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                                       Ata da Quinta Sessão Ordinária – 08-03-2017 
 
 
Ata da Quinta  Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 08 de Março 
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 ao verificar o quórum constatei a presença de todos. Em seguida 
procedi à leitura da Ata: após lida e discutida, onde foram feitas algumas correções e a mesma foi 
aprovada por unanimidade pelos Vereadores e será publicada no Mural da Câmara Municipal. 
Correspondências recebidas: Ofício 002/2017, ao Sr. Presidente solicitando agendamento de 
reunião para apresentação do Relatório Anual de Atividades de 2016; o Sr. Presidente explicou que 
o Sr. Augusto da Emater esteve presente na Câmara solicitando uma reunião extraordinária, e lhe foi 
explicado que não é possível esse agendamento, que ele poderá fazer o uso da tribuna, e lhe foi 
explicado como é o procedimento conforme Regimento Interno para o uso da tribuna. O Ver. Adriano 
Simões disse que bastava o Sr. Augusto observar os Pedidos de Providência, para compreender a 
preocupação da Câmara Municipal com o setor agrícola. O Sr. Presidente disse que informou ao Sr. 
Augusto sobre os 9 vereadores, onde 5 são representantes da zona rural. O Sr. Presidente informou 
que para poupar o Secretário da Mesa Diretora, irá fazer a leitura dos Ofícios vindos da Prefeitura. 
Ofício 099/2017/GAB.PMB ao Sr. Presidente, respondendo aos Pedidos de Providências enviados 
dia 08 de fevereiro de 2017. O Ver. José Carlos informou que o local correto do Postinho citado é 
São Gabriel e não São Rafael; Ofício 100/2017/GAB.PMB ao Sr. Presidente, respondendo os 
Pedidos de Providências enviados dia 15 de fevereiro de 2017; Ofício 106/2017/GAB.PMB ao Sr. 
Presidente, respondendo os Pedidos de Providências enviados dia 22 de fevereiro de 2017. Eu Ver. 
Dalírio Dias dei continuidade na leitura das correspondências recebidas: Convite da Arquidiocese de 
Pouso Alegre para o Encontro de Prefeitos e Vereadores, no dia 12 de março de 2017 em Pouso 
Alegre; Oficio 105/2017/GAB.PMB ao Sr. Presidente, referente ao envio do Projeto de Lei nº 06 de 
02 de março de 2017; Ofício 35/17 do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
enviando seu relatório mensal; Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas 
e de Material Elétrico de Itajubá, Paraisópolis e Região, à Câmara Municipal informando sobre uma 
reunião realizada no dia 03 de março de 2017, referente ao corte de ônibus fretados pela empresa 
Mahle; CM006725/2017 do Ministério da Educação ao Sr. Presidente, informando a liberação de 
recursos financeiros do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a 
Prefeitura Municipal de Brazópolis, no valor de R$25.012,49. Correspondências Emitidas: Ofício 
25/2017, assunto: Encaminhamento (Faz), a Sra. Camila da S. Ribeiro encaminha a relação de 
cadastros para acesso ao IBAM; Moção de Pesar, o Poder Legislativo Municipal de Brazópolis 
apresenta seu pesar pelo falecimento do Sr. Sebastião Jésus Vieira, Sra. Maria Aparecida Cintra e 
do Sr. Sebastião Martins Tosta; Moção de Agradecimento, o Poder Legislativo Municipal de 
Brazópolis apresenta seu agradecimento ao Exmº Sr. Ronaldo Rivelino Venâncio, prefeito Municipal 
de São Bento do Sapucaí - SP pela sua dedicação, atenção e espírito público no auxilio da 
prestação de serviços em benefício de nosso Município; Moção de Agradecimento, o Poder 
Legislativo Municipal de Brazópolis apresenta seu agradecimento ao Comandante da 17ª Região de 
Polícia Militar de Minas Gerais Sr. Coronel Cássio Antônio Fernandes, Comandante do 7º Batalhão 
da Polícia Militar de Brazópolis Sr. Nivaldo Rosário Coelho e ao Comandante do 56º Batalhão da 
Polícia Militar Sr. André Oliveira Coli pela dedicação, atenção e espírito público no auxilio da 
segurança pública em nosso Município. O Sr. Presidente pediu para ler a Moção de Felicitação e 
solicitou a presença das funcionárias da Câmara, Dona Eulália Rodrigues, Dra. Valéria Noronha e 
Bruna Amaral, para em nome do Poder Legislativo Municipal de Brazópolis felicitá-las pelo Dia 
Internacional da Mulher. Eu Ver. Dalírio Dias dei continuidade na leitura das correspondências 
emitidas, Ofício 26/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Exmº Deputado Estadual Sr. Dalmo 
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Ribeiro, solicitando a viabilização da instalação de uma torre de celular no bairro Cruz Vera, Ver. 
