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Ata da Sétima Sessão Ordinária – 27-03-2018 
 
Ata da Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada em 27 de março 
de 2.018, às 17:00, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de Souza. Instalada a 
Sessão, o Presidente, Vereador Aldo Chaves 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 fiz a chamada e constatei a presença de todos. Então continuei com 
a leitura da ata da última Sessão Ordinária, a mesma foi lida, discutida e após ser corrigida, foi 
aprovada. O Ver. Presidente fez a leitura da Moção de Pesar aos familiares do Sr. José Pereira 
Costa. Correspondências Expedidas: Ofício 45/2018, assunto: Encaminhamento ao Sr. Prefeito os 
pedidos de providências aprovados em Sessão Legislativa no dia 20/03/2018; Ofício 46/2018, 
assunto: Solicita da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, a visita em residência no 
bairro Serra dos Mendonças; Correspondências recebidas: Ofício 92/2018/DGI/SE/MI, assunto: 
Liberação de recursos financeiros; Resposta da Gardenia aos ofícios 32/2018 e 34/2018; Resposta 
do DEER ao ofício 35/2018; Ofício 56/2018, assunto: Respostas aos pedidos de providências 
protocolizados na Prefeitura no dia 07/03/2018; Comunicação da Divisão de Esportes, comunicando 
a tabela dos jogos escolares, fase municipal; Convite da Câmara Municipal de Piranguinho para a 
inauguração da nova sede do Conselho Tutelar de Piranguinho; Convite do ECOA para inauguração 
do espaço e início das atividades culturais; Convite para audiência pública regional, no dia 
13/04/2018, das 09:00 às 16:30, na Câmara Municipal de Lavras; Convite da OAB para palestras 
sobre Constelação Familiar a serviço da advocacia, no dia 03/04/2018, às 13:30; Convite do TAB 
para a programação da Semana Santa de Brazópolis; Informações sobre o bom uso da água, 
enviadas pelo Sr. Alessandro Cavich; O Ver. Presidente comunicou sobre o oficio que foi enviado à 
Prefeitura, pedindo informações sobre o Procon, onde a resposta dada pelo Prefeito, foi de que por 
questões de inviabilidade financeira, no momento, o Executivo não estará reativando o Procon, onde, 
foi dada autonomia para a Câmara Municipal criar o Procon Legislativo. Ofício73/2018, assunto: 
Envio do Projeto de Lei nº 08 de 28/02/2018; Pedidos de Providência: 07/2018 do Ver. Dalírio Dias, 
1 – Que seja adicionado uma lixeira tipo container, no trevo entre o bairro Japão e o bairro Campo 
Belo, passando pelo bar do Dito Barbosa, logo a frente da ponte em seguida ao trevo. Pedido da 
moradora Flaviane. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade; 06/2018 do Ver. Edson 
Eugênio, 1 – Solicito que seja feita a manutenção na estrada do bairro Prainha, em frente a 
propriedade do Sr. Douglas Fonseca; 2 – Solicito que seja feita a manutenção na estrada dos bairros 
Japão, Bom Jardim, Araújos, Campo Belo, Floresta, Banhado, Portão e Anhumas; 3 – Solicito que 
seja notificado o proprietário do cemitério de Brazópolis, pois houveram denúncias de que os muros 
do fundo do cemitério desmoronaram e assim, animais estão adentrando e vasculhando os túmulos. 
Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; 05/2018 do Ver. José Carlos, 1 – 
Execução de limpeza de bueiros e bocas de lobo na estrada do Observatório, bem como tampar 
algumas valetas ao longo da estrada, no bairro Bom Sucesso; 2 – Correção de alguns afundamentos 
no calçamento no trecho da Rua Gonçalves Torres entre a Rua Sete de setembro e a Rua Cap. José 
Maria. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; 06/2018 do Ver. Sérgio 
Pelegrino, 1 – Solicito coleta de lixo no bairro Matão, próximo ao bar do José Maria, solicitação feita 
pela moradora Ariane Reis (Segundo a moradora, nessa gestão ainda não foi recolhido lixo no local); 
2 – Solicito manutenção da estrada do bairro Sertãozinho, bairro que faz divisa com Conceição dos 
Ouros, logo depois da entrada para Anhumas. Obs.: Muitos buracos, solicitação da moradora Majô; 3 
– Solicito regularização do transporte que levam estudantes para a Unifei, na cidade de Itajubá aos 
sábados. Os alunos do bairro Bom Sucesso não conseguiram transporte devido a superlotação. 
