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                                       Ata da Sexta Sessão Ordinária – 08-03-2017 

 
 

Ata da Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 15 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 primeiramente pediu desculpas pelo atraso para o 

inicio da a Sessão, informou que o atraso foi devido a uma reunião urgente que fez necessária para 
o encaminhamento de um Projeto de grande importância e, 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, a mesma foi aprovada por unanimidade pelos Vereadores e será publicada no Mural da 
Câmara Municipal. O Sr. Presidente informou que o Técnico da EMATER, Sr. Augusto fará o uso da 

Tribuna. O Sr. Presidente aproveitou e explicou as regras para uso da tribuna, sendo o tempo inicial 
de 15 minutos, podendo ser prorrogado por mais 10 minutos. O Sr. Augusto iniciou explicando que 
estaria apresentando o Relatório das Atividades de 2016 da EMATER, falou sobre os objetivos, visão 

e propósitos da EMATER com a sociedade, também abordou sobre os trabalhos desenvolvidos em 
Brazópolis no acompanhamento dos produtores rurais, explicou também que o foco da EMATER é a 

agricultura familiar e Associações ou grupos organizados. O Sr. Augusto informou também que a 
EMATER auxilia o produtor rural em administrar e organizar sua produção. O Sr. Presidente  
solicitou-me que acompanhasse o Sr. Augusto até a saída do Plenário. Correspondências 

recebidas: Memorando nº 014/SEMAS/2017, assunto: Solicitação (Faz), indicação de 2 (duas) 

pessoas para representarem como membros efetivos e suplentes, no Conselho Municipal de 

Assistência Social. Foram indicados os Vereadores Aldo Chaves e José Carlos Dias; 
Encaminhamento da EMATER com o Relatório Anual de Atividades; Ofício nº 111/2017/GAB.PMB, 
assunto: Envio do Projeto de Lei nº 07 de 10 de março de 2017;  Ofício 112/2017, assunto: 

Parabenização ao Sr. Presidente Wagner Pereira e Vereadores Aldo Chaves e Sérgio Pelegrino, 
pelo empenho na realização do Carnaval 2017; Ofício 113/2017/GAB.PMB, assunto: Respostas aos 

Pedidos de Providências dos Vereadores do dia 08/03/2017; Ofício 114/2017, assunto: Devolução do 
Projeto de Lei Complementar nº 01/2016, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Brazópolis – MG; Requerimento nº 03/2017, ao Sr. 

Presidente, Vereador requerente: José Carlos Dias, solicitando uma declaração de compatibilidade 
de horário; Ofício 115/2017/GAB.PMB, assunto: Envia o Projeto de Lei nº 08 de 14 de março de 

2017; Ata Administrativa da reunião do Conselho Municipal de Esportes; CM014400/2017 do 
Ministério da Educação, informando sobre liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para Prefeitura 
Municipal de Brasópolis no valor de R$43.138,84. Correspondências Emitidas: Ofício 27/2017, 

assunto: Encaminha ao Sr. Prefeito o Projeto de Lei nº 005 de 08/02/2017 aprovado por 

unanimidade em Sessão no dia 08/03/2017; Ofício 28/2017, assunto: Encaminha ao Sr. Prefeito o 
Projeto de Lei nº 006 de 02/03/2017 aprovado por unanimidade em Sessão no dia 08/03/2017; Ofício 
29/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito os Pedidos de Providências aprovados por 

unanimidade em Sessão Ordinária no dia 08/03/2017; Ofício 31/2017, assunto: Encaminha ao DER, 
solicitando a poda de um bambual; Ofício 30/2017, assunto: Encaminha ao Secretário do CMDRS, 

informando sobre agendamento para apresentação do Relatório Anual de Atividades da EMATER; 
Pedidos de Providências: Indicação 02/2017 do Ver. José Carlos Dias, 1 – Que o Executivo avalie 

a necessidade de contratação de um profissional Técnico em Segurança do Trabalho, com o objetivo 

de atuar junto aos Servidores Municipais na orientação e prevenção de acidentes, bem como a 
avaliação das condições de trabalho e utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPÍ s. O 

Sr. Presidente explicou que esta é uma indicação, pois os Vereadores não podem fazer Projetos 
sobre matéria financeira. O Ver. Aldo Chaves comentou que essa indicação tem real necessidade, 
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pois se ocorrer um problema na parte de segurança, poderá gerar despesas ainda maiores para a 