proponente Adilson de Paula. O Sr. Presidente informou que seguiremos conforme definido na 
Sessão anterior, com a leitura do Pedido de Providência pelo próprio Vereador. Projeto de Lei: 
Projeto de Lei nº 006, de 02 de março de 2017 do Executivo, que dispõe sobre a alteração do Artigo 
7º da Lei nº 1119 de 20 de maio de 2015 que trata sobre a política Municipal de Atendimento dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal e do Conselho Tutelar. Pedidos de 
Providências: 05/2017 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja providenciada uma rotatória em frente 
à Padaria três Irmãos, como se encontra atualmente o trânsito está confuso devido à alta circulação 
de veículos e pedestres e a falta de sinalização. O Vereador explicou que devido a alta quantidade 
de comércios, o trânsito possui um alto fluxo; 2 – Que seja construída cerca com alambrado ao redor 
do terreno da Quadra da Escola Municipal Altino Pereira Rosa, no Distrito de Luminosa, pois a obra 
da quadra se encontra parada e a mesma está sendo usada indevidamente; 3 – Que seja feita a 
manutenção da estrada do Caminho da Fé, saindo do bairro do Canta Galo – SP até o bairro do 
Quilombo no Distrito de Luminosa, o Vereador fez uma observação informando que a estrada está 
abandonada e é uma estrada muito importante para o turismo da cidade; 4 – Que seja removido 
parte do barranco localizado na Rua Antônio Pereira em frente a casa do Sr. Tião da Sartori, o 
barranco tira a visibilidade dos motoristas, pedestres e ciclistas, tanto na subida quanto na descida, o 
mesmo Vereador explicou onde é a localização deste barranco aos demais colegas; 5 – Que seja 
providenciada a calçada para pedestres na Rua Antônio Pereira e por toda a extensão da Avenida 
Bela Vista, iniciando na saída para o Distrito de Luminosa até o Trevo do bairro Frei Orestes, o 
Vereador explicou ainda, que este pedido é uma continuação do pedido anterior; 6 – Que seja 
instalado poste com iluminação na Travessa Vereador José Ribeiro da Chagas no Distrito de 
Luminosa, esta travessa faz ligação entre as Ruas Euclides Cintra e Rua Gustavo Ferreira. Também 
se possível incluir a Travessa Vereador José Ribeiro da Chagas no projeto de calçamento que está 
em andamento na Rua Gustavo Ferreira; 7 – Que seja feito aterro e roçada das laterais na estrada 
que dá acesso ao bairro dos Lucios, no Distrito de Luminosa; 8 – Que seja feita a cerca em volta do 
gramado em frente a lanchonete da Sra. Gabriele Ribeiro no Distrito de Luminosa, evitando, assim, 
que o local seja utilizado como amarrador de animais, gerando mau cheiro em torno do local, pois, já 
existe o amarrador de animais ao lado, os Pedidos de Providências foram aprovados por 
unanimidade; 09/2017 do Ver. José Carlos, 1 – Verificação de um início de afundamento do 
calçamento na Travessa Matildes Chaves, segundo informações dos moradores já afundou outras 
vezes e precisa de uma correção nas manilhas da Rede Pluvial; 2 – Solicitar ao DER que recoloque 
a placa de sinalização que está caída no trevo de entrada da cidade, acesso pela Avenida Tancredo 
de Almeida Neves; 3 – Troca de lâmina de pedra que quebrou, localizada na passagem de águas da 
chuva na esquina da Rua Tenente Francisco Dias com a Rua 7 de Setembro, os Pedidos de 
Providências foram aprovados por unanimidade; 06/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que seja 
mantido os três funcionários cedidos pela Prefeitura por mais uma semana, sendo de 13 a 17 de 
março, no bairro Cruz Vera. O Vereador pediu que a Chefe de Gabinete Juliana Torres levasse seu 
agradecimento ao Prefeito e Vice-Prefeito em seu apoio, aproveitou para informar aos que passarem 
pelo bairro Cruz Vera, que irão notar a diferença; 2 – Que seja feita a contenção de um barranco 
