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Ata da Terceira Sessão Ordinária – 26-02-2018
Ata da Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 26 de
fevereiro de 2.018, às 17:00, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de Souza.
Instalada a Sessão, o Presidente, Vereador Aldo Chaves 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 e continuei com a
leitura da ata da última Sessão Ordinária, a ata foi lida, discutida e após ser corrigida, foi aprovada.
Correspondências Expedidas: Ofício 12/2018, assunto: Encaminha ao Prefeito Municipal os
pedidos de providências aprovados por unanimidade nesta Casa em 20/02/2018; Ofício 13/2018,
assunto: Solicitação ao Prefeito Municipal sobre quais concursos estão em vigência no Município;
Ofício 14/2018, assunto: Solicitação a empresa de telefonia Oi, visando o remanejamento de um
telefone público na Rua Professora Alzira Oriolo dos Santos; Ofício 15/2018, assunto: encaminha ao
Prefeito Municipal a Indicação 01/2018 aprovada por unanimidade nesta Casa em 20/02/2018;
Correspondências recebidas: E-mail da empresa Expresso Gardênia, em resposta ao Ofício
10/2018 proposto pelo Vereador Sr. Wagner Pereira, informando novo horário de funcionamento do
guichê; Ofício 035/2018 da Prefeitura Municipal, com informações sobre o repasse de R$ 100.000,00
recebidos pela Resolução SES/MG 6035/2017; Ofício 07/2018 da Coordenadora da VISA, realizando
um esclarecimento sobre as denuncias de lotes sujos; Justificativa do Prefeito Municipal sobre o
aumento de vagas para motoristas; Pedidos de Providência: 02/2018 do Ver. José Carlos, 1 –
Finalização dos serviços de manutenção na Estrada do bairro Alegre, com colocação de pedras nos
trechos dos morros. Os moradores informaram que o serviço feito ficou bom, mas que é necessária a
colocação de pedras nos trechos dos morros; 2 – Roçada e limpeza das laterais em toda extensão
da Avenida Principal no bairro Bom Sucesso; 3 – Execução de uma correção no trecho de
calçamento em bloquetes na lateral da estrada que inicia na Igreja de São Clemente, no bairro Bom
Sucesso. É um pedaço pequeno em frente ao terreno da Igreja que precisa ser calçado para evitar a
erosão das águas que descem pela estrada e sujam bastante a Avenida Principal; 4 – Correção de
pavimentação em bloquetes na Estrada do Observatório, trecho próximo à entrada para o Mirante Vó
Cotinha. Devido a desigualdades no leito carroçável, com partes altas e baixas, os veículos menores
esbarram o assoalho no chão dependendo do traçado que o veículo faz. Os pedidos de providências
foram aprovados por unanimidade; 03/2018 do Ver. Wagner Pereira, 1 – Que seja feita a roçada das
laterais, bem como a passagem da máquina na estrada do Residencial Abel Pinheiro. O mato está
invadindo a estrada e as valetas já estão prejudicando a passagem dos carros. O pedido de
providência foi aprovado por unanimidade; 03/2018 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja construído
um bueiro para escoamento de águas de chuvas no terreno do Sr. Alex e Dona Valdívia, localizado
na Rua Sebastião Pereira Serpa no Distrito de Luminosa. Obs.: As águas das chuvas estão indo
direto para dentro da casa do Sr. Alex, umedecendo as paredes e trazendo muito transtorno para
esta família; 2 – Reiterando nosso pedido, que seja feita a limpeza e manutenção periódica em toda
extensão da Avenida Manoel Joaquim, mais conhecida como “Beira da Linha”; 3 – Reiterando nosso
pedido, que sejam construídas faixas elevadas ou redutores de velocidade em toda extensão da
Avenida Manoel Joaquim (Beira da Linha); 4 – Que sejam tomadas providências definitivas para
solucionar o problema do barro acumulado na Rua Luiz de Souza Vizotto, pedido feito pelo morador
Sr. Tiago Weslei; 5 – Passando este período chuvoso que seja feito aterramento no trecho da
estrada do bairro Alegre de Cima, em frente a propriedade do Sr. Zelão e Sr. Felipe. Dificuldade por
parte dos dois motoristas citados, em chegar em casa com seus carros; 6 – Que sejam tomadas as
devidas providências por parte do Poder Executivo e Secretária de Educação em relação as caronas
nos ônibus escolares do Município de Brazópolis. Muitas reclamações dos pais e alunos que utilizam
o transporte escolar; 7 – Que seja reformado ou ampliado o abrigo da UNIPA que é destinado para
os animais abandonados no Município de Brazópolis. Que seja disponibilizado pelo Poder Executivo
ajuda para castração dos animais e fornecimento de rações para os mesmos; 8 – Que seja feita a
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poda adequada nas árvores de cedrinho em frente a propriedade do Sr. Zico Bastião que fica as
margens da Estrada Municipal, sentido São Bento do Sapucaí no Distrito de Luminosa; 9 – Que seja
feita a poda adequada nas árvores de cedrinho em frente a propriedade do Sr. Oliveira e Dona
Cristina, que ficar as margens da Estrada Municipal, no bairro dos Bentos no Distrito de Luminosa.