Prefeitura. O Ver. Dalírio Dias disse que a Indicação é importante, pois já presenciou casos onde o 
funcionário por não saber a importância deixava de usar o EPI. A indicação foi aprovada por 

unanimidade; O Sr. Presidente fez a leitura da Indicação nº 002/2017 que será enviada ao Sr. 
Prefeito referente a fiscalização sobre o cumprimento da Lei Municipal nº 492/1999 que dispõe sobre 
o Código de Obras e Edificações do Município de Brazópolis – MG. O Ver. José Carlos disse ter feito 

uma Emenda sobre as calçadas, onde ficou definido um padrão de largura e disse que um dos 
maiores erros que teremos de consertar é referente a não ter nenhuma Lei dizendo a distância 

mínima para início de uma construção, referente ao alinhamento da rua, a indicação foi aprovada por 
unanimidade; 08/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que seja colocado corrimão nas escadas da 
rodoviária e também que seja transformada uma das escadas laterais em rampa de acesso para 

cadeirantes, pois os cadeirantes não conseguem chegar aos guichês, o pedido de providência foi 
aprovado por unanimidade; 08/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Que seja analisada a possibilidade 

de aumento do Vale Alimentação dos funcionários públicos; 2 – Que seja impedido o estacionamento 
de um lado da Rua Euclides Cintra (em seu começo), pois, possui um alto fluxo de veículos devido 
as lojas, supermercados e consultórios. A rua é estreita para estacionamento dos dois lados e mão 

dupla. Moradores relatam que já ocorreram esbarrões entre os veículos, os pedidos de providências 
foram aprovados por unanimidade; 02/2017 dos Vereadores Carlos Adilson e José Carlos, 1 – Que 

seja realizado o conserto, a roçada e manutenção na estrada das Posses no bairro de Bom Sucesso, 
a pedido dos moradores; 2 – Que seja reavaliado o trajeto do caminhão de lixo no bairro das Posses, 
também a passagem com maior freqüência pelo local, os pedidos de providências foram aprovados 

por unanimidade; 09/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Que seja trocada a lâmpada do poste na rua 
Euclides Cintra entre os números 654 e 108 em frente a pizzaria; 2 – Que seja realizada a limpeza e 

capina do mato da rua na entrada do bar do Sérgio até a Farmácia São Caetano, a pedido dos 
moradores; 3 – Que seja realizada a capina da Travessa Ozório Melo (antiga Souza Lima), a pedido 
dos moradores, onde existe risco de acidentes por se tratar de um morro onde pessoas e carros 

transitam; 4 – Que seja realizada a manutenção e capina da Travessa Domiciano Pereira, próximo 
ao bairro Estação, a pedido dos moradores; 5 – Que seja realizada a limpeza e capina da Travessa 

Matilde Chaves, os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; 07/2017 do Ver. 
Dalírio Dias, 1 – Em Bom Sucesso na estrada das Posses, solicito que passe a patrol e também, há 
três bueiros entupidos, o 1º na curva no terreno do Sr. Ozires, o 2º no terreno do Sr. Isidoro e o 3º 

próximo da residência do Sr. José Márcio, pedido em nome dos moradores através da Sra. Luciana; 
2 – Solicito de Vossa Excelência que passe a patrol na estrada do Observatório devido a 

necessidade, destacando que dia 5 (cinco) de abril será a inauguração do Observatório de 
Monitoramento do Lixo Espacial e no dia 6 (seis) de maio será o dia de portas abertas, onde haverá 
visitantes de todo o Brasil; 3 – Solicito que passe a patrol na estrada que sobe à esquerda da Igreja 

São Clemente, com início após o calçamento subindo no sentido da Pedra Bicuda e acesso ao bairro 
dos Machados, e, que se possível, adicione pedra tipo (cascalho, brita, resíduo asfáltico), para que 

com as chuvas os moradores não fiquem limitados em suas residências; 4 – Solicito, que seja feita 
uma operação tapa buracos no asfalto em Bom Sucesso, iniciando na Igreja São Clemente até o 
final onde começa o calçamento. Obs.: Devido aos buracos, houve um acidente envolvendo um 

veículo que foi desviar do buraco e capotou; 5 – Que seja verificada a iluminação pública na estrada 
principal do bairro Bom Sucesso, e, também, na estrada que dá acesso ao bairro dos Machados, 

pois, no local existem mais de 5 lâmpadas queimadas, os pedidos de providências foram aprovados 
por unanimidade; 07/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja feita a manutenção no calçamento ao 
longo da Avenida Coronel Francisco Braz, pois, alguns paralelepípedos estão soltos, ocasionando 

danos nas rodas e pneus de veículos; 2 – Que seja feita a manutenção no calçamento ao longo da 
Avenida Nossa Senhora Aparecida, pois, alguns paralelepípedos estão soltos, ocasionando danos 

nas rodas e pneus de veículos; 3 – Que seja regulamentado o estacionamento para motos em frente 
ao salão de barbearia do Marquinhos. Avenida Coronel Francisco Braz (Solicitação do Presidente Sr. 
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Wagner Pereira); 4 – Que seja colocada uma placa indicativa, onde funciona a nova sede do 

