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                                       Ata da Segunda Sessão Ordinária – 08-02-2017 
 
 
Ata da Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 08 de 
fevereiro de 2.017, às 19:00, 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: após lida e discutida, foram feitas algumas correções e foi aprovada por 
unanimidade pelos Vereadores e será publicada no Mural da Câmara Municipal. Correspondências 
recebidas: Convite para o Curso de Formação e Qualificação de Vereadores, de 14 a 16 de março 
de 2017, Brasília – DF; Convite para Passagem de Comando do 56º Batalhão da Policia Militar, dia 
10 de fevereiro, Itajubá – MG, o Sr. Presidente quebrou o protocolo da casa para informar que 
confirmou sua presença neste evento com o intuito de aumentar o contingente da Policia Militar de 
Brazópolis, que inclusive o Vereador Adriano Simões já relatou ter problemas sérios referente ao 
assunto no Distrito de Luminosa, pois se o contingente já não está servindo para a zona urbana, 
quiçá poderá servir a zona rural; Oficio: 35/17 do Conselho Tutelar e dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Assunto: Envio do Relatório Mensal referente as atividades do Conselho Tutelar; 
Comunicado Nº CM219362/ 2016 do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento 
na Educação, Assunto: Informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, valor R$24.826,06; 
Correspondências Emitidas: Oficio 11/2017, Assunto: Encaminha, à empresa Pássaro Marrom 
solicitando o retorno da linha Brazópolis x São Paulo no horário das 5:30, também a revisão do 
horário São Paulo x Brazópolis no horário das 15:30 para a partir das 18:00 hs, e que seja mantido o 
horário de 12:00 de Brazópolis x São Paulo e São Paulo x Brazópolis as 07:15; Oficio 12/2017, 
Assunto: Encaminha, ao Exmº. Sr. Prefeito, encaminha o Projeto de Lei Nº03 de 30/01/2017, que foi 
aprovado em Sessão Ordinária, em 01/02/2017; Oficio 13/2017, Assunto: Encaminhamento (Faz), ao 
Exmº. Sr. Prefeito, encaminha a indicação Nº 01/2017 do Vereador José Carlos Dias, que foi 
aprovada em Sessão Ordinária, em 01/02/2017; Oficio 15/2017, Assunto: Encaminha (Faz), ao Exmº. 
Sr. Prefeito, encaminha as Medidas de Providências efetuadas e aprovadas em Sessão 
Extraordinária, em 01/02/2017; Moção de Pesar, o Poder Legislativo Municipal de Brazópolis 
apresenta seu pesar pelo falecimento da Sra. Solange Eliza da Silva, Moção de Agradecimento, ao 
Sr. Joaquim da União, Presidente do Bloco União Brazopolense, pela compreensão e união dos 
Blocos Carnavalescos de nossa Cidade que não mediram esforços para que o Carnaval aconteça no 
ano de 2017, o Sr. Presidente solicitou meus trabalhos para que fossem lidos somente os nomes dos 
Presidentes dos Blocos, informando que o agradecimento seria igual para todos, ao Sr. Gilvandro 
Dias, Presidente do Bloco Unidos de Vila Braz, ao Sr. Luiz Gustavo, Bonecos Gigantes de 
Brazópolis, ao Sr. Renato Bento, Presidente do Bloco Avenida Unidos do Brasil, ao Sr. Hermenegildo 
Vizotto, Presidente do Bloco Associação CF. Pedidos de Providência: 04/2017 do Ver. José Carlos 
Dias, 1 – Que o Setor de Obras faça a manutenção da Estrada do Observatório executando a 
limpeza das laterais e saídas de águas pluviais, em todo percurso da estrada; 2 – Que o Setor de 
Obras faça a manutenção em um trecho do calçamento na estrada principal do bairro Bom Sucesso, 
entre a ponte, próxima ao bar Birosca, e o Barracão de Banana; 3 – Que seja feita uma manutenção 
na Estrada do Bairro Alegre, com limpeza das saídas de águas e operação tapa buracos; 4 - Que o 
Setor de Obras execute, com urgência, um concerto em uma manilha do bueiro no calçamento 
recém executado no Bairro São Rafael. Com as chuvas fortes apareceu um buraco na lateral, fora do 
calçamento, e as águas que transbordam podem arrancar os bloquetes. O Sr. Presidente quebrou o 
protocolo da casa para informar sobre uma sugestão do Vereador Sérgio Pelegrino, e fez a consulta 
se cada vereador tiver o interesse em fazer a leitura do seu próprio Pedido de Providência, informou 
que os mesmos não são obrigados a fazer esta leitura, foi discutido e definido que a partir da 
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próximo Sessão, os vereadores fariam as leitura de seus respectivos Pedidos de Providência, 05/ 
2017 do Ver. José Carlos Dias, Que o Exmo Sr. Prefeito possa reavaliar a possibilidade de manter 
as duas turmas da creche que o Lar da Criança, em parceria com a Prefeitura, atendia no prédio do 
Lar aqui no Bairro São Francisco; Requerimento de Informação 02/2017 do Ver. José Carlos Dias ao 
Sr. Prefeito, solicita nos termos do art. 100 do Regimento, informações sobre as contratações 
temporárias e nomeações em cargos de comissão feitas a partir de 01 de janeiro no quadro de 
Servidores do Município, com informações sobre Cargo, Nível e Nome do Servidor; 04/ 2017 do Ver. 