10 – Que seja providenciada a limpeza em todo o Parque de Exposições do Município. Os pedidos
de providências foram aprovados por unanimidade; 01/2018 dos Vereadores Carlos Adilson e Sérgio
Pelegrino, 1 – Que seja feita a manutenção das estradas dentro do bairro Lagos da Serra, pois a van
que faz o transporte escolar, não está passando por dentro do bairro, o motorista alega que a
estrada está intransitável, indo somente até a lixeira que se encontra no inicio do bairro, com isso os
estudantes de sua maioria crianças, tem que se locomover até o local, causando transtorno aos pais
e alunos, que muitas vezes estão perdendo aulas. O pedido de providência foi aprovado por
unanimidade; 01/2018 dos Vereadores Carlos Adilson, Sérgio Pelegrino e Adriano Simões, 1 – Que
seja feita a reparação e manutenção do telhado do Pronto Atendimento Municipal, a pedido de
moradores que estiveram no local no domingo, onde havia uma poça de água devido a infiltração,
que ocasionou inclusive a queda de uma criança, segundo informações do próprio pai da criança. O
pedido de providência foi aprovado por unanimidade; 03/2018 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Reitero
pedido para que passe a máquina na estrada que liga a escola Joaquim Raimundo Braga a do
observatório e que seja feito as saúdas de águas; 2 – que seja feito a operação de limpeza das
laterais da estrada que liga Bom Sucesso ao Distrito de Estação Dias, tem lugar que cabe apenas 1
carro de tanto mato. Que seja passado a máquina e feito as saídas de águas. Os pedidos de
providências foram aprovados por unanimidade; 03/2018 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Que seja feito
melhorias no abrigo para que a UNIPA possa novamente receber os animais abandonados de nossa
cidade. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade; 07/2018 do Ver. Carlos Adilson, 1 –
Que seja feito o conserto de uma parte do calçamento na Travessa Faria e Souza, rua do Asilo onde
a mesma está afundando. Pedido do Sr. Luis Donizete Bernardes. O pedido de providência foi
aprovado por unanimidade; O Ver Presidente abordou sobre o Ofício 18/2018, que trata o Veto do
Prefeito em relação ao reajuste salarial do Prefeito e Vice-Prefeito, que será votado em escrutínio
secreto, então pediu ao Ver. Sérgio Pelegrino que verifique a urna de votação e em seguida pediu ao
Secretário Executivo César Gomes que distribuísse aos demais Vereadores as cédulas de votação,
sendo ambas já assinadas e carimbadas pelo Presidente. O Ver. Presidente continuou com a leitura
do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, seguida pela leitura da cédula de
votação e explicou como seria feita a votação, então iniciou a votação chamando os Vereadores por
ordem alfabética. Após todos os Vereadores votarem, o Ver. Presidente iniciou a contagem dos
votos, sendo o resultado de 9 votos para manter o veto e 0 votos rejeitando o veto, assim o veto foi
mantido e irá a Sanção do Prefeito. O Ver. Adriano Simões disse que a exemplo do ocorrido com nós
Vereadores, que rejeitamos o reajuste salarial, na primeira votação deste ano, parabenizou ao
Prefeito e ao Vice-Prefeito por terem também rejeitado o reajuste para os mesmos. O Ver.