onde, devido as chuvas a água desce com o barro, e está invadindo o asfalto, podendo provocar 
acidentes próximo a venda do Sr. Dito Estela, bairro Farias. O Vereador disse não saber se esse 
Pedido cabe a Prefeitura ou ao DER. O Sr. Presidente informou que a responsabilidade no caso é do 
DER; 3 – Que seja feita a drenagem na estrada do bairro Prainha onde está minando água, em 
frente a casa do Sr. Antônio Jésus, próximo ao corte de pedra, os Pedidos de Providências foram 
aprovados por unanimidade; 06/2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que seja efetuada a pintura dos 
quebra molas na Avenida Doutor Manoel Joaquim para que os mesmos sejam melhor visualizados; 2 
– Que seja elaborado um projeto de ampliação da ponte no bairro Alegre, próximo a propriedade da 
família do Sr. José Edilberto Faria Chaves, pois o tamanho da mesma e seu mau estado dificultam a 
retirada da produção e chegada de materiais dos moradores, além de dar acesso a torre de 
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transmissão, lembrando que esta estrada liga o Município de Brazópolis ao de Paraisópolis; 3 – Em 
frente a J.J. Agropecuária (nova casa do fazendeiro), antiga Assume, tem uma valeta de esgoto 
coberta com vegetação, obstruindo o fluxo do esgoto, solicito que seja feita a limpeza da mesma 
com o uso da retro escavadeira. O Sr. Presidente informou que essa é responsabilidade do DER; 4 – 
Que seja verificado bocas de lobo entupidas no bairro Frei Orestes na Rua Ermelinda Lobo dos Reis 
nº 116 e calçamento afundando em frente a casa do Sr. Darly, os Pedidos de Providências foram 
aprovados por unanimidade; 07/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Que seja refeita a lombada na 
Rua Capitão José Maria (próximo a loja do Piraci), muitos veículos trafegam em excesso de 
velocidade nesta rua, onde residem muitos idosos e crianças; 2 – Que seja proibido estacionamento 
na Travessa Tobias Pereira (entrada principal do campo), a rua é sem saída e estreita, os moradores 
não conseguem sair com seus veículos. O Sr. Presidente ponderou se seria mais prático a proibição 
de estacionar somente de um lado. O Ver. Sérgio Pelegrino explicou que mesmo estacionando 
somente de um lado, os carros dos moradores não iram conseguir sair; 3 – Que seja colocado 
calçamento na Rua Maximiano da Silveira, bairro Vargem Grande, próximo ao Posto Barracão, os 
moradores da rua se disponibilizam a ajudar a fazer parceria para o calçamento; 4 – Que seja feita a 
manutenção na Rua das Orquídeas, onde o calçamento está danificado e com um buraco bem na 
passagem de veículos. O Ver. Adriano Simões informou que a obra foi realizada a pouco tempo, e 
solicitou para que fique gravado: Isto que acontece é reflexo de um serviço mal feito no passado; 5 – 
Que seja feita a limpeza na entrada da estrada da antiga Cascata. O local está coberto de mato, 
escuro e perigoso; 6 – Que seja verificado com urgência uma solução que impeça o alagamento em 
dias de chuva na Rua Antônio Faria Filho (Rua do Ex-Prefeito Paulo de Tarso). A situação é critica, 
alguns moradores da rua me enviaram várias imagens, comprovando o fato. O Ver. Aldo Chaves 
disse que em um Pedido de Providência anterior, solicitou ao Setor de Engenharia da Prefeitura, que 
verificasse também este problema; 7 – Que seja feita a manutenção do vazamento de esgoto na Rua 
Capitão Gomes (em frente o Mercadinho Alvorada Martins). Foram feitos alguns reparos, mas não 
solucionaram o problema. O Sr. Presidente informou que já presenciou várias vezes este problema 
no mesmo local e, explicou que por ser uma rua antiga sua tubulação é de barro; 8 – Que seja feita a 
manutenção do asfalto da Avenida Doutor Pedro Rosa (próximo ao Hotel Montanhas e Vidas), 
muitos buracos e quando chove torna-se ainda mais perigoso para motos e veículos, os Pedidos de 