Aldo Chaves, 1 – Que seja feita poda drástica da árvore situada na Praça José Gouveia, próxima ao 
Mercado Municipal, acima dos banheiros públicos; 2 – Que seja verificado a possibilidade de 
instalação de uma lixeira na MG 295 – km 22, entrada do Bairro Sertãozinho; 3 – Que seja 
melhorado o sistema de escoamento das águas das chuvas na Rua Antônio Faria Filho no bairro 
Jardim Vargem Grande. Nos dias de chuvas a água fica empossada na rua não sendo possível sua 
vazão. Solicito também a vistoria do setor de Engenharia da Prefeitura a fim de sanar o problema; 4 
– Ver a possibilidade de fornecer um funcionário para trabalhar como conversa no Bairro Can Can 
para cuidar da manutenção e limpeza do Bairro; 5 – Que seja feito levantamento de iluminação 
pública nas praças e logradouros para que possam ser colocadas luminárias para melhorar a 
segurança e a utilização destes locais; 02/ 2017 do Ver. Edson Fonseca, 1 – Que seja colocado uma 
faixa elevada na Avenida Dr. Pedro Rosa (Em frente ao Hotel Montanhas e Vida); 2 – Que seja 
colocado uma lombada na Rua Antônio Percine na altura do número 254; 3 – Que seja cortado um 
mandacaru que está situado na Rua Euclides Cintra, ao lado do Mercadinho Real; 4 – Que sejam 
implantadas rampas de acesso nos prédios públicos de nossa cidade. Ex.: Prefeitura, Escolas, 
Rodoviária, etc; 5 – Que seja feita a manutenção do asfalto no Bairro Estação Dias; 6 – Que seja 
feito a poda das árvores em frente à antiga fábrica de café no Bairro Alto da Glória; 7 – Que seja feito 
a poda das árvores na Praça Nossa Senhora Aparecida; 04/ 2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que seja 
efetuada a manutenção das placas de sinalização de trânsito na Travessa José Luis Mendonça 
encontro com a José Pereira Rosa. Referência: Farmácia do Serginho; 04/ 2017 do Ver. Adilson de 
Paula, 1 – Que seja feita a limpeza das fossas no Bairro Cruz Vera; 2 – Que seja corrigido um trecho 
de estrada no Bairro Sertãozinho divisa com Conceição dos Ouros; 3 – Que seja refeita a ponte que 
liga o Bairro Cruz Vera ao Bairro Colônia, devido às chuvas ela cedeu; 02/ 2017 do Ver. Adriano 
Simões, 1- Que sejam colocadas lixeiras nos seguintes bairros no Distrito de Luminosa: Bairro dos 
Bentos, Bairro dos Lúcios, Bairro Valentins, Bairro Sertãozinho, Bairro do Tronco, Bairro 
Cachoeirinha; 2 – Que seja dada continuidade ao calçamento da Rua Gustavo Ferreira no Distrito de 
Luminosa; 3 – Que seja dada continuidade na obra da Quadra de Esportes da Escola Municipal 
Altino Pereira Rosa de Luminosa; 4 - Que seja designado para o Bairro Alegre um funcionário 
conserva; 5 – Que seja reativado o Posto Policial no Distrito de Luminosa. Este posto foi desativado, 
mas o prédio foi mantido; 6 – Que seja colocada sinalização na principal entrada do trevo no Distrito 
de Luminosa. Há necessidade também de lombadas para diminuir a velocidade dos veículos. O trevo 
dá acesso à entrada de Luminosa, Estrada Municipal Ricardo Albano de Oliveira, estrada que liga a 
São Bento do Sapucaí – SP ao bairro do Canta Galo – SP; 7 – Que seja feito o tratamento do esgoto 
que é jogado no Rio Vargem Grande por todo o Distrito de Luminosa e Bairros vizinhos; 8 – Que seja 
agilizado a colocação de energia elétrica rural na residência do Sr. José Braz da Silva (Zé Caetano), 
onde já está no programa “Luz Para Todos”, este pedido está sendo feito através do Sr. Francisco 
Lemes e encaminhado pelo Vereador Adriano Simões; 9 – Que seja colocada sinalização adequada 
no Distrito de Luminosa perto do bar do Sr. Izac Dias. Não há sinalização, provocando confusão no 
trânsito; 10 – Que seja feito o recolhimento e limpeza do lixo depositado na lixeira da Estrada 
Municipal Ricardo Albano de Oliveira próximo a entrada do Bairro Alegre, duas vezes ao dia; 04/ 
2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Que verifique a possibilidade da colocação de um corrimão no 