Presidente abordou sobre o Projeto de Lei nº 02 de 15/01/2018, que “Altera Lei Municipal 1010 de
2013, que dispõe sobre concessão de diárias, substitui seus anexos e dá outras providências”,
explicou que as Comissões se reuniram na sexta-feira, onde foram propostas sugestões e inclusive
foi criada uma proposta de Emenda, onde agradeceu a presença dos motoristas, que contribuíram
com o Projeto, continuou com a leitura da Emenda 01 ao Projeto de Lei, explicou que a emenda foi
feita pela Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, então se a Emenda for aprovada, a
mesma será incorporada ao Projeto original, que poderá ser sancionar ou vetado esta Emenda
Modificativa, em seguida colocou a referida Emenda em discussão. O Ver. José Carlos fez a leitura
da redação original do artigo 7º e explicou que a mesma possui essa redação desde a criação da
Lei, porém os motoristas viram no dia-a-dia que está complicado, pois o motorista, quando está
próximo de chegar ao tempo de completar a diária, ele aguarda um pouco para completar a diária,
tendo em consideração que o mesmo já completou quase 99% da viagem, então recebem críticas da
população, de que a viagem está demorando, está andando devagar, ou então o motorista faz a
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viagem, gasta 18 horas e recebe por 12 horas, o que dependendo das condições e da localidade, o
dinheiro acaba não sendo o suficiente, de certa forma esta Lei acabou ficando injusta e é cumprida
até hoje. Continuou abordando o artigo 2º do projeto de lei original, está modificando somente o
artigo 12, que é o artigo o qual já citou anteriormente, então conversando com o setor jurídico e os
motoristas, criamos está redação, para completarmos esta ideia de que quando o deslocamento não
completar uma diária, a parcela da diária integral será calculada dividindo o valor da diária integral
por 24 e multiplicando o resultado pelo número de horas de duração da viagem, explicou que a ideia
é simples e o servidor irá ganhar pela quantidade de horas que levou na viagem, a divisão deixará
de ser por 4 e será com base no relatório, assim também encerra a história de ter que completar
horas para valer a diária, disse saber que isso é novidade, sobre seu funcionamento, mas não
haverá problema e tem certeza que a Lei funcionará melhor, por conta da justiça que ela faz em
relação as diárias e convidou os outros membros da Comissão para participarem. O Ver. Sérgio
Pelegrino acredita que com essa proposta de Emenda, ficará mais justo, o motorista não receberá
menos e ficará insatisfeito, a Prefeitura não irá precisar pagar a mais nem a menos, somente o justo,
ficando bem equalizado, aproveitou para agradecer aos motoristas, por comparecerem na Câmara e
expor seus problemas, o que é importante, até mesmo antes da Prefeitura enviar os Projetos para o
Legislativo, seria ideal conversar com o servidor público, que sempre terá uma visão para
apresentar, finalizou dizendo que dessa forma o Projeto está justo e todos ficaram satisfeitos. O Ver.
Dalirio Dias reafirmou o que foi dito pelos Vereadores, está ficando o justo pelo justo, esperamos que
o Prefeito acate esta Emenda e que ela seja agregada ao Projeto de Lei, para que possa beneficiar a
todos, pois quando trabalhamos com dedicação e gosto pelo o que estamos fazendo, acabamos
passando alegria para todos. O Ver. Adilson de Paula agradeceu a todos os presentes e demais
motoristas, por terem comparecido na Câmara para resolver o problema, o que é melhor do que
reclamar do posicionamento do Vereador. O Ver. Adriano Simões agradeceu a presença dos
motoristas, pois com a conversa que tivemos, elucidou muito a compreensão do Projeto, pois eles se
dedicam ao trabalho e devemos sempre estar olhando o lado do servidor, conforme temos que olhar
também o lado do Executivo, referente à Emenda proposta, diz que ela é justa, pois atende aos dois
lados, recebendo somente por hora trabalhada, finalizou dizendo aguardar que o Executivo aceite a
Emenda ao Projeto e que esta sempre disponível para o dialogo. Não havendo discussão, o Ver.
Presidente colocou a Emenda Modificativa nº 01 em 1ª votação. A referida Emenda Modificativa foi
aprovada por unanimidade em 1ª votação. O Ver. Carlos Adilson fez o pedido de regime de urgência.
