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Ata nº 6 de 25-03-2019

Ao vigésimo quinto dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, na Câmara Municipal de
Brazópolis,  localizada  na  Praça  Wenceslau  Braz,  nº  17,  no  Plenário  Legislativo  Vereador  Dr.
Euclides Machado de Souza, com início às  19h:00minutos, realizou-se a  6ª Sessão Ordinária
sob  a  Presidência  do  Vereador  Adriano  Simões,  que  desejou  boa  noite  aos  vereadores,  aos
munícipes presentes e aos internautas, em seguida proferiu as palavras:” Sob a proteção de Deus e
em nome do povo Brazopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos”, solicitou ao Secretário
Ver. Aldo Chaves que procedesse a chamada nominal dos vereadores, onde constatei a presença
de todos, havendo quórum o Presidente declarou aberto os trabalhos e informou sobre o uso da
Tribuna pelo Sr. Nelson Roberto Mattiazzo, Administrador provisório da Casa Lar Tia Olguinha.
Onde pediu ao Ver. Edson Eugênio que acompanhe o Sr. Nelson até a tribuna, o Sr. Nelson onde
abordou sobre a gestão realizada na Casa Lar Tia Olguinha, explicou sobre as atividades realizadas
na referida entidade, também sobre a situação em que se encontrava a Casa Lar Tia Olguinha
quando  iniciaram as  atividades,  depois  abordou sobre  o  momento  atual  em que  se  encontra,
continuou apresentando as atividades realizadas, explicou sobre a nova eleição que irá ocorrer
para a nova direção, fez a apresentação da chapa e finalizou apresentando o Espaço Cuidar Zilda
Peixoto. O Presidente deixou a palavra em aberto. Os Vereadores Wagner Pereira,  Adilson de
Paula, José  Carlos, Carlos  Adilson,  Aldo Chaves,  Dalírio Dias,  Adriano Simões e  Sérgio
Pelegrino realizaram suas perguntas. O Presidente deu continuidade solicitando ao  Secretário
Ver. Aldo Chaves  que procedesse com a leitura da Ata de  número 5, do dia 11 de março de
2019. Logo após o Presidente colocou a ata em votação e ela foi aprovada por unanimidade. O
Presidente deu continuidade solicitando ao  Vice-Presidente Ver. Sérgio Pelegrino  que faça a
leitura  das  Correspondências  Enviadas,  sendo:  018/2019  ao  Poder  Executivo;  020/2019  a
ADPM; 019/2019 convidando a Sra. Flávia Lucia Moraes e Silva para reunião da Comissão de
Finanças, Orçamentos e Fiscalização; O Ver. Adilson de Paula fez a leitura do oficio 022/2019 ao
Dep.  Estadual  Betinho  Pinto  Coelho;  23/2019  ao  Gerente  do  DER.  Dando  continuidade  o
Presidente solicitou ao  Secretário Ver. Aldo Chaves que faça a leitura das  Correspondências
Recebidas, sendo: 38/2019, 40/2019, 41/2019, 42/2019, 44/2019, 47/2019, 48/2019 e 51/2019 do
Poder  Executivo.  Dando  continuidade  o  Presidente passou  aos  Pedidos  de  Providências  e
Requerimentos,  sendo:  01/2019  do  Ver.  Wagner  Pereira;  05/2019  do  Ver.  Adilson  de  Paula;
06/2019 do Ver. Dalírio Dias; 06/2019 do Ver. José Carlos; 07/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino;
08/2019 do Ver. Carlos Adilson; 04/2019 dos Vereadores Aldo Chaves e Adilson de Paula. Os
pedidos  de  providências  foram  aprovados  por  unanimidade.  O  Presidente deu  continuidade
fazendo a distribuição do Projeto de Lei nº 05 de 15/03/2019, que “Modifica o Artigo 5º da Lei
Municipal 778 de 10 de agosto de 2007, revogando o inciso IV, letra “a” da Lei nº 1183 que o
alterou”  para  a  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Cidadania,  Comissão  de  Urbanismo,
Infraestrutura e Regularização Fundiária, também distribuiu o Projeto de Lei nº 06 de 20/03/2019,
que “Revoga a Lei nº 1119 de 20 de maio de 2015 e a Lei nº 1221 de 11 de abril de 2018 e dispõe
sobre a política municipal de atendimento da criança e do adolescente e do Conselho Tutelar” para
a  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Cidadania,  Comissão  de  Finanças,  Orçamentos  e