“Escadão” da Rua Gonçalves Torres. Muitos moradores idosos usam a escada e tem muita 
dificuldade de acesso. Podemos contar com a ajuda dos moradores para a instalação do corrimão; 2 
– Que seja verificado juntamente com o Prefeito e Departamento responsável, a colocação de um 
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poste de luz na Rua Euclides Machado de Souza (ao lado da Travessa Mario Silva). Local está muito 
escuro e tem circulação de menores após as 22:00 hs. Este problema foi constatado e relatado pelos 
moradores vizinhos; 3 – Que seja verificada a iluminação pública da Ladeira José Alfredo Gomes 
número 70, moradora Elizete. Local muito escuro; 4 – Que seja verificado com urgência o esgoto e 
córrego que passam no fundo da residência da Sra. Jiovanka. Neste local há um processo terrível de 
erosão devido a falta de canalização ocasionando riscos às residências e aos moradores; 5 – Que 
seja verificado a possibilidade de coleta de lixo em prazo menor de tempo, próximo a residência do 
Sr. Chico Machado. Entrada para o Bairro Arrozal; 6 – Que seja verificado a situação do Córrego 
Tijuco Preto, próximo a antiga Parmalat. Ainda existe no local um trecho de esgoto a céu aberto e já 
foi informado que jogam animais mortos no local; 7 – Que seja feito planejamento para colocação de 
placas de identificação das ruas. Não somente os moradores da cidade, mas também turistas, 
encontram dificuldades de localização quando é necessário; 8 – Que seja verificada a iluminação 
pública na Rua Gonçalves Cintra em frente ao número 167. Dois meses queimada, relatados pelos 
moradores; 9 – Que seja feita a manutenção na Travessa Augusto Carvalho, nº 101 (Em frente casa 
Dona Isolina). Existe um buraco que está aumentando na rua, inclusive já foram no local e não 
levaram equipamentos para solucionar o problema e foram embora; 03/ 2017 do Ver. Carlos Adilson, 
1 – Que seja efetuada a manutenção na Travessa Mario Silva, no Bairro Alto da Gloria, entre os 
números 171 à 100, onde os bloquetes estão saindo fazendo muitos buracos, a via está ficando 
intransitável; 2 – Que seja efetuada a manutenção na Travessa Faria e Souza (Rua do Asilo), que se 
encontra com os bloquetes soltos, fazendo muitos buracos e o calçamento está precário; 3 – Que 
seja efetuada a manutenção na Rua Maria Chaves Borges (Rua atrás do Colégio Wenceslau Braz), 
que se encontra com os bloquetes saindo, necessitando de reparos urgentes, a via está perto de 
ficar intransitável; 4 – Que seja feita a limpeza do mato na Travessa Souza Lima, próximo ao 
Hospital e a Travessa Benedito Pereira Serpa, no Bairro Alto da Glória; 5 – Que seja providenciado a 
limpeza e reforma do Postinho que atende o bairro São Gabriel, que possui banheiro com água 
parada, mato alto nas instalações e está sem água, uma situação precária. Projeto de Lei: Nº 01 do 
Poder Legislativo, que proíbe a soltura de fogos de artifício, bombas, morteiros, busca-pés e demais 
fogos ruidosos, soltura de serpentinas metálicas e espuma spray em âmbito do Município e dá outras 
providências, também referentes a este Projeto de Lei, fiz a leitura dos Pareceres da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente 
e do Parecer Jurídico.  Nº 02 do Poder Legislativo, que altera a Lei Municipal Nº 1154/ 2016-LDO 
2017, incluindo os artigos 49-A e 49-B. Em seguida o Sr. Presidente informou que seria realizado um 
breve intervalo. Reiniciando os trabalhos o Sr. Presidente, verificou com os Srs. Vereadores, se 
havia a necessidade de leitura novamente dos Pedidos de Providência, ambos os Vereadores 
informaram que não havia essa necessidade, o Sr. Presidente consultou a mesa e todos os Pedidos 
de Providência foram aprovados e serão encaminhados para o Executivo. O Sr. Presidente antes de 
abordar o Projeto de Lei Nº 01, informou aos Srs. Vereadores José Carlos e Sérgio Pelegrino, sobre 