O Ver. Presidente acatou o pedido e consultou a Casa, o pedido de regime de urgência foi aceito e
colocou a Emenda Modificativa nº 01 em 2ª votação. A referida Emenda Modificativa foi aprovada
por unanimidade em 1ª e 2ª votação e será incorporada ao Projeto de Lei nº 02 de 15/01/2018. O
Ver. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei nº 02 de 15/01/2018 e dos Pareceres, da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, também o
Parecer Jurídico, sendo ambos os pareceres favoráveis ao Projeto, então colocou o referido Projeto
em discussão. O Ver. Wagner Pereira disse que estas diárias vieram ano passado, mas como seria
um aumento muito infíme, então foi pedido ao Prefeito para retirar o Projeto e fazer uma melhor
análise, disse que não adiantaria nada termos aprovado naquela época, pois o aumento seria
insignificante e agora acha que o Projeto vai regularizar, principalmente para os motoristas que
viajam nas cidades próximas daqui, em sua opinião acha que está começando a melhorar, pois está
havendo respeito a profissão, que estão carregando vidas e se o motorista está insatisfeito, até o
paciente corre perigo, já se ele estiver satisfeito com a regularização e respeito a profissão, vão fazer
com mais carinho ainda. O Ver. José Carlos comentou sobre os demais dispositivos da lei, o Projeto
de Lei nº 02 altera algumas questões dos anexos, onde acredita que com a experiência no
preenchimento dos anexos, achou-se uma forma mais simples de se fazer, outros pontos que
estavam repetidos, foram retirados, houve alteração em todos os anexos, embora para quem
preencha tenha ficado bastante parecido, houveram somente melhorias, uma mudança no artigo 12,
com relação a despesas de taxis, passagem, combustível, entre outros, que não relacionam com a
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diária de viagem, já que a diária de viagem é para o pouso e alimentação, foram algumas
regulamentações para ajustar a Lei, no final trocou todos os anexos da lei e autorizou o Executivo a
anualmente atualizar os valores pela inflação, já que estamos a quase 5 anos sem atualização,
sendo que a Lei é de 2013, sendo em sua opinião, boas ideias de melhorias ao se tratar de diárias
de viagens, que obviamente haverão os críticos sobre os valores, mas a realidade é que a diária de
viagem é para trabalhar, se alguém perceber que algum Vereador ou agente político está abusando,
a Câmara está aqui para fiscalizar esta questão. Quanto ao reajuste, achou interessante no final, a
inserção de outra divisão, que é a dos R$180,00, uma vez que as distâncias são longas e até 200
km o valor permanecia o mesmo, então agora irá melhorar, principalmente para os motoristas que
vão nestas cidades de média distância, está feliz pela matéria estar sendo votada, pois está sendo
feita justiça. O Ver. Carlos Adilson disse se lembrar de que este Projeto chegou no ano passado e foi
retirado de pauta, no ano de 2017 nos coube como Vereadores, fazermos uma indicação, pois não
podemos legislar sobre matéria financeira, lembrou um pedido feito por ele no dia 15/02/2017, onde
solicita o aumento das diárias dos motoristas e no dia 03/03/2017 tivemos a seguinte resposta do
Executivo, de que o pedido foi repassado para a Secretaria da Fazenda e de Administração, para
darem um parecer sobre o caso e assim que tiverem a resposta, nos seria enviado, ou seja, desde
março de 2017 e somente agora dia 08/02/2018, quando nos enviaram o Projeto de Lei, explicou o
andamento do Projeto de Lei dentro das Comissões, o que o deixou chateado é devido alguns
comentários de certas pessoas, onde falam que os Vereadores petistas sempre foram contra os
funcionários e apresentou o pedido de providência, que o Executivo levou 11 meses para enviar o
Projeto para a Câmara, então nós Vereadores não estamos contra o funcionário público e notamos
que durante todos estes anos os funcionários públicos só estão perdendo seus direitos, então em
nenhum momento nós Vereadores trabalhamos contra o funcionário público, porém temos leis aqui
dentro, por isso os Projetos precisam ser bem analisados, pois pode ocorrer de ter um beneficio na
primeira página e na ultima retirar outro beneficio, o funcionamento da Casa é das 09 até as 18
horas, portanto os interessados nos Projetos, podem comparecer para tirar suas duvidas e sugerir
novas mudanças, da mesma forma que foi feito pelos motoristas, então as pessoas não podem
achar que estamos sacaneando com alguém, pois temos a responsabilidade de antes de votarmos
sim ou não, de discutir o Projeto, nós somos representantes do povo e estamos aqui para fazer o
que é certo, claro que nem sempre o certo irá deixar o colega feliz, devemos enxergar os Vereadores
como amigos, principalmente dos funcionários públicos, como o caso do reajuste salarial, onde
comunicamos a todos que conseguimos e vários funcionários estiveram aqui discutindo os projetos,
então devemos pesquisar melhor antes de falar que o Vereador está segurando Projeto, citou o
projeto dos motoristas, onde os 9 Vereadores são favoráveis e a Emenda irá para o Prefeito
sancionar ou vetar, da parte dos Vereadores, podem ter certeza que iremos cobrar tudo que tivermos
que cobrar. O Ver. Wagner Pereira complementou as palavras do Ver. Carlos Adilson sobre os
projetos que acabamos segurando aqui ou pedindo para o Prefeito retirar, é para defender os
funcionários, pois se tivéssemos aprovado no ano passado, então os funcionários estariam
descontentes, então seguramos sim e hoje acha que o Projeto do Executivo vai começar a melhorar.