Fiscalização,  Comissão  Permanente  de  Direitos  Humanos,  Direitos  da  Mulher  e  Segurança
Pública,  também  distribuiu  o  Projeto  de  Lei  nº  04  de  14/03/2019,  que  “Cria  dotações
orçamentárias e naturezas de despesas, alteram-se as Leis 1239/2018 – LOA 2019 e 1238/2018 –
PPA 2018/2021 e dá outras providências” para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Comissão  de  Finanças,  Orçamentos  e  Fiscalização.  Em  seguida  o  presidente  sugeriu  que
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fizéssemos um intervalo de 15 minutos. Retomando os trabalhos, o  Presidente fez a leitura do
Projeto  de  Lei  nº  04  de  14/03/2019,  que “Cria  dotações  orçamentárias  e  naturezas  de
despesas, alteram-se as Leis 1239/2018 – LOA 2019 e 1238/2018 – PPA 2018/2021 e dá outras
providências”, seguido da Justificativa do Projeto, continuou fazendo a leitura dos pareceres das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, Finanças, Orçamentos e Fiscalização e Parecer
Jurídico, sendo ambos favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida colocou o Projeto
em discussão. Os  vereadores Wagner Pereira, José Carlos, Aldo Chaves abordaram sobre o
Projeto. Não havendo manifestação, o Presidente deu continuidade colocando o referido Projeto
em 1ª votação. O Referido Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. O Ver.
Wagner Pereira fez o pedido de regime de urgência,  que o  Presidente acatou e consultou o
plenário, onde o pedido foi aceito, então colocou o referido Projeto em 2ª votação. O Projeto de
Lei do nº 04 de 14/03/2019 foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação, e irá a sanção do
Prefeito  Municipal.  O  Presidente  deu  continuidade  iniciando  o  Grande  Expediente:  O  Ver.
Sérgio Pelegrino agradeceu a Professora Vanessa do Colégio Imaculada Conceição, sobre a visita
que foi feita aqui na Câmara Municipal, onde os funcionários puderam passar por todas as salas.
Abordou também sobre a Cerimonia de iniciação do Parlamento Jovem, quem em sua opinião é
um dos principais trabalhos, pois trata do futuro, registrou seu agradecimento ao coordenador do
Programa, o Técnico Legislativo Julio Faria e fez o convite a todos os alunos, que ainda não se
inscreveram. O Ver. Wagner Pereira abordou sobre o curso que fez em Belo Horizonte, sobre a
atualização do código de posturas Municipal,  onde foi apresentado um novo contexto,  citou o
código de  Brazópolis  que  é  de  1949,  então  fez  uma explanação sobre  o  código de posturas,
explicando  sobre  as  particularidades  de  Brazópolis,  por  ser  uma  cidade  com muitos  morros,
analisando caso a caso, através de audiências públicas, citando várias definições que o Código de
Posturas define para o Município,  disse que primeiro é necessário rever a Lei Orgânica,  para
depois o Código de Posturas, deixou o material do curso a disposição dos Vereadores. Continuou
apresentando sua indignação com a empresa Gardênia, que em sua viagem de Itajubá para Belo
Horizonte, iniciando em Piranguinho já com atraso na chegada do ônibus, e o mesmo não possuía
ar condicionado, tendo para circulação somente a janela, algo que não vê a 30 anos, para o retorno,
a porta do banheiro esta batendo e o passageiro passou a viagem toda dando porrada na mesma,
em seguida o ônibus quebrou e ficou aguardando o ônibus reserva por mais de 2 horas, finalizou
dizendo que está é a empresa de serve Brazópolis e região. O Presidente disse que a questão da
empresa Gardênia é um problema de toda região, também consultou o plenário para uma moção
de repúdio para a empresa Gardênia, caso esse que infelizmente nos sentimos inúteis, pois não
temos condições de realizar nada. Referente ao código de posturas, uma matéria que tramita nesta
casa,  disse  que  é  uma  matéria  ampla  e  tendo  a  necessidade  de  grande  discussão  com  a
comunidade. O Ver. Adilson de Paula parabenizou o casal Diego e Raquel, pela inauguração da