correções do Projeto de Lei Nº 02 e após as correções já irá distribuir para a Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação, para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e para a 
Assessoria Jurídica, o Ver. Adilson de Paula, pediu para esclarecer sobre seu Pedido de 
Providência, informando que o mesmo já havia solicitado no ano passado junto ao Sr. Prefeito eleito 
Carlos Morais, mas está sendo executado somente agora, o Sr. Presidente parabenizou o Vereador 
pela iniciativa e atenção com o meio rural e pediu que todos os outros Vereadores seguissem seu 
exemplo, o Vereador Aldo Chaves reiterou que este trabalho não havia sido realizado até o 
momento, devido as fortes chuvas e o difícil acesso ao local, disse também que é testemunha do 
empenho do Vereador Adilson de Paula junto com o Sr. Prefeito. O Sr. Presidente então passou a 
abordar o Projeto de Lei Nº 01/ 2017, o Sr. Presidente falou sobre a beleza do espetáculo 
pirotécnico, disse que já presenciou a queima de fogos de Copacabana, mas que as crianças e 
idosos não agüentam tamanho barulho, disse também que perdeu um cachorro de raça, devido o 
barulho dos fogos de artifício, relatou que seu cachorro teve convulsão e em sequência epilepsia que 



4 

o levou ao óbito, disse também, que não é novidade para ninguém, as conseqüências do barulho 
dos fogos de artifício para crianças, idosos e para os animais, que possuem um aparelho auditivo 
extremamente sensível, o Sr. Presidente explicou que o projeto não está proibindo shows 
pirotécnicos, mas que o projeto trata sobre a classificação, contendo os que estão permitidos e os 
que serão proibidos, o Sr. Presidente disse com certeza, que com a aprovação deste Projeto em 
Brazópolis, a Câmara Municipal irá ganhar muitos pontos com a Sociedade, pois hoje graças a Deus, 
está em moda a proteção dos animais, informou também sobre a cidade de Campinas, onde leu uma 
reportagem falando sobre o Prefeito de Campinas que havia sancionado está Lei de proibição de 
fogos de artifício com barulho, depois falou sobre a cidade de Americana, onde a Vereadora Maria 
Giovana também está entrando com este Projeto de Lei, o Sr. Presidente então, disse que gostaria 
que fossemos a primeira Cidade da Região a entrarmos com este Projeto, porém informou que a 
Vereadora Monica Chaves já havia apresentado este mesmo Projeto na Câmara Municipal de Itajubá 
em uma Sessão Extraordinária, no dia 25 de janeiro, o Sr. Presidente disse que este projeto foi 
desenvolvido pois está tentando proteger os animais, também disse que os Vereadores que são da 
Zona Rural sabem que a vacas, touros e  cavalos, chegam até a estourar cercas e fugir das 
propriedades, sabendo que este projeto irá atingir também as festas religiosas, onde são soltos 
muitos foguetes, mas alguns sacrifícios devem ser feitos pelo bem estar, o Sr. Presidente disse 
também que algumas pessoas podem até ficarem contra este Projeto, mas nós através da Câmara 
Municipal, devemos também oferecer cultura para a População, então a Mesa Diretora tendo o 
Vereador Wagner Pereira como proponente, solicitou que os nobres Srs. Vereadores analisassem 
com carinho e que notem que esta é uma ação de muita responsabilidade e amor com os animais, 
as crianças e aos idosos, o Ver. José Carlos disse que pessoalmente também é contra os foguetes, 
mas que o Vereador deve analisar a Cultura e os costumes, ele deve ouvir a população, e solicitou 
ao Sr. Presidente que distribua este Projeto para que todos possam analisar com calma em conjunto 
com a população, visando assim, uma forma até de aprimoramento do Projeto, também passou 
algumas correções que deveriam ser realizadas na redação do Projeto de Lei, o Sr. Presidente  
solicitou a Assessora Jurídica que fossem corrigidos estes pontos informados pelo Ver. José Carlos, 
o Sr. Presidente disse que não podemos fazer para todos os Projetos de lei que tenham  
necessidade de uma audiência pública, não conseguiremos fazer nada, pois o povo votou em nós 