O Ver. José Carlos disse que foi perguntado sobre o Projeto de ajuda de custo de servidor que
reside a uma longa distância, onde explicou que o Projeto que está em discussão é referente às
diárias de viagens, sobre o Projeto de ajuda de custo, ele também chegou para a Câmara, porém ele
chegou um dia e foi retirado pelo Executivo no outro, então não foi distribuído para as comissões,
assim que o Projeto voltar iremos analisar com calma. O Ver. Edson Eugênio disse que houveram
pequenos reajustes e gostou da defesa feita pelos Vereadores e fez uma observação, pois temos
que dar o exemplo e citou a diária para Belo Horizonte, que seriam R$200,00 para os motoristas e
questionou o porque da diária dos Vereadores ser R$300,00, pois tem Vereador indo em Belo
Horizonte achando que está indo em Itajubá, no ano passado fez uma viagem para Belo Horizonte,
onde gerou um pequeno problema, mas lá fizeram diversos pedidos e o Prefeito Municipal tem
aproximadamente 3 milhões de reais em pedidos de máquinas, aquisições, entre outras coisas, mas
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temos que pensar também, pois o Vereador não pode ir “bater continência” para um Deputado que
não liga para ele, o que acha ser um desperdício de dinheiro, então deixou uma sugestão para todos
os Vereadores, para a revisão dos valores das diárias, pois acha injusto, já que o motorista sai de
casa e faz a viagem dirigindo e o Vereador vai de ônibus, então a sobra das diárias poderiam ser
usadas para outras melhorias, como aumento da diária dos motoristas, aumento do cartão
alimentação. O Ver. José Carlos elogiou a observação do Ver. Edson e disse que fez a explanação
no relatório da Comissão, sobre os valores das diárias, as quais também acha que estão altos e
como possui uma grande experiência com viagens, sua opinião é simples, quando foi secretário de
2001 até 2008, nesta época não tinha diária, pois todo o consumo você devia retirar as notas para
ser restituído depois, então não sobrava dinheiro, em alguns casos você até tinha prejuízo, pois não
são todos os lugares que você consegue a nota fiscal, em sua opinião se o dinheiro da diária sobrou,
o valor tem que ser devolvido para o cofre público, não pode existir essa história de que não pode
devolver, o dinheiro é público e o nosso salário nós já recebemos, não abordou sobre o valor, pois
seu posicionamento é de devolver, mas pode ocorrer de em uma viagem não achar vagas em um
hotel mais barato e ter que ficar em outro mais caro. O Ver. Wagner Pereira disse que quando foram
criadas as diárias, pois antes eram comprovados os gastos de alimentação, hospedagem, taxi,
levava o dinheiro e devolvia, agora o Tribunal de Contas exige que tenham as diárias, o que foi
consultado na região, por isso ela foi feita. O Vereador que está indo a Belo Horizonte, não está indo
a passeio e sim para trabalhar, o mesmo foi esta semana e indo para Belo Horizonte, ninguém está
passeando, pois está arriscando vida, principalmente na Fernão Dias, disse que foi de ônibus, onde
saiu depois da reunião na terça-feira as 22:30 e chegou lá as 05:30 da manhã, saiu de lá na sexta,
pois esteve na cidade administrativa depois do curso e chegou em casa as 06:00 da manhã de
sábado, as 08:00 da manhã já tinha gente batendo na porta da sua casa, então o que está sendo
discutido aqui hoje, não é diária de Vereador, é a diária do Prefeito, Secretários Municipais e demais
