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                                       Ata da Primeira Sessão Extraordinária – 04.01.2.017. 
 
 
Ata da Primeira Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 04 de 
janeiro de 2.017, às 18:10, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides  Machado de Souza. 
Instalada a Sessão, o Presidente eleito, Vereador Wagner Silva Pereira fez alusão sobre artigo 72 
parágrafo §1º inciso 1 do regimento interno onde se lê, PODERÁ (e não deverá) ser lido na ordem 
do dia um versículo da Bíblia. Apresentou o que é estado Laico “Significa um País com posição 
neutra no campo religioso. Tem como Princípio a imparcialidade em assuntos religiosos, não 
apoiando ou discriminando nenhuma religião.”Ficando então a não obrigatoriedade da mesma. 
Proferiu as palavras:”Sob a proteção de Deus e em nome do povo Brasopolense, iniciamos nossos 
trabalhos legislativos”.Em seguida solicitou os meus trabalhos de secretário, onde fiz a chamada 
oficial dos Vereadores e constatei a presença de todos.O Sr. Presidente dispensou a leitura da ata 
anterior pois a mesma já fora lida e aprovada, pois se tratava da legislatura anterior.Aberta a Sessão 
foram lidas as correspondências emitidas e enviadas: Oficio 001/2017 da Presidência enviado ao Sr. 
Gerente do Banco do Brasil solicitando a implantação de um caixa 24 horas onde já está instalado o 
terminal do Banco do Brasil na Praça Sagrados Corações de Brazópolis;Oficio 002/17 enviado pelo 
conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brazópolis;Oficio 003/2017 do 
Prefeito Municipal: Assunto: Indicação de representante do governo Ver. Edson Fonseca;na 
oportunidade o Vereador José Carlos anunciou que será o representante do PT; o Vice-Presidente 
Sérgio Pelegrino representando o DEM; Ver.Dalírio Dias PDT; Ver.Adriano Simões PSDB;Aldo 
Chaves PP;Ver. Wagner Pereira PR;Oficio 004/2017 do executivo;Assunto:Solicitação de indicação 
de um Vereador para fazer parte do Conselho Municipal de Esportes, indicado.Ver. Adilson de 
Paula.Em seguida foram lidas as seguintes Moções de Pesar as famílias dos falecidos:Márcia 
Helena Visoto; José Lúcio Torres Borges e Benedito Paulo Bernardes (Paulo Enfermeiro, onde o Sr. 
Presidente quebrou o protocolo e saiu de seu assento e foi até o plenário entregar em mãos a 
referida Moção para filha Gislene.Em seguida foram lidas pelo Secretário da Mesa Diretora os 
Seguintes pedidos de Providências:001/2017 de autoria do Vereador Adilson de Paula:1-Que seja 
corrigido um trecho da rede de esgotos na Avenida Joaquim Alfredo de Paula para correção e 
escoamento dos detritos.2-Que seja feito o aterro do trecho da Avenida a ser calçada para 
possibilitar o escoamento superficial das águas de chuva.3-Correção de um trecho do calçamento 
da Rua José Valadão de Souza em Frente a “Adélia Cabeleireira”, para possibilitar o escoamento 
das águas das chuvas.4-Que seja feita a limpeza do mato na beira do asfalto em todo bairro Cruz 
Vera com escoamento da água das chuvas com máquina Retro escavadeira;Pedido de Providência 
do Vereador Aldo Chaves:1-Que seja colocada uma lombada elevada em frente a padaria na Rua 
Capitão Gomes; Pedido de Providência 001/2017 do Sr. Vereador José Carlos:1-Que seja revisto o 
valor cobrado para o aluguel Parque de Exposições (Edson Eugênio da Fonseca) que  hoje, em 
relação a estrutura do parque o valor é muito pequeno;Pedido de providência 001/2017 de autoria 
do Vereador Sr. Sérgio Pelegrino;1-Que seja feita a manutenção ou troca do bebedouro do Pronto 
Socorro do Hospital Municipal.2-Que seja feita a restauração dos banheiros da Rodoviária Municipal 
que se encontram em estado precário;Pedido de providência 001/2017do Vereador Sr.Dalírio 
Dias;1-Que seja destinado um funcionário Conserva no bairro Bom Sucesso para que possa fazer 
reparos nas estradas quando necessário. Não existe um funcionário Conserva;2-Que seja retirado 
parcial um bambual situado a Rua Manuel Joaquim em frente a bicicletaria Santa Fé numero 532. 