para que tomássemos decisões, com responsabilidade, o Sr. Presidente disse que está acatando a 
sugestão do Ver. José Carlos e está deixando o Projeto para votação na próxima Sessão, agradeceu 
ao Ver. José Carlos pela contribuição e pediu que todos os Vereadores na próxima reunião, já 
possam avaliar o Projeto de Lei, pois está perto do Carnaval e o mesmo também trata de 
Serpentinas Metálicas e Espuma Spray, também relatou sobre o acidente ocorrido com Serpentinas 
Metálicas em um trio elétrico na cidade de Bandeira do Sul, informando que a CEMIG foi 
responsabilizada em arcar com as despesas, depois abordou sobre a Espuma Spray, que traz danos 
a saúde ocular além de causar manchas em roupas, etc. O Ver. José Carlos, demonstrou seu apoio 
a proibição de ambos, o Sr. Presidente explicou que não estão proibidos as festas com fogos, mas 
sim o excesso de barulho dos foguetes, que no Projeto de Lei está muito bem explicado, sobre quais 
os fogos proibidos, o Sr. Presidente relembrou um fato onde o Tio do Ver. Sergio Pelegrino, o 
saudoso ex-prefeito José Fernandes, em seu primeiro mandato, ele tinha o apelido de “Zé 
Fogueteiro”, dizendo dessa forma para enobrecer o Sr. José Fernandes, quase perdeu uma das 
mãos quando ao soltar um foguete, o mesmo estourou em sua mão, causando alem de danos físicos 
a mão, também quase causou cegueira, o Sr. Presidente explicou que proibindo estes fogos, 
estaremos também protegendo nossos filhos, já que a venda e compra desse produto será ilícita. O 
Ver. Sergio Pelegrino questionou sobre o artigo 3º do Projeto de Lei, sobre que tipo de infrações e 
porque a tolerância de 5 vezes, o Sr. Presidente explicou que o comércio que estiver vendendo 
estará cometendo uma infração e será notificado, então na quinta reincidência, será mérito do 
executivo o corte do alvará de funcionamento do estabelecimento, que não está cumprindo as Leis 
Municipais, o Ver. Sergio Pelegrino disse acreditar que 5 infrações é dar a chance para errar 5 
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vezes, o Ver. José Carlos, disse que este artigo está muito obscuro, pois a Lei não proíbe a venda 
dos fogos, o Sr. Presidente comentou que o intuito é gerar estas discussões para aprimorarmos este 
Projeto de Lei, informando que irá diminuir para 3 vezes de reincidência e também acrescentar a 
proibição da venda, o Ver. Sergio Pelegrino explicou que não podemos dar a liberdade do Projeto de 
Lei ser usado na matemática, ou seja, se eu errei em 1 vez eu ainda posso errar mais 2 vezes, 
relacionando o assunto a venda de drogas, que é proibido o uso e a venda, o Sr. Presidente explicou 
que no caso das Drogas, ela já é ilícita, pois para se enquadrar da mesma forma, teríamos que 
proibir a Fabricação de fogos de artifício, o Ver. José Carlos, disse que o assunto interdição é muito 
sério, pois infringe o artigo 5º da constituição, também disse para nos preocuparmos em não 
deixarmos brechas no Projeto de Lei, o Sr. Presidente disse para adicionar na redação do Artigo 1º a 
proibição da comercialização, também modificar a redação do Artigo 3º de 5 vezes para 3 vezes, o 
Ver. Adilson de Paula, questionou sobre os estabelecimentos que possuem alvará para a venda 
deste produto, podemos proibir a venda até de quem possuo alvará para a venda, o Sr. Presidente 
respondeu que sim, o Ver. Adriano Simões relatou sua preocupação e a dificuldade que será a 
proibição dos fogos de artifício, o Sr. Presidente informou que realmente será difícil, mas que esta 
proibição está começando em todos os lugares, como nas cidades de Itajubá, Americana, Campinas, 
Belo Horizonte, Curitiba, o Ver. Sergio Pelegrino disse acreditar que o primeiro passo seria proibir a 
comercialização, pois não é fácil identificar quem está soltando o foguete, o Sr. Presidente então 
disse achar um absurdo a quantidade de barulho causada pelos fogos no Réveillon, em todas as 