servidores, deu exemplo que a diária do Vereador para Brasília é a mesma diária que está dando
para Prefeito e Vice, cidade acima de 300km a nossa é no valor de R$300,00 e do Prefeito e Vice
Prefeito são R$310,00, Secretários Municipais R$270,00 e demais servidores R$200,00, continuou
dizendo que para outros municípios de 60km a 200km, o valor de R$200,00 para Prefeito e Vice
Prefeito, é maior que o nosso, até que para os Secretários Municipais e demais servidores, quem
está viajando para fazer curso ou correndo atrás de verba de deputado, não está indo em Belo
Horizonte para passear. O Ver. Edson Eugênio disse que fez apenas um comentário para uma
indicação e se o Ver. Wagner se ofendeu, pediu desculpas, mas em momento nenhum disse que o
Vereador está indo passear, porem se todas as vezes que formos em Belo Horizonte trouxéssemos
uma verba, concordaria sim, o que já foi feito, mas hoje, que estamos recebendo visitas de
deputados, questionou sobre qual o retorno que estamos tendo. O Ver. Wagner Pereira disse que
hoje estamos votando o Projeto de Lei do Executivo. O Ver. Presidente então prosseguiu com a
votação e colocou o Projeto de lei nº 02 de 15/01/2018 em primeira votação. O referido projeto foi
aprovado por unanimidade em 1ª votação. O Ver. Carlos Adilson fez o pedido de regime de urgência.
O Ver. Presidente acatou o pedido e consultou a Casa, o pedido de regime de urgência foi aceito e
colocou o referido Projeto em 2ª votação, o Projeto de Lei nº 02 de 15/01/2018 foi aprovado em 1ª e
2ª votação e irá a Sanção do Sr. Prefeito. Grande Expediente: O Ver. Adriano Simões disse ainda
sobre o Projeto, a importância das reuniões de Comissão, que na sexta-feira estivemos reunidos na
parte da tarde, discutindo vários assuntos e projetos, inclusive este que acabamos de votar, na
reunião de comissão o Projeto é debatido, estudado e quando ele vem para a votação no plenário, o
esboço do Projeto já vem discutido, chegando praticamente para a votação, deixou essa ressalva e
pediu para todos os membros que fazem parte das Comissões desta Casa Legislativa, que
realmente participem com afinco nas reuniões de Comissão, a exemplo dos motoristas que
estiveram presentes e nos elucidaram bastante sobre as questões que devem ser debatidas, disse
contar com todos os membros das Comissões. O Ver. Presidente completou dizendo que esteve
presente junto do Ver. Adriano na ultima reunião de Comissão, mesmo não fazendo parte da
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Comissão, mas fizeram questão de participar, pois é uma maneira de estar interagindo com os
demais e termos mais confiança no momento de aprovação de qualquer Projeto. O Ver. Sérgio
Pelegrino voltou no assunto citado pelo Ver. Edson Eugênio, referente as viagens, disse que ainda
não teve oportunidade de fazer uma viagem, exatamente por ser um pouco descrente com a atual
representação no cenário estadual e federal, não só do seu partido, pois não é agarrado em partido,
disse não ter noção de quanto sobra referente as diárias, porém acredita que o Vereador não deve
receber nada além do seu salário, que é votado em plenário quando ocorre seu reajuste e foi uma
opção nossa não termos este reajuste, então não adianta negarmos um reajuste que é pequeno e
em contra partida ficamos com sobras de diárias, isso se sobrar, pois nunca viajou, disse que é
relevante a proposta do Ver. Edson de darmos uma reanalisada no Projeto de diárias e vermos
alguma forma de devolver esse dinheiro, caso não possa ir para a Câmara, podemos fazer uma