Atrapalhando a rede elétrica. Em seguida o Secretário da Mesa Diretora fez a leitura das 
Resoluções nº. 001/2017 que dispõe sobre a Nomeação de Secretário Executivo da Câmara 
Municipal para o exercício 2017 Sr. César de Carvalho Gomes;Resolução Nº.002/2017 que dispõe 
sobre a nomeação de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Brazópolis para exercício 2017 
Senhora Valéria Maria Faria Noronha e Silva;Resolução Nº.003/2017 que dispõe sobre a 
Organização e responsabilidade da movimentação Financeira da Câmara Municipal de Brazópolis, 
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junto ao Banco do Brasil;Resolução Nº. 004/2017 que nomeia a Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação da Câmara Municipal.Na oportunidade o Ver. José Carlos solicitou ao Presidente que 
fossem discutidas a composição das Comissões permanentes. Onde o Sr. Presidente 
democraticamente foi apresentando Comissão por Comissão aos nobres EDIS onde ficou definido 
os participantes de cada uma:Resolução Nº. 004/2017 que nomeia Comissão de Legislação, Justiça 
e Redação da Câmara Municipal:Presidente:Ver.Aldo Chaves;Vice Presidente:Ver.Adriano 
Simões;Relator:Carlos Adilson;Resolução Nº 005/2017 que nomeia Comissão de 
Finanças,Orçamentos e Fiscalização da Câmara Municipal de Brazópolis:Presidente:Ver. Dalírio 
dias;Vice Presidente:Ver.Edson Fonseca;Relator;Ver.José Carlos;Resolução 006/2017 que nomeia 
Comissão de Urbanismo e Infra estrutura Municipal da Câmara Municipal :Presidente:Ver.Edson 
Fonseca;Vice Presidente:Ver.Adilson de Paula;Relator;Ver.Adriano Simões;Resolução 007/2017 
que nomeia Comissão de Educação, Cultura, Desportos,Saúde e Meio Ambiente da Câmara 
Municipal:Presidente:Ver.Carlos Adilson;Vice Presidente:Ver. Sérgio Pelegrino;Relator:Ver. Aldo 
Chaves:Resolução 008/2017 que nomeia Comissão Permanente de Direitos 
Humanos:Presidente:Ver.Adriano Simões;Vice Presidente:Ver.Edson Fonseca;Relator:Ver.Adilson 
de Paula;Vogal:Ver.José Carlos;Resolução 009/2017 que nomeia Comissão de Controle Interno da 
Câmara Municipal de Brazópolis:Presidente:Ver.Sérgio Pelegrino;Vice Presidente:Ver.Dalírio 
Dias;Relator:Ver.Carlos Adilson;Resolução 010/2017 que nomeia comissão de Licitação da Câmara 
Municipal de Brazópolis:Presidente:César Gomes;Vice Presidente Senhorita Bruna 
Amaral;Relator:Sergio Pelegrino. Onde o Sr. Presidente Explicou ao Plenário o porque conter dois 
integrantes que não são Vereadores, pelo fato que na referida Comissão é de praxe que contenham 
integrantes neutros, porém comprometidos com a Casa.Em seguida o Presidente solicitou um breve 
intervalo.Retomando os trabalhos no Grande Expediente foi colocado em discussão e posterior 
votação os pedidos de providências dos nobres Edis individualmente onde foram aprovados por 
unanimidade em todos os itens. Em seguida o Presidente deixou palavra em aberto aos Vereadores 
onde o Vereador José Carlos no uso da palavra pediu para constar em ata a seguinte fala:”Gostaria 
de registrar que a transição administrativa do mandato ex prefeito João Mauro para nova gestão foi 
a mais equilibrada que já participei, sendo que as finanças da Prefeitura estão com os seguintes 
números:Recurso em conta registrados no dia 31/12/2016:Contas de recursos próprios = 
R$1.173.157,91contas de recursos vinculados= R$1.572.741,65 e contas de recursos de 
capital(Convênios de Obras em andamento) = R$816.280,84, no total ficou em caixa o valor de 
R$3.562.180,40. Além disto registro também a gestão do ex prefeito João Mauro pagou o salário 
dos servidores em dia, o décimo terceiro salário e as contribuições previdenciárias entregando o 
município sem restos a pagar. O percentual de folha de pagamento fechou o exercício de 2016 com 
índice de 44,74% dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal que é de 54%.Em seguida 
informou o endereço eletrônico de Lei de Acesso a Informação, portal da Prefeitura para acesso ao 