Conselho Tutelar, Depois do Cartório Eleitoral (Solicitação do Presidente Sr. Wagner Pereira), os 
pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; 06/2017 do Ver. Adriano Simões, 1 – 

Que seja providenciado o recolhimento de animais soltos em vias públicas, no Distrito de Luminosa, 
animais de grande porte, bois, cavalos e vacas, pois os mesmos podem provocar sérios acidentes, 
mesmo porque os donos destes animais já foram notificados duas vezes nesta gestão e não foi 

tomada nenhuma providência. O Vereador explicou que na entrada do Distrito de Luminosa você 
terá que desviar de bois, vacas e cavalos, o que torna o trânsito complicado, pediu também que o 

Poder Público tome uma providência sobre o assunto. O Sr. Presidente disse que estamos em 
outros tempos, devemos tomar providências sobre o assunto; 2 – Que seja melhorado o atendimento 
do Posto de Saúde no Distrito de Luminosa, fazendo a distribuição das senhas por ordem de 

chegada, se possível abrir as portas do Posto de Saúde no máximo às 8 horas da manhã, para que 
as pessoas tenham acesso ao banheiro, bancos e cadeiras para se sentarem enquanto aguardam o 

atendimento, principalmente visando o conforto dos mais idosos; 3 – Reforçar o pedido de limpeza 
da lixeira da entrada do bairro Alegre, pois a lixeira envolve questões de saúde pública, já que a 
mesma se encontra a aproximadamente, 250m da captação de água da Copasa e, 

aproximadamente, 80m do Rio Vargem Grande. No local há grande proliferação de ratos e, o risco 
de Leptospirose é eminente devido à proximidade com o Rio Vargem Grande. O Sr. Presidente pediu 

que além desse pedido de providência, fosse feita também uma indicação coletiva em nome da 
Câmara Municipal sobre esse assunto. O Ver. José Carlos disse ser a favor de retirar a lixeira, pois, 
o lixo é responsabilidade de cada um, sendo que o lixeiro já passa nos bairros Alegre e no Distrito de 

Luminosa, então sugeriu que as lixeiras fiquem nas entradas dos bairros. O Ver. Adriano Simões 
disse para sentarmos e tomarmos uma providência sobre o assunto, que é de alta importância. O Sr. 

Presidente sugeriu que se caso não consigam solucionar este problema, que seja retirada a lixeira. 
O Ver. Sérgio Pelegrino disse que mesmo retirada, deve-se colocar uma placa dizendo para não 
jogar lixo, pois acredita que já que não existe a cultura de se descartar lixo no horário correto, é bem 

possível que venham a depositar lixo mesmo sem a lixeira. O Ver. Aldo Chaves aproveitou para dizer 
que o Código de Conduta em relação ao lixo de Brazópolis é de 1949, disse que é um assunto que 

temos que rever e deve ser atualizado, também solicitou que na rua Capitão Manoel Gomes, nº 354, 
seja colocada uma placa dizendo que é proibido jogar lixo, pois, o lixo é depositado na calçada. O Sr. 
Presidente disse já ter presenciado o ocorrido dito pelo Ver. Aldo Chaves. O Ver. Aldo Chaves pediu 

que esse pedido seja incluso na indicação que está sendo feita pelo Ver. Adriano Simões. O Sr. 
Presidente quebrou o protocolo e sugeriu que fosse realizado um intervalo. Reiniciando os trabalhos, 
o Sr. Presidente disse que iniciaria com os Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 007 de 10 de março de 

2017, que dispõe sobre a Reestruturação do Quadro de Cargos e Classificação da Prefeitura 
Municipal de Brazópolis, onde foi lido todo o Projeto, a Estimativa do Impacto Orçamentário – 

