para leitura do
Projeto. O Sr. Vice-Presidente concordou e disse não ter pressa com o referido Projeto, está será
uma minuta que enviaremos em forma de sugestão ao Executivo e disse que seu posicionamento é
de que qualquer Vereador que tenha interesse em mais tempo para leitura do Projeto, vamos deixar
para a próxima semana sem problemas. O Ver. José Carlos disse que se mais Vereadores quiserem
dar sua opinião, podem ficar a vontade. O Sr. Vice-Presidente disse que cada Vereador,
normalmente está em algum Projeto, como o Projeto da Farmácia Comunitária, que alguns
vereadores deram o início e todos Vereadores apoiaram, será a mesma coisa agora, todos sabem o
problema do Município com segurança pública e analisando a idéia da Guarda Municipal e
amadurecendo a mesma, sabemos que segurança, saúde e educação, devem ser as prioridades de
qualquer Município e pediu o esforço e apoio dos demais Vereadores. Eu, Ver. Dalírio Dias, disse
que em Itajubá, já funciona a Guarda Municipal e sabendo que a Policia Militar tem metade do
contingente necessário no nosso Município, a Guarda Municipal irá agregar e inibir futuros delitos.
Requerimento 13/2017 do Ver. José Carlos que solicita autorização de sua participação no evento VI
Encontro dos RPPS de Minas Gerais. O requerimento foi aprovado por unanimidade; Pedido de
Providência 23/2017 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja feita reparação em 3 luminárias da
Quadra da Escola Municipal Altino Pereira Rosa no Distrito de Luminosa; 2 – Que seja feita limpeza
do esgoto na Rua Aniceto Gomes em frente a casa da Senhora Maria Marta; 3 – Que seja avaliada a
possibilidade de construção de calçadas para pedestres em toda extensão da Avenida Tancredo
Neves, em trecho que não tenham calçadas; 4 – Que seja feita a troca de toda a rede de esgoto da
cidade, que hoje é toda de manilha de barro, por tubulação de PVC. Sugestão: Que a obra seja feita
em convênio com a COPASA. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade;O Sr.
Vice-Presidente disse que como não teremos Projetos hoje, já passaremos para o Grande
Expediente e deixou a palavra em aberto. O Ver. José Carlos iniciou informando a todos os
Vereadores sobre o Ofício da Escola de Bom Sucesso que o Vereador Aldo Chaves levou para Belo
Horizonte, este ofício contava todas as necessidades da escola, também falou referente aos
servidores públicos, que em certas épocas, a Prefeitura não pagava as contribuições com IPSENG,
INSS, o que acabou instituindo o Instituto Próprio, onde houve um período de tempo que o INSS não
estava reconhecendo, após o envio de um e-mail, no qual apresentou todas as Leis e informações, o
INSS passou então há aceitar este tempo, que são de servidores de categoria operários, outro
assunto também foi referente à Feira de Ciências da Escola de Bom Sucesso, que está pedindo
ajuda e referente a reunião do Conselho de Assistência Social, foi uma prestação de contas do setor,
onde votamos aprovamos a mesma e também tivemos uma péssima notícia de que o Governo
Federal está cortando cerca de 90% da verba do SUAS, como sugestão, propôs de fazer uma
Emenda no orçamento, para uma maior distribuição de verbas ao Setor, já que com poucas verbas,
ficará ainda mais difícil, encerrou falando sobre o dia nacional do Servidor Público, que estamos
neste momento polêmico, com o Governo Federal cortando pseudo-vantagens, que sabemos que
serão somente para o nível mais baixo e disse que o Servidor Público é a base do Governo Federal,
se ele não atuar, nada vai para a frente e parabenizou todos Servidores Públicos e disse que sempre
que podem, trabalham na intenção de valorizar o serviço público. O Ver. Adriano Simões agradeceu
ao Sr. Prefeito, Sr. Vice-Prefeito e a todo o departamento de Obras, pelo excelente trabalho que vem
realizando por todo o Distrito de Luminosa, onde foram feitas diversas obras e estamos conseguindo
ampliar as estradas rurais, na mesma linha do Ver. José Carlos sobre os servidores públicos,
enalteceu o Servidor Afonsinho da Patrol, que trabalha muito bem, fazendo coisas que até duvidava
que seria possível, falou também sobre a energia da quadra da escola municipal do Distrito de
Luminosa, que após seu protesto na ultima Sessão, na quinta-feira passada foi feito o trabalho na
quadra e agradeceu aos Srs. André Canjica e do Saguí, que estiveram lá e foram eficientes e
religaram a energia, fez um agradecimento especial ao Deputado Bonifácio Andrada, pela Emenda
Parlamentar destinada ao Hospital São Caetano, que atendeu a solicitação de todos colegas desta
Casa, também agradeceu ao filho do deputado, Sr. Toninho Andrada, que foi a pessoa que

3
intermediou a vinda dessa Emenda, em seguida abordou sobre o soletrando beneficente que ocorreu
na ultima semana no Distrito de Luminosa, em prol do Salão Paroquial, agradeceu ao Sr. Geraldo
Machado que deu um bezerro para brinde, o objetivo do evento foi para a instalação de ventiladores
e também refazer o reboco do local, aproveitou conforme dito pelo Ver. José Carlos, onde devemos
valorizar o bom servidor, como nosso país, que se encontra em uma crise de vergonha na cara,
onde todos estão no mesmo nível, sem diferenciar o partido e finalizou valorizando o Servidor
Público que realmente faz a diferença. Eu, Ver. Dalírio Dias comentei sobre a noite da pizza,
realizada no bairro Bom Sucesso, que superou a expectativa de vendas de pizzas, chegou em um
momento que até faltou pizza, pois notou uma mobilização geral, com pessoas não só do bairro Bom
Sucesso, parabenizou também a todos os Servidores Públicos e sugeriu que fizéssemos uma moção
de Parabenização a todos os Servidores Públicos. O Ver. José Carlos lembrou que neste sábado
terá festa da primavera na escola Joaquim Raimundo Braga, onde aproveitou e parabenizou a
servidora Michele e demais funcionários, que a escola é muito boa, onde seus filhos estudam e
convidou os Vereadores para conhecerem. O Ver. Adriano Simões lembrou que nos dias 4 e 5 de
novembro teremos o Leilão da APAE em Estação Dias, que tem por volta de 60 bezerros já, esta
causa não é só da APAE, ela é da Câmara Municipal e de toda a cidade de Brazópolis. O Sr. VicePresidente parabenizou a todos servidores públicos e disse que conforme dito pelos Vereadores, faz
das palavras dos mesmos também sua palavra, agradeceu a presença de todos e convidou a todos
para a Trigésima Terceira Sessão Ordinária da Casa no dia 01 de novembro às 19:00 h. 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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