“caixinha”, disse que o fato é que o lado ruim é termos diárias e não existir prestação de contas, ano
passado entrou nesse assunto, pois o gasto estava excessivo no almoço, mas a solução não é ter
uma diária e poder gastar bastante dentro da Lei, você deve economizar e prestar contas de tudo
aquilo que foi gasto, se sobrar algo, deve devolver, a sugestão da caixinha para direcionar a alguém
que necessite, pois não adianta ficarmos aqui pedindo e ouvindo que não tem dinheiro, sendo que
quando está sobrando dinheiro de diária estarmos enfiando no bolso, não está apontando o dedo
para nenhum Vereador, até porque não fez nenhuma viagem, porém deve acontecer a prestação de
contas. O Ver. Edson Eugênio completou o dito pelo Ver. Sérgio, que referente as valores daquela
outra viagem, que se pegarmos o valor total e dividirmos, dará aproximadamente R$150,00 por
Vereador, então as vezes o Vereador pode alegar que é o gasto, mas porque que o motorista faz
com R$200,00 e o Vereador precisa de R$300,00, foi esta situação que quis ponderar, pois o
motorista ainda faz a viagem dirigindo e o Vereador entra no ônibus e vai dormindo, além de estar
levando vidas junto com ele, o motorista ainda deixa todos os pacientes em suas casas. O Ver. José
Carlos disse que gosta de redes sociais, porém ficou indignado com um certo deputado, que
inclusive é o mais votado em nosso município, fazendo publicação de que o atual Governador está
quebrando o IPSEMG, que é o instituto de servidores de Minas Gerais em relação ao auxilio saúde,
disse que acompanha o assunto, e citou duas matérias do Jornal O Tempo, uma de 2015 e outra de
2016, onde diz que o então Governador Antônio Anastasia, transferiu dos fundos do IPSENG 3,6
bilhões de reais pro caixa comum do estado, para cumprir outras despesas e mais tarde em 2016, o
então Governador substituto Alberto Pinto Coelho, levou mais 250 milhões, não é só o Governador,
pois ocorreu também aprovação da Assembleia, sendo então o Governo em geral, questionou então
como não se quebra um fundo de saúde, se você pegar o dinheiro que é para compromissos futuros
e o retira do fundo, deixou também registrado que não está contente com o Governador da sua sigla,
que na sua opinião pode ser melhor do que é, pediu para registrar essa questão do IPSEMG, que
não podem os mesmos que em outro momento desviaram um volume imenso de recursos do fundo
para cobrir outras questões, retirar de um local para gastar em outro, continuou dizendo que o
deputado não pode vir na rede social, publicar que lamenta que o atual governo está quebrando o
fundo, devemos ser honestos, pois a sigla não vale para nada, o que vale são homens que
trabalham e querem fazer as coisas certas, siglas já houveram diversas, que não serviram para
nada, o que servem são os trabalhadores honestos, pediu as pessoas que tomem cuidado na hora
de replicar uma informação e confiram antes, para não passar vergonha pregando e ajudando certas
pessoas que não são disseminadores de verdades, mas sim oportunistas que querem aproveitar de
certas ocasiões para obter vantagem eleitoral, disse que não está defendendo nem ruim nem bom,
nem sigla, somente que a informação deve ser correta, para podermos analisar e votar. O Ver.
Dalírio Dias voltou no assunto citado pelo Ver. Adriano Simões, sobre a importância das reuniões de
Comissão, lembrou que nesta sexta-feira estivemos reunidos e foi muito proveitoso, onde o Ver.