1ª academia juvenil e infantil de Brazópolis, no dia 16/03/2019, o espaço “fábrica de movimento”
fica na Rua José Pereira da Rosa, nº 131. Abordou também sobre a reunião realizada no Cartório
de Registro de Imóveis, com a presença dos vereadores Presidente Adriano Simões e Secretário
Aldo Chaves, onde tratamos de assuntos de interesse do Município. O Ver. Dalírio Dias abordou
sobre o esporte, especificamente dos corredores do bairro Bom Sucesso, que participaram no dia
24/03/2019 da Corrida de São José na cidade de Itajubá, onde parabenizou a equipe, que mesmo
com pouco apoio, tem levado o nome da nosso cidade para fora do nosso Município, em especial o
corredor Adriano Braga, que ficou em 2º lugar na categoria 45-49 anos, deixou seu lembrete ao
Executivo de dar um apoio aos corredores,  que são bons exemplos aos jovens.  O  Presidente
também parabenizou aos corredores,  que lutam sem praticamente nenhum recurso,  deixou seu
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pedido ao Executivo, que seja disponibilizando o transporte aos mesmos. O  Ver. Dalírio Dias
disse que a equipe leva o nome de Bom Sucesso, mas tem corredores de todo o Município. O Ver.
José Carlos reiterou sobre o requerimento com assinatura de todos os vereadores para colocação
das  conservas  nas  estradas.  Também referente  ao  Parlamento  Jovem,  parabenizou a  mesa,  ao
técnico Julio Faria e aos vereadores que estão apoiando, então fez a leitura de uma explicação
sobre discriminação étnico racial, onde dizia “entende-se como discriminação étnico racial, qual
distinção, exclusão, restrição ou preferencia baseada na raça, ascendência, cor, origem nacional ou
étnica, com a finalidade ou efeito de dificultar ou impedir o reconhecimento e/ou exercício em
bases de igualdade aos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos, social, político,
econômico, cultural ou qualquer outra área da vida pública, previsto na lei 12.288 de 2010”. Disse
que tem interesse no material do curso, onde o Ver. Wagner Pereira esteve presente. O Ver. Aldo
Chaves falou  sobre  as  comemorações  de  200  anos  do  aniversário  de  Itajubá,  onde  com  os
Vereadores Sérgio Pelegrino, Adriano Simões, Adilson de Paula e Dalírio Dias,  também o
assessor do Deputado Federal Dimas Fabiano, Sr. Erick de Souza Pinto, estivemos participando de
uma reunião com o Deputado Estadual Alberto Pinto Coelho Neto “Betinho”, onde conversamos
sobre as demandas do Município, as quais o Deputado apresentou boa intenção em nos ajudar, na
mesma ocasião, no dia 19/03/2019, esteve presente na solenidade de hasteamento dos pavilhões,
onde registrou a presença dos Deputados Estaduais Ulysses Gomes, Dalmo Ribeiro e Deputado
Federal Bilac Pinto,  além de diversas lideranças da região,  salientou que Brazópolis  faz parte
destes 200 anos de fundação de Itajubá, pois até 1901 éramos distrito de Itajubá, explicou que
devido a estes encontros, foi decidido pela não realização da Sessão Ordinária, a qual não causou
nenhum ônus ao Poder Legislativo e esta Sessão será reposta no mês de abril, citou que algumas
pessoas comentaram no facebook sem o devido conhecimento, mas aceitamos pois a liberdade de
expressão é assim que funciona mesmo. Abordou também sobre o Parlamento Jovem, informando
sobre a abertura oficial no dia 22/03/2019, que contou com a participação de representantes da
OAB, do Poder Executivo, do Colégio Imaculada Conceição, Vereadores, disse acreditar que o
Programa será um sucesso, já com 40 jovens inscritos, tendo a certeza de que irá formar bons
cidadãos. Abordou também sobre a conferência da pessoa idosa, realizada dia 23/03/2019 no TAB,
onde foram debatidos vários assuntos para o bem das pessoas da melhor idade, contou com a
presença  do  Ver.  Adriano  Simões  e  da  Dra.  Valéria  Noronha,  também de  demais  pessoas  da