Providências foram aprovados por unanimidade; 04/2017 do Ver. Edson Fonseca, 1 – Que seja 
instalada academia ao ar livre no bairro Teodoros; 2 – Que seja retomada a manutenção das 
estradas rurais dos bairros Teodoros, Floresta, Japão, Campo Belo, Portão e Banhado; 3 – Que seja 
reformado e reativado o Posto de Saúde do bairro Japão, os moradores têm que se deslocar até o 
bairro Floresta para serem atendidos através do Programa P.S.F.; 4 – Que sejam refeitas as pontes 
de madeira no bairro Estação Dias que dão acesso ao bairro Bom Sucesso e Varginha; 5 – Que 
sejam colocadas novas placas de identificação das Estradas Rurais na Estrada José Luiz Filho, que 
tem inicio no final da Avenida Coronel Henrique Braz e finaliza no bairro Floresta; 6 - Que sejam 
colocadas novas placas de identificação das Estradas Rurais na Estrada Giovani Donizete Azevedo 
de Oliveira, que tem inicio na Estrada Municipal José Luiz Filho, finalizando na Estrada Municipal 
José Gonçalves Filho, no bairro Teodoros; 7 - Que sejam colocadas novas placas de identificação 
das Estradas Rurais na Estrada Joaquim Martins Tosta, que tem inicio na Estrada Municipal José 
Luiz Filho, finalizando na Estrada Municipal Giovani Donizeti Azevedo de Oliveira, no bairro Arrozal; 
8 - Que sejam colocadas novas placas de identificação das Estradas Rurais na Estrada Adolfo 
Antunes de Siqueira, que tem inicio na Estrada Municipal José Luiz Filho, finalizando no bairro 
Teodoros, na divisa do Município de Piranguinho – MG; 9 - Que sejam colocadas novas placas de 
identificação das Estradas Rurais na Estrada João Julio da Silva, que tem inicio na Estrada Municipal 
Adolfo Antunes de Siqueira, finalizando na propriedade da Sra. Maria Eugênia, no bairro Teodoros; 
10 - Que sejam colocadas novas placas de identificação das Estradas Rurais na Estrada José 
Gonçalves Filho, que tem inicio na Estrada Municipal Adolfo Antunes de Siqueira, finalizando na 
propriedade do Sr. Benedito Joaquim de Azevedo, no bairro Teodoros; 11 - Que sejam colocadas 
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novas placas de identificação das Estradas Rurais na Estrada José Simão de Souza, que tem inicio 
na Estrada Municipal José Gonçalves Filho, finalizando na propriedade do Sr. José Vitor da Silva, no 
bairro Teodoros; 12 - Que sejam colocadas novas placas de identificação das Estradas Rurais na 
Estrada Luiz Carlos Renó Neto, que tem inicio na Estrada Municipal Adolfo Antunes Siqueira até a 
divisa do Município de Piranguinho, os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 
07/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja feita a manutenção da Avenida Dr. Pedro Rosa próximo 
a Saúde Mental, pois, a mesma neste local encontra-se com buracos e com as chuvas os carros que 
ali transitam além de espirrar água nos pedestres, também acabam jogando pedriscos nas casas e 
nos cidadãos que ali transitam. Essa solicitação foi feita pelos próprios moradores da região; 2 – Que 
seja feito o aumento de um passador de gado na estrada do Banhado, próximo ao Laticínio de 
propriedade do Sr. Abel Eugênio da Fonseca. Pois o referido passador de gado é estreito e, por ali 
aumentou o fluxo de veículos de passeio e caminhões, este pedido se faz necessário para aumentar 
a segurança das pessoas que ali transitam; os pedidos de providências foram aprovados por 
unanimidade; 08/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Que seja efetuada a manutenção na Travessa 
Neco Veloso, entre a Rua Capitão José Maria e Avenida Nossa Senhora Aparecida, os bloquetes 
estão soltos. O Vereador aproveitou para agradecer ao setor de Obras e ao Sr. Prefeito, referente 
aos seus pedidos realizados em 08 e 22 de fevereiro, que já foram realizados com ótima qualidade. 