Solicito também, a pedido dos alunos, que seja feito a venda de passes no mínimo com dois dias de 
antecedência ao vencimento do passe do mês anterior; 4 – Que seja feita a limpeza e poda na 
Travessa Domiciano Pereira, o escadão na saída de Brazópolis para Luminosa; 5 – Solicito 
manutenção no asfalto na Avenida Tancredo Neves (Entre o bar do ditão e o Hospital São Caetano), 
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fotos em anexo; 6 – Solicito ao Poder Executivo que tome providências junto a defesa civil e codema 
referente ao requerimento 2017/622, solicitado dia 21/03/2017 na Prefeitura Municipal. Trata-se de 
poda em árvores na Rua Antônio Pereira, 417, bairro Bela Vista. Obs.: Situação de risco e já é de 
conhecimento da Prefeitura, fotos anexas. Os pedidos de providências foram aprovados por 
unanimidade; 11/2018 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Que seja feita a manutenção na estrada do bairro 
Portão, próximo onde é feita a manobra de retorno do ônibus escolar, o local está intransitável, com 
muitos buracos e lama, o pedido foi feito pela Sra. Sandra Maria Vital Garcia; O pedido de 
providência foi aprovado por unanimidade; 07/2018 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja feita 
manutenção adequada nas estradas do bairro Sertãozinho e Paiolzinho, no distrito de Luminosa, 
com reparos na ponte de madeira próximo a fazenda do Sr. Gino Machado; 2 – Que seja feita a 
colocação de manilhas na Avenida Nossa Senhora da Candelária no bairro Bela Vista com o bairro 
Horizonte Azul. Estas manilhas já estão compradas e estão no local aguardando parceria solicitada 
pela ENGEMAST SOLUÇÕES LTDA-ME, protocolado na Prefeitura em 05/10/2017. Os pedidos de 
providências foram aprovados por unanimidade; 04/2018 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que seja 
enviada uma máquina para limpar um bueiro na estrada do Mangueiro no bairro Cruz Vera, devido 
as chuvas de janeiro, carregaram muitas pedras entupindo o bueiro, fazendo com que as águas 
desçam nas estradas. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade; Projetos de Lei: O 
Ver. Presidente lembrou que na semana anterior o Projeto de Lei nº 04 foi distribuído às Comissões, 
o qual se encontra em analise pelas mesmas, e o Projeto de Lei nº 09 de 13/03/2018, que “Autoriza 
o Poder Executivo Municipal a instituir a Rota Turística Observatório Pico dos Dias e dá outras 
providências”, fez a leitura completa, pois houveram modificações em sua redação, continuou com 
os Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, 
Desportos, Saúde e Meio Ambiente, também o Parecer Jurídico, sendo ambos com votos favoráveis 
a aprovação do Projeto, em seguida colocou o referido Projeto em discussão. O Ver. José Carlos 
pontuou que na realidade está é a segunda rota turística, pois a primeira é de quando se criou o 
caminho da fé, aproximadamente no ano de 2006, lembrou que a rota do observatório já existe a 
aproximadamente 8 anos, onde o trabalho era feito de forma “precária”, sem a parceria com uma 
empresa, mas sim com agentes da Prefeitura, com este Projeto, a rota terá mais corpo e contará 
oficialmente com uma empresa. O Ver. Wagner Pereira disse que a porta de entrada para o Turismo 