sociedade civil, disse acreditar que demos nossa contribuição. Também abordou sobre a reunião
no cartório de registro de imóveis, onde registrou que a Câmara esta envolvida na questão da
regularização fundiária, citando que inclusive foi adicionado o tema na Comissão de Urbanismo,
comentou que a situação no município é importante para a melhoria da arrecadação, dessa forma
agradeceu ao Rafael D’Avila e ao seu pai, pela atenção e disponibilidade no tratamento destes
pontos.  O  Presidente iniciou abordando sobre o Parlamento Jovem, dizendo ser uma questão
especial para o Município, pois é a iniciação do jovem cidadão no caminho da política, na sua
compreensão e assim fazer juízo de valor correto sobre a política, lembrou que os jovens possuem
pensamento critico e com certeza o conhecimento político será bem-vindo, disse também que a
sociedade que  investe  no  conhecimento  político,  só  tem a  ganhar,  citou  a  fala  do  Ver.  Aldo
Chaves no distrito de Luminosa, ao dizer que seria ótimo se tivéssemos a oportunidade de obter
este conhecimento enquanto estávamos estudando no ensino médio, continuou parabenizando toda
a casa pelo projeto, que está sendo conduzido pelo Técnico Legislativo Julio Faria, com o apoio de
toda a Câmara Municipal. Também ressaltou a participação na conferência do Idoso, onde tivemos
várias discussões proveitosas,  sendo esta questão necessária,  pois talvez durante a correria  do
nosso dia-a-dia não conseguimos pensar nesta questão, disse que a sociedade idosa está buscando
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seus direitos para poder envelhecer com qualidade de vida. Abordou também sobre a reunião no
Cartório de Registro de Imóveis,  que sempre que solicitamos os  trabalhos,  somos muito bem
recebidos,  onde  o  Sr.  Rafael  tem elucidado  várias  questões  sobre  o  Município,  onde  citou  a
Regularização  Fundiária,  a  qual  já  vem  conversando  com  vários  moradores  do  Distrito  de
Luminosa,  e  os  mesmos  estão  manifestando  grande  interesse,  disse  que  iremos  agendar  uma
Reunião  Itinerante  para  abordar  o  assunto,  contando  com  a  participação  de  autoridades  do
Município,  para  debatermos  está  questão.  Parabenizou a  cidade  de  Itajubá  pelo  Bicentenário,
nossa cidade coirmã, que sempre acolhe os Brazópolenses tanto no comercio como no trabalho do
dia-a-dia,  também ressaltou  o encontro  com o Deputado Estadual  Alberto  Pinto  Coelho Neto
“Betinho”, reunião muito proveitosa, onde por esta questão não tivemos 6ª Sessão Ordinária, citou
os presentes ditos pelo Ver. Aldo Chaves, também disse considerar que o Deputado Betinho possui
uma carreia promissora e acredita muito que o mesmo será um grande parceiro. Agradeceu pela
acolhida do assessor do Deputado Federal Dimas Fabiano, Sr. Erick de Souza Pinto, que sempre
nos recebe e nos aconselha, além de levar nossas demandas ao Deputado. Complementou o dito
pelo  Ver.  Aldo  Chaves  sobre  as  redes  sociais,  onde  fez  um  desabafo,  dizendo  que  existem
comentários muitas vezes maldosos, onde disse que se alguém tem alguma denuncia comprovando
que algum vereador é corrupto, ou que o Prefeito é corrupto, ou qualquer funcionário, pediu que
não perca tempo em rede social, procure pelo Ministério Público, faça uma denúncia, a questão é
simples,  pois  o  Ministério  Público  irá  atuar  e  punir  aquele  político  que  está  cometendo
irregularidade.  O  Ver.  Aldo  Chaves explicou  sobre  a  mudança  da  6ª  Sessão  Ordinária.  O
Presidente encerrou agradecendo a presença de todos, convidando para a Sétima Sessão Ordinária
da  Casa no dia  01 de abril  às  19:00 horas  e  pediu  que  todos se levantem para  saudarem os
pavilhões. Dando como encerrado os trabalhos. Eu, Aldo Chaves lavrei a presente Ata, que após
lida, e, se aprovada, será assinada por todos os EDIS presentes. 
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