administrações anteriores, além de ser um certo exagero os 7 minutos de fogos, como realizado no 
ultimo réveillon, o Sr. Presidente quis deixar bem claro o que disse sobre o réveillon, que ocorreu em 
todas as administrações anteriores, o Ver. Adriano Simões relatou um problema que ocorre em 
Luminosa também referente a barulho, mas no caso se tratando de som automotivo, o Sr. Presidente 
disse que em Brazópolis temos o mesmo problema, e relatou que devido ao pequeno contingente 
policial, já que o som automotivo é proibido por Lei, então pedi a palavra para falar sobre o Artigo 3º, 
se havia a possibilidade de mudança para caçar o alvará, o Sr. Presidente respondeu que seria algo 
mais complicado, pois implicaria no direito de trabalhar do cidadão, o Ver. Sérgio Pelegrino, disse 
que uma Lei que dá 5 chances para erros, está incentivando o erro, o Sr. Presidente disse que esta 
Lei, logo será aprovada no Brasil todo e fez menção ao “lança perfume” que era usado nos bailes de 
carnaval, para perfumar o ambiente, até que começou a ser usado para inalação , virando uma 
droga, devido a este problema o ex-presidente Jânio Quadros, teve problemas de visão, devido 
respingar em seus olhos, daí proibiu o lança perfume no Brasil. Todas as cidades começarem a 
clamar, por razão dos acidentes e mortes dos animais e crianças, em breve mais e mais cidades 
estarão proibindo, e se tornará Lei Federal, O Sr. Presidente disse que o projeto não será colocado 
em votação no dia de hoje, e agradeceu ao Ver. José Carlos, pelas observações realizadas no 
Projeto de Lei, o Ver. Aldo Chaves pediu a palavra para lembrar que em Brazópolis temos a 
Sociedade Protetora dos animais e que seus membros deveriam fazer parte das reuniões referentes 
a esse Projeto de Lei, o Sr. Presidente disse para que o Secretário Executivo faça o convite para as 
mesmas e que também convide para que façam uso da nossa tribuna, o Ver. Sérgio Pelegrino, falou 
que o Artigo 3º o preocupa, pois não podemos dar chance para que aconteça o erro, sendo assim, 
esta Lei será aplicada somente aos Blocos Carnavalescos e a Prefeitura, o Sr. Presidente explicou 
que não possui a informação se é possível caçar o Alvará, o Ver. José Carlos sugeriu uma mudança 
para apreensão do material, que assim o comerciante teria que comprar novamente, dessa forma 
indo contra a Lei, afirmou também a necessidade de uma forte fiscalização por parte da Prefeitura, o 
Sr. Presidente disse que já contem no Parágrafo Único do Artigo 4º, diz que a própria população 
pode fazer a apresentação de fotos, vídeos ou outro meio de prova que identifique o infrator, tendo 
seu sigilo preservado, se assim o mesmo solicitar, o Sr. Presidente solicitou a modificação da 
redação do Inciso III do Artigo 3º para “Imediata apreensão dos respectivos produtos, na reincidência 
será aplicada a multa, persistindo será interditada temporariamente”, o Sr. Presidente relatou que 
este Projeto de Lei, foi desenvolvido em cima de outros Projetos que seguem a mesma idéia, 
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pegando o que de melhor cada Projeto possui, além de que hoje estamos recebendo opiniões 
diversas para a melhoria do Projeto de Lei, o Sr. Presidente fez a leitura do ofício 16/2017, Assunto: 
Encaminhamento (Faz), ao Exmoº Sr. Deputado Estadual Dalmo Ribeiro, o Sr. Presidente informou 
que o oficio teve idealização do Ver. Adriano Simões que pediu a Mesa Diretora apresentasse e que 
todos os Vereadores assinassem, o Sr. Presidente sugeriu que os demais vereadores façam a 
tentativa também com os respectivos Deputados Estaduais, o Sr. Presidente falou sobre a 
importância de agirmos em todos os seguimentos da sociedade, garantiu que esta administração irá 
fazer história em Brazópolis, com essa Câmara Municipal, com a equipe que trabalha na Câmara 
Municipal, Brazópolis dará um passo a frente, o Ver. Adriano Simões agradeceu o empenho de todos 