cidadão.Na oportunidade o Sr. Presidente ponderou com o nobre EDIL José Carlos que, por não ter 
tido tempo hábil de ser informar na contabilidade da Prefeitura lhe fez a seguinte pergunta se este 
montante já são verbas casadas, carimbadas, predestinadas a algum pagamento de obras ou bem a 
serem adquiridos e citou o exemplo de um pai que chegou para seus dois filhos colocando a mão no 
bolso viu que só tinha 5 reais e disse para os filhos: “O papai só tem cinco reais, hoje não posso 
comprar o pão de queijo que gostam, só poderei comprar dois pães de sal e meio litro de leite só 
para alimentar vocês, porque aquele dinheiro que está no cofrinho é para pagar o médico da 
mamãe” onde teve apoio de outros vereadores.Em seguida respondendo o questionamento o 
Vereador José Carlos Dias falou que as verbas públicas são, por natureza, vinculadas por lei e 
determinada finalidade. O Gestor público tem o dever de cumprir a lei a aplicar os recursos de 
acordo com cada finalidade.  O Sr. Presidente emocionadamente pediu para todos os presentes que 
em suas orações rogassem para o não fechamento do CEP de Brazópolis que está correndo grande 
risco.Foi lido também o oficio circular de numero 222/2016 enviado ao Diretor da Superintendência 
Regional de Ensino com os seguintes dizeres:”Com os mais cordiais comprimentos, informamos que 
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não serão autorizadas aberturas de novas turmas de cursos técnicos de nível médio no primeiro 
semestre de 2017.Objetivo é organizar , neste primeiro semestre de 2017, o processo de inscrição e 
designação da Educação Profissional e padronizar as matrizes curriculares de todos os cursos 
técnicos oferecidos pelas Escolas Estaduais, inserido-as na Rede de Educação Profissional-REDE. 
Ressaltamos que o não cumprimento desta agenda comprometera a expansão de turmas de curso 
técnicos no segundo semestre de 2017.Atenciosamente Rafael de Freitas Morais – Diretor da 
Superintendência de Desenvolvimento da Educação Profissional. Cecília Cristina Resende Alves – 
Superintendência de Juventude, Ensino Médio e Educação Profissional”.Em seguida o Presidente 
mencionou a sua viagem acompanhado do Prefeito Municipal Carlos Morais, Diretor do CEP João 
Pedro Visoto, Coordenador técnico Junior Torres e o amigo César Gomes realizada em 20/12/2016 
a Belo Horizonte, ressaltando que os mesmos ainda não haviam sido empossados  usando seus 
recursos próprios. Por intermédio do Deputado Federal Sr. Bilac Pinto que agendou uma reunião 
com o Deputado Agostinho Patrus PV que prontamente nos recebeu, onde foram expostos os 
problemas do CEP que imediatamente tentou fazer contato com a Secretária de Educação do 
Estado de Minas Gerais e iria também falar com o Exmo Governador Fernando Pimentel, em 
seguida fomos recebidos pelo Deputado Eduardo Bechir PSD, que também já agilizou seus contatos 
para ajudar o CEP. O Presidente pediu que cada vereador entrasse em contato com os deputados 
de seus respectivos partidos para que nos apoiasse também nesta empreitada onde teve a 
anuência dos senhores Edis, que indicaram o nome dos seus deputados para envio dos ofícios. 
Reforçando total apoio a causa o Sr.Presidente relembrou o slogan criado por ele #FORÇA 
CEP#.Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e mencionou 
que estamos em recesso parlamentar e reiniciaremos os trabalhos da primeira Sessão Ordinária da 
Casa em fevereiro. 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. EM 
TEMPO: Para compor a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brazópolis, o Sr. Presidente Ver. 
Wagner Pereira, em consenso com os nobres EDIS, ficou acordado que o Segundo Vice presidente 
Ver.Edson Eugênio da Fonseca Costa,e segundo Secretário Ver.Aldo Henrique Chaves da Silveira. 
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