de Brazópolis é Campos dos Jordão, vindo para o Distrito de Luminosa e depois Brazópolis, o que 
deve ser olhado pelo Caminho da Fé e Caminho do Frei Galvão, referente a empresa que fará a rota, 
disse que as pessoas que vem de fora, quando chegam aqui, não sabem como visitar e poderia 
ocorrer até de uma empresa de fora vir explorar este serviço, então, que seja feita esta rota e depois 
novas rotas, que passem pelo Distrito de Luminosa, Cruz Vera, Bom Sucesso. O Ver. Adriano 
Simões disse ter contestado o Projeto na semana passada, pois não estava muito bem informado 
sobre o mesmo, porém ao estudar melhor, notou ser um Projeto simples, com a rota saindo da Igreja 
Matriz até ao Observatório e salientou que o Caminho da Fé possui uma diferença, pois o Projeto 
atual parte exclusivamente do Executivo, através de processo Licitatório, já o Caminho da Fé, foi 
criado por meio de uma iniciativa privada, por volta do ano de 2006, da mesma forma o Caminho do 
Frei Galvão; também parabenizou ao Prefeito e a Sra. Madalena que acredita muito no potencial 
turístico do Município, citou o Projeto de criação de cargos, onde se cria o cargo para uma pessoa 
formada em turismo, para cuidar exclusivamente do Turismo de Brazópolis, onde acredita ter essa 
necessidade, pois o turismo cresceu muito e não é a mesma coisa de 20 anos atrás. O Ver. 
Presidente sugeriu dentro do assunto de rotas turísticas, a linha férrea, que também possui um 
grande potencial. O Ver. Adriano Simões citou também as cachoeiras do bairro Alegre. O Ver. 
Presidente colocou o Projeto de Lei nº 09 de 13/03/2018 em primeira votação, o referido Projeto foi 
aprovado por unanimidade em primeira votação. O Ver. Edson Eugênio fez o pedido de regime de 
urgência. O Ver. Presidente acatou e consultou aos demais vereadores, o pedido de regime de 
urgência foi aprovado por unanimidade, então colocou o referido Projeto de Lei em segunda votação. 
O referido Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação, irá a sanção 
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do Sr. Prefeito. Grande Expediente: O Ver. Sérgio Pelegrino justificou sua ausência na semana 
anterior, onde fez uma viagem para Belo Horizonte, e se encontrou com o Deputado Estadual 
Lafayette de Andrada e seu irmão ex-Prefeito de Barbacena Toninho de Andrada, em busca de 
verba para construção de uma Concha Acústica na Praça da Matriz, ideia a qual possui desde a 
campanha política, a visita foi muito boa e pode elucidar o potencial musical que Brazópolis possui, 
também a importância para o aquecimento da economia local e do engrandecimento da cultura da 
cidade, explicou que foi acordado com o Deputado, que mediante um projeto e documentação, a 
verba seria enviada no valor de R$ 70.000,00, então entrou em contato com a Prefeitura para ajudar, 
pois as Emendas possuem prazos, na Prefeitura falou com a Sra. Madalena para analisar a 
disponibilidade dos Engenheiros da Prefeitura, porém foi informado que os mesmos estão ocupados 
com outros projetos que também possuem prazos, mas a Prefeitura possui uma verba que pode ser 
utilizada na contratação de um engenheiro particular, para atender esse Projeto, então, para facilitar 
e trabalhar junto do Executivo, passou através de Ofício, assinado pelo Ver. Presidente e Ver. 