Financeiro sobre os reajustes salariais em 2017, a Declaração de Adequação Orçamentária e 
Financeira e, os Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização e o Parecer Jurídico, sendo ambos favoráveis. O Sr. Presidente 
colocou o projeto em discussão. O Ver. José Carlos pediu para esclarecer que alguns funcionários 
da Prefeitura questionaram porque ouve reajuste somente em um nível e explicou o caso dos 

técnicos de Enfermagem, que perderam duas vezes, com a retirada do pagamento do COREN e o 
reajuste somente de 2%. O Ver. Aldo Chaves reiterou sobre uma conversa com o Executivo a 

respeito da reestruturação, já que na ultima Sessão a votação do Projeto que retira o pagamento do 
COREN já foi visando o Projeto de Lei 007, discutindo sobre sua legalidade, para não ocasionar 
problemas de isonomia. O Sr. Presidente explicou que isonomia seria no caso de aumento salarial, 

sendo que se for dado aumento salarial para qualquer classe, o aumento deveria ser para todas as 
classes, mas neste caso em questão é uma Reestruturação. O Ver. Aldo Chaves concluiu dizendo 

sobre sua preocupação com os Técnicos de Enfermagem e, também, com os Conselheiros 
Tutelares. Disse que o Executivo foi muito justo. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei 007 de 10 
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de março de 2017 em votação. O referido Projeto foi aprovado em 1ª votação por unanimidade. O 

Ver. Carlos Adilson fez o pedido de Regime de Urgência. O Sr. Presidente acatou o pedido e 
consultou os demais vereadores, onde foi aceito e, colocou o Projeto de Lei em 2ª votação. O 

referido Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação e irá para a Sanção do Sr. Prefeito. 
O Sr. Presidente explicou que já havia sido combinado entre Legislativo e Executivo que não 
estariam votando Projetos de Lei que chegassem ao Legislativo sem o tempo hábil para análise, 

porém, essa matéria se trata de algo muito importante para Brazópolis e, fez a leitura do Projeto de 
Lei nº 008 de 14 de março de 2017, que autoriza o executivo a pagar aluguel de galpão para 

instalação da Empresa Brascamp Equipamentos e Proteção LTDA – EPP e, explicou a necessidade 
e importância de se aprovar o Projeto. O Sr. Presidente fez a leitura também do Parecer da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e do 

Parecer Jurídico, referentes ao Projeto de Lei nº 008. Abordou também a proposta de Emenda 
Aditiva nº 01 feita pela Câmara Municipal, com referência à obrigação da Empresa Brascamp 

Equipamentos e Proteção LTDA – EPP manter os 16 (dezesseis) funcionários existentes e, no prazo 
de 3 (três) meses, o compromisso de gerar 10 (dez) novos empregos. O Sr. Presidente fez a leitura 
do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização e do Parecer Jurídico, referentes a Proposta de Emenda Aditiva nº 01. O Sr. Presidente 
fez a leitura da Carta de Intenção da Empresa Brascamp Equipamentos e Proteção LTDA – EPP. O 

Sr. Presidente disse que há uma perspectiva de que nessa mesma empresa, a linha de fabricação 
de macacão para motos venha também para Brazópolis. O Ver. José Carlos disse que se o objetivo 
é gerar emprego, o voto deve ser favorável. O Sr. Presidente colocou a Proposta de Emenda Aditiva 

em votação. A referida Proposta de Emenda Aditiva foi aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente 
colocou o Projeto de Lei nº 008 de 14 de março de 2017 em votação. O referido Projeto foi aprovado 

em 1ª votação por unanimidade. O Ver. Aldo Chaves fez o pedido de Regime de Urgência. O Sr. 
Presidente acatou o pedido e consultou os demais vereadores, onde foi aceito, e colocou o Projeto 
de Lei em 2ª votação. O referido Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação e irá para 

a Sanção do Sr. Prefeito. O Sr. Presidente abordou sobre a reforma que foi feita no banheiro da 
Câmara Municipal, tanto no masculino quanto no feminino, que anteriormente era possível somente 

o uso de uma pessoa de cada vez, com a melhoria, poderá ser usado por duas pessoas ao mesmo 
tempo, também comentou sobre a nova impressora adquirida pela Câmara Municipal. O Sr. 
Presidente finalizou falando sobre a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida na 

Câmara Municipal, nos festejos dos 300 anos de sua aparição. Nada mais havendo a se tratar o Sr. 
Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a Sétima Sessão Ordinária da 

Casa no dia 22 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.  

 

 

 
Presidente: Wagner Silva Pereira              Vice-Presidente: Sérgio Eduardo Pelegrino Reis 

 
 
Secretário: Dalírio Antônio Dias 

 
 

Demais Vereadores:                                                                                                                                   
 

 
 
Aldo Henrique Chaves da Silveira                          Adilson Francisco de Paula                
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Carlos Adilson Lopes Silva                    José Carlos Dias                           
       

                                              
 

Edson Eugênio Fonseca Costa                      Marcos Adriano Romeiro Simões        
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