O Sr. Presidente quebrou o protocolo e abordando sobre o Carnaval, sobre as moções que foram 
enviadas aos Comandantes da Polícia Militar de Itajubá e Pouso Alegre, eles realmente olharam com 
carinho para Brazópolis e, enviaram reforço policial, o que em sua opinião, a segurança do carnaval 
de Brazópolis foi excelente. Também agradeceu a Sr. Lucia do LADMA, que gentilmente hospedou 
vários policiais nos apartamentos na Casa de Convivência, aproveitou também para fazer um 
desabafo sobre algumas pessoas que não querem ver o desenvolvimento de Brazópolis, de pessoas 
que falaram muito mal do empresário que investiu no Carnaval de Brazópolis, este empresário teve 
prejuízo que ele bancou de seu próprio bolso e, não deixou nenhuma dívida na cidade. O Sr. 
Carlinhos é um empresário magnífico que abrilhantou o carnaval de Brazópolis e, inclusive os locais 
que ele ficou com o pagamento pendente, já no dia 06 de março compareceu pessoalmente para 
fazer os acertos, inclusive do aluguel da casa da Dra. Valéria Noronha, os banheiros químicos do Sr. 
Sérgio Soares e  o serviço de Segurança do Sr. Luis da Caixa. Também esteve pessoalmente na 
residência da Sra. Tereza dona do Restaurante Lucio’s para fazer os acertos. Faremos agora a 
maior Moção de hoje desta Câmara em seu nome, para que fique bem claro, que ele não deve 1(um) 
centavo em Brazópolis, inclusive, o mesmo possui residência fixa em Baependi-MG, e eu Sr. 
Presidente, fui convidado por ele para  ir visitar o túmulo da Nhá Chica. Ele, também, já foi vereador 
por 2(dois) mandatos em Baependi-MG e seu avô já foi Prefeito Municipal de Baependi-MG. É um 
homem de caráter, moral e um ótimo empresário, então, as pessoas devem saber de quem estão 
falando antes de falar mal das outras, inclusive, no sábado de carnaval falaram que haviam 5 mil 
pessoas em Brazópolis, acredito que estejam erradas, pois, só no Tratorto da Madrugada 
participaram mais de 5 mil foliões, tivemos previsão de mais de 12 mil pessoas no carnaval de 
Brazópolis. O Sr. Presidente informou que seria realizado um breve intervalo. Reiniciando os 
trabalhos, o Sr. Presidente disse que como já foi feita a leitura do Projeto de Lei 005 de 13 de 
Fevereiro de 2017 do Executivo, iria somente ler os títulos do Projeto. O Sr. Presidente disse ter 
recebido uma ligação no intervalo, informando que ocorreu um problema de saúde com uma pessoa 
muito querida, portanto, estará acelerando um pouco a reunião e, passou em seguida, a leitura do 
Projeto de Lei 005 do Executivo que dispõe sobre a revogação das Leis Municipais 553/ 2001 e 
252/1995 que autoriza o pagamento de anuidade aos servidores inscritos em Órgãos de Classe. O 
Sr. Presidente disse que o projeto já foi lido e que possui todos os Pareceres de Comissões 
favoráveis e colocou o Projeto em discussão, onde disse que  já foi conversado muitas vezes com o 