disse que obviamente o pedido foi feito para o Distrito de Luminosa, mas que ele mesmo não quis 
fazer o pedido em seu nome, fez questão de ressaltar que somos nove vereadores trabalhando para 
uma só cidade, respeitosamente pediu a todos para se a juntar nessa causa, o Ver. Sérgio 
Pelegrino, falou sobre uma matéria que foi publicada no site globo.com com o título “o que fazer no 
carnaval no sul de minas”, onde foi falado sobre os Bonecos Gigantes de Brazópolis e o Tratorto da 
Madrugada, também falou que estamos sendo comparados a grandes cidades tradicionais de 
carnaval, como Caxambu e São Lourenço, parabenizou todos que estão trabalhando em prol do 
Carnaval, o Sr. Presidente aproveitou a presença do Sr. Luis Gustavo para parabenizar seu trabalho 
à frente dos Bonecos Gigantes, o Sr. Presidente agradeceu a todos os vereadores pelo apoio que 
estão dando ao Carnaval, e principalmente para a liberdade que deram aos Vereadores Sérgio 
Pelegrino, Aldo Chaves e Wagner Pereira para tratarem os assuntos referentes ao Carnaval, o Ver. 
Sérgio Pelegrino retomou o assunto sobre a matéria do site globo.com dizendo que também estava 
relatado na matéria que o carnaval deste ano, não terá a utilização de recursos da Prefeitura 
Municipal, sendo terceirizado, mas que as atrações continuam, tendo a participação de 30 bonecos 
gigantes, blocos carnavalescos e o tradicional Tratorto da Madrugada, tendo uma expectativa de 
ainda mais foliões que nos anos anteriores, já que em diversas cidades vizinhas, o carnaval foi 
cancelado, o Sr. Presidente salientou que o planejamento está seguindo conforme o planejado, 
aproveitou para esclarecer que o Sr. Prefeito está dando total apoio ao Carnaval, que ele está 
correto somente em não colaborar com nenhum centavo de dinheiro público, aproveitou para 
parabenizar todos que estão envolvidos, o Sr. Presidente aproveitou para informar o tema do 
Carnaval, que será “Folias na Serra da Mantiqueira”, que Brazópolis faz parte da Serra da 
Mantiqueira, que é o propósito da ADTIM, onde podemos receber até verbas internacionais, o Ver. 
Adilson de Paula parabenizou o Sr. Luis Gustavo, o Ver. José Carlos disse estar presente no 
momento da entrevista realizada pela reportagem do G1 com o Sr. Junior Donizete, e manifestou 
seu apresso pelos Bonecos Gigantes, considerando como um dos maiores patrimônios culturais da 
nossa cidade, o Ver. José Carlos trouxe informações sobre o Instituto de Previdência, com o 
balancete do mês de janeiro, para podermos acompanhar mês a mês, e fez uma breve explicação de 
seu funcionamento, o Sr. Presidente reiterou sobre o Oficio 11/ 2017 a empresa Pássaro Marrom, 
sobre as dificuldades da viagem de Brazópolis para São Paulo, o Ver. José Carlos disse que 
devemos mandar um oficio também, referente a linha de ônibus de Itajubá para Campos do Jordão, 
passando por Brazópolis, no qual o Sr. Presidente solicitou ao Secretário Executivo que providencie 
as informações para o oficio. Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença 
de todos e convidou a todos para a Terceira Sessão Ordinária da Casa no dia 15 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.  
 

 

 
Presidente: Wagner Silva Pereira              Vice-Presidente:Sérgio Eduardo Pelegrino Reis 
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Secretário: Dalírio Antônio Dias 
 
 

Demais Vereadores:                                                                                                                                   

 
 

Aldo Henrique Chaves da Silveira                          Adilson Francisco de Paula                

 
 

Carlos Adilson Lopes Silva                    José Carlos Dias                           
                                                    

 
Edson Eugênio Fonseca Costa                    Marcos Adriano Romeiro Simões        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