José Carlos com toda sua experiência, tem nos agraciado com as Leis e sua inteligência, que muito
admira, ressaltou a importância das Comissões se reunirem, para que a matéria seja debatida,
analisada, em algumas situações o Projeto tem algum erro então temos a oportunidade de
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apresentar ao Executivo uma melhoria, até uma Emenda, sendo esta também uma função do
Vereador, que muitas vezes algumas pessoas acham que o Vereador só comparece na reunião e
não faz mais nada, mas não é visto todo esse trabalho que é feito por trás do trabalho no plenário,
como hoje que os motoristas vieram elucidar sobre o assunto, além também do trabalho que é feito
junto do povo, apurando as necessidades do povo e apresentando ao Prefeito, para tentar resolver,
o que nem sempre consegue, porém seu foco é sobre as reuniões e a importância de se reunirem. O
Ver. Adriano Simões disse que abordaria o assunto das diárias, onde seu parecer é que existem os
secretários aqui de nossa Casa e qualquer cidadão pode e tem o dever, de vir aqui e requerer sobre
viagens realizadas durante o ano de 2017, sem problema algum para elucidar esta questão, também
se disponibilizou para tirar qualquer duvida de qualquer cidadão. Outro assunto é referente ao
Distrito de Dias, que neste final de semana passado faltou água durante 3 dias, na sexta-feira,
sábado e domingo, onde questionou os moradores que lhe enviaram mensagens e foi informado que
esta água é de responsabilidade da COPASA, o que o deixou indignado, pois uma empresa do porte
da COPASA, deixar faltar água em um distrito, ou o que seja, são pessoas e devem ter no mínimo
respeito, o que a COPASA não vem tendo com seus consumidores, disse que não iria falar da
CEMIG que é outra dor de cabeça, mas este caso o deixou indignado e deixou sua indignação para
que as pessoas responsáveis pela COPASA, que tenha no mínimo respeito por essas pessoas,
aproveitou para pedir ao Prefeito, para cobrar dos responsáveis da COPASA, é isto que pede ao Sr.
Prefeito e disse para contar com ele para o que for. Fez também o agradecimento referente ao
Carnaval a todo o comércio local, mais precisamente as pessoas da Cibele e do Cláudio José, não
fazendo injustiça, mas eles alavancaram a ideia e nós Vereadores ajudamos na forma que nos foi
possível, ao Prefeito Municipal que ajudou no que pode e foi possível, ao Ministério Público, na
pessoa do Dr. Attilio, que sempre esteve preocupado com a segurança, a policia militar, toda equipe
de apoio do Sr. Luis da Caixa e a todos os envolvidos, claramente tiveram defeitos, mas qual festa
grande não tem defeitos, é uma questão de estar organizando e reunindo com antecedência, que
com certeza não haverão defeitos. O Ver. Sérgio Pelegrino complementou o dito pelo Ver. Adriano
referente a COPASA, que também recebeu ligação de moradores, onde alegaram que a COPASA
também não possui um número de plantão de atendimento, solicitou que ocorra uma reunião com o
Prefeito e responsáveis da COPASA e também se colocou a disposição para participar e lembrou um
caso que ocorreu na sua casa, que ao abrir a torneira a água estava tão suja que parecia até
achocolatado, então devemos sim buscar por soluções, pois é a única empresa que fornece água. O
Ver. Presidente disse que nesta semana recebemos um convite da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Assistência Social, para a participação do ciclo de palestras promovido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em parcerias com núcleos de apoio fiscal, NAF do Sul de
Minas, onde esteve presente juntamente com a Assessora Jurídica Dra. Valéria Noronha e a
Contadora Bruna Amaral, disse que foi um momento importante, pois Brazópolis tem um potencial de
repassar para FIA R$70.000,00 por ano e atualmente repassou apenas R$441,00 em 2017, onde
podemos fazer um trabalho junto a sociedade, para que seja direcionado essa doação ao FIA, o que
é deduzido do imposto de renda, sendo a única vez que o cidadão comum tem a possibilidade de
fazer uma Emenda, pois o recurso que estará repassando ao fundo, é investido nas entidades e
instituições, como o imposto de renda é obrigatório ser feito por algumas pessoas, dependendo dos
ganhos, então que possa ser deduzido já direcionando para este fundo, que ajudará diversas
entidades de nossa cidade. Falou também que esteve hoje com o bibliotecário e historiador, Sr.
Guido Noronha, onde ele o entregou uma lista das efemérides de 2018, hoje 26/02/2018 seria
aniversário do querido ex-presidente da república, Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes, que foi
presidente no ano de 1914 à 1918 e nós da Câmara Municipal queremos prestar essa homenagem,
que é o motivo da Sessão ter sido antecipada do dia 27/02 para o dia 26/02 e fez a leitura do
documento do Sr. Guido Noronha, agradeceu pela bela mensagem e convidou a todos para a
festividade na Escola Presidente Wenceslau Braz. Nada mais havendo a se tratar o Ver. Presidente
agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a Quarta Sessão Ordinária da Casa no dia
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06 de Março às 19:00 horas. Dando como encerrado os trabalhos daquela Sessão. Eu, Carlos
Adilson lavrei a presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada por todos os EDIS
presentes.
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