Sr. Prefeito que os salários dos servidores da área de saúde está defasado, mas, é errado o 
pagamento do COREN, pois essa Lei abre brecha para todos, explicou, então o advogado pode 
solicitar o pagamento da OAB, depois os médicos podem solicitar o pagamento do CRM, quero que 
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fique registrado que nós não somos contra a ajuda aos profissionais, mas o pagamento a Órgãos de 
Classe é errado. O Ver. Aldo Chaves disse que conforme mencionado pelo Sr. Presidente, foi 
conversado com o Sr. Prefeito e os Secretários de Finanças, e já chegou ao seu conhecimento que 
está a caminho o Projeto de Lei nº 007 do Executivo e convidou a Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação e a Comissão de Orçamento, para uma reunião na terça feira, dia 14 de Março as 16hs. O 
Ver. José Carlos pediu que fosse realizada uma reunião conjunta com a Comissão de Finanças, que 
neste caso também dará o Parecer da mesma. O Ver. José Carlos agradeceu aos demais 
vereadores pela reunião das Comissões referente ao Projeto de Lei nº 005, também agradeceu a 
Prefeitura, representada aqui pela Sra. Juliana Torres, disse também que esse Projeto de Lei nº 007 
é muito importante, devido sua legalidade. O Ver. Sérgio Pelegrino questionou sobre qual momento 
era pago essa anuidade. O Sr. Presidente informou que a partir de janeiro já não foi pago mais, pois, 
a Prefeitura não pode pagar essa anuidade, podendo gerar problemas ao Sr. Prefeito pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O Ver. Carlos Adilson respondeu ao Ver. Sérgio Pelegrino que para cada 
Órgão é pago em uma data, sendo geralmente no começo do ano. O Sr. Presidente informou que 
para que não fiquem esperando que o Poder Executivo faça o pagamento, que seja elaborada uma 
outra forma de ajudar neste pagamento. O Ver. Carlos Adilson disse que praticamente todos já 
pagaram o COREN. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei nº 005 em 1ª votação, o Projeto foi 
aprovado por unanimidade. O Ver. Aldo Chaves pediu Regime de Urgência. O Sr. Presidente 
consultou os demais vereadores sobre o Pedido de Regime de Urgência do Ver. Aldo Chaves. O Sr. 
Presidente informou que o pedido de Regime de Urgência foi aceito e colocou o Projeto em 2ª 
votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação e irá a Sanção do Sr. Prefeito. O 
Sr. Presidente disse que foi lido somente o enunciado do Projeto de Lei nº 006 de 02 de Março de 
2017, explicou que esse Projeto é somente uma correção e explicou o objetivo do Projeto, disse 
também já possuir todos os Pareceres favoráveis das Comissões. O Ver. José Carlos disse que o 
Projeto de Lei é uma matéria simples e é favorável de votarmos o mesmo já no dia de hoje. O Sr. 
Presidente colocou o Projeto em 1ª votação, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. O Ver. 
José Carlos pediu Regime de Urgência. O Sr. Presidente consultou os demais vereadores sobre o 
pedido de Regime de Urgência do Ver. José Carlos. O Sr. Presidente informou que o pedido de 
Regime de Urgência foi aceito e colocou o Projeto em 2ª votação, o Projeto foi aprovado por 
unanimidade em 1ª e 2ª votação e irá a Sanção do Sr. Prefeito. O Sr. Presidente disse que o Ofício 
do Ver. Adilson de Paula que será enviado ao Deputado Estadual Sr. Dalmo Ribeiro já foi lido e 
questionou a aprovação do Ofício por todos os Vereadores, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 
O Ver. Adriano Simões parabenizou o Ver. Adilson de Paula pela sua preocupação com a 
comunicação no bairro de Cruz Vera. O Sr. Presidente disse que o Ofício será enviado e também 
entregue em mãos. O Ver. Adilson de Paula disse que irá entregar em mãos ao Deputado Estadual 
Sr. Dalmo Ribeiro que estará no bairro Cruz Vera dia 18 de março às 17hs e aproveitou para 
convidar todos os vereadores. O Sr. Presidente abordou sobre a moção de pesar que foi lida, e disse 
ter uma que é especial, do Sr. Tião da Água, e contou a história do Sr. Tião da Água, que seu maior 
sonho era ter sido eleito Vereador, ele já ficou como suplente em um oportunidade, ele foi uma 
pessoa boa, humilde, trabalhadora, se aposentou na Prefeitura, disse que não estava presente na 
cidade no ocorrido, que o Ver. Aldo Chaves o contatou sobre a liberação da Câmara para a 
passagem do corpo, que imediatamente foi autorizado. O Sr. Presidente pediu ao Ver. José Carlos, 
que sobre o Ofício enviado ao Sr. Prefeito, não entrando no mérito do Ofício, que o mesmo não 
passou pela Câmara e pediu que não seja usado por nenhum Vereador o timbre da Câmara 
Municipal, caso o documento não passe pelo Plenário da Câmara. O Ver. José Carlos explicou que 
possuía o documento já gravado e assinou como pessoal, o documento é referente ao Servidor. O 
Sr. Presidente explicou que não há problema com o teor do Ofício, mas que o uso do timbre da 
Câmara Municipal sem passar pelo Plenário é incorreto. O Sr. Presidente disse que tem a 
necessidade de ir rapidamente ao atendimento da ligação que lhe foi feita, pois a pessoa está com 
problemas de saúde. O Ver. José Carlos fez suas considerações finais, abordando a homenagem ao 
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Dia Internacional da Mulher, também sobre o Servidor Público Sr. Tião da Água fazendo sua 
homenagem, sobre o Ofício enviado a Copasa, agradeceu ao Sr. Mauricio Gonçalves que foi a Belo 
Horizonte e entregou em mãos ao Deputado Sr. Gabriel Guimarães, finalizou agradecendo ao Sr. 
Prefeito e ao Sr. Vice Prefeito pela atenção aos Pedidos de Providências. O Ver. Adriano Simões 
reiterou a homenagem às mulheres e também deixou os sinceros votos de parabéns ao time 
Luminosa Futebol Clube que no ultimo dia 05 no bairro de Bom Sucesso foi campeão e levantou a 
taça com muita honra e merecimento. O Ver. Aldo Chaves reiterou que esteve presente no jogo em 
Bom Sucesso e parabenizou a equipe de Luminosa pelo êxito no campeonato, pediu também que 
ficasse registrado o convite recebido do Sindicato dos Metalúrgicos de Itajubá e Região, que esteve 
presente representando a Câmara Municipal juntamente com o Secretário de Administração Sr. João 
Lisboa e a situação é que a Mahle está suspendendo o transporte, em Brazópolis tendo em torno de 
100 pessoas perdendo esse transporte, disse que em análise por ele e os demais presentes na 
reunião, é uma situação irreversível, que devido o pessoal estar entrando com ações jurídicas, as 
empresas estão cortando e o que podemos fazer, é verificar a possibilidade de instalação de uma 
unidade na nossa cidade, dizendo que recebeu informações de que em Santo André – SP, a fábrica 
de bronzina da Mahle está sendo fechada e será transferida para Itajubá e Itajubá não possui a mão 
de obra suficiente para a contratação, pensando nos municípios vizinhos como uma saída. O Ver. 
Carlos Adilson disse que possui funcionários da Mahle moradores de Brazópolis mudando para 
Itajubá para não perderem o emprego. O Ver. Aldo Chaves disse que junto ao Ver. Sérgio Pelegrino 
esteve na Fabrica MyLadie e foi recebido pelo Sr. Alexandre, que nos deu a resposta que como 
muitas outras empresas no pais está passando por um momento difícil e que o atraso no pagamento 
que era pra ser feito dia 20 de fevereiro, foi feito no dia 1º de março. Nada mais havendo a se tratar 
o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a Sexta Sessão Ordinária 
da Casa no dia 15 de março 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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