Secretário da Mesa Diretora, 9 contatos de engenheiros, atualmente está aguardando o retorno da 
Prefeitura, onde entrou em contato com o Engenheiro Bruno, que lhe informou que o contato já foi 
feito com outro Engenheiro que irá atender ao tempo, disse estar muito feliz e este é um sonho para 
os músicos e artistas Brazopolenses. Outro assunto é referente ao retorno de Belo Horizonte, da 
cidade de São Gonçalo até Pouso Alegre, onde enfrentou o velho e conhecido problema com a 
empresa Gardênia, está indignado e lembrou que pediu a alguns dias, via ofício e recebeu a 
resposta no dia de hoje, onde informaram que estarão dando atenção ao assunto, porém não nos 
enviaram a cópia do contrato de concessão, explicou o fato, onde a Gardênia atrasou a linha de São 
Gonçalo para Pouso Alegre e consequentemente teve que comprar outra passagem, pois havia 
perdido do horário devido a este atraso, ficou então por 2 horas esperando o próximo ônibus até 
Piranguinho, durante a viagem, foi necessário parar em um pedágio e o motorista não tinha dinheiro, 
então emprestou dinheiro ao motorista para pagar o pedágio e assim que passou o pedágio, notou 
que o ônibus possuía um farol queimado e estávamos viajando de noite, então avisou o motorista, 
que lhe pediu que ligasse na Gardênia e ao ligar, relatou que o funcionário queria que ele ligasse 
para o encarregado e o ficou questionando o porque de não ter ligado para o encarregado, ou seja, o 
próprio funcionário não poderia ajudar a um cliente, que já havia pago até o pedágio, tentamos 
ajudar, mesmo tendo conhecimento sobre o histórico da empresa, onde até conversou com outros 
Vereadores, que algumas empresas sempre falamos bem, outras algumas pessoas falam bem e 
outras falam mal, mas a gardênia, até hoje, nunca viu uma pessoa falando bem, toda a semana 
temos reclamação, pessoas indignadas com a empresa, então recebemos a resposta de que irão 
tomar providências, disse que quer a cópia do contrato de concessão, pois as empresas que 
trabalham sozinhas, sem concorrentes, fazem tudo o que querem, até os direitos dos consumidores, 
que estão impressos atrás das passagens, eles não cumprem, deixou registrada sua indignação e 
informou aos cidadãos que usam está linha, que está em contato com Vereadores de outras cidades, 
para ganhar força e tentar solucionar este problema com a Gardênia. O Ver. Presidente disse que no 
dia 26/03 recebeu a uma denúncia, encaminhada a Comissão de Direitos Humanos, que é referente 
a perseguição política a um servidor municipal. O Ver. José Carlos disse que é questionado sobre 
denúncias, não somente de servidores públicos, mas qualquer empresa que preste serviço público, 
então, explicou que para isso a Câmara tem suas Comissões, em seu conhecimento, este assunto 
deve ser encaminhado por escrito para as Comissões, que são os órgãos técnicos da Câmara, então 
todo tipo de reclamação deve ser feito em nome das Comissões, é importante mantermos o sigilo, 
pois se for divulgado, com certeza pode ser distorcido. Continuou abordando sobre as mudanças na 
Secretaria de Promoção Social, onde qualquer gestor, quando vai escolher um assessor, ele sabe 
que o mesmo precisa ter conhecimento técnico e habilidade política, itens fundamentais na gestão 
pública, o conhecimento técnico, ele pode possuir ou adquirir, já a questão política, diz respeito a 
habilidade da pessoa de lidar com as dificuldades e também com as pessoas, do respeito, dos 
direitos e de saber receber bem a pessoa, mesmo que esteja fazendo um pedido sem fundamento, 
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deve ser ao menos bem tratada, concluiu que estas duas características são fundamentais para a 
escolha de um agente público, chegamos a ter mais de 1 ano deste setor parado, por falta destas 
questões, inclusive sugeriu que o Executivo dê cursos para estes agentes, está falando em forma de 
contribuição. O Ver. Adriano Simões solidarizou com a família do Sr. José Costa; outro assunto foi 
referente a Semana Santa, onde convidou a todos para as celebrações no Distrito de Luminosa, 
geralmente iniciando as 19 horas; sobre o texto do Sr. Alessandro Cavich, disse que lhe chamou 
muito atenção, no momento onde ele dá sugestões de reaproveitamento da água, lembrou também o 
pedido de providência que realizou, para que a Prefeitura também possa fazer uso da Energia Solar 
na maioria dos prédios públicos municipais; outro assunto, é referente aos ônibus da Viação São 
Caetano, que são ônibus precários e sem as mínimas condições para os passageiros, em conversa 
com o proprietário da empresa, o mesmo se queixa das caronas escolares, que em nosso município 
é um assunto polêmico, pois muitas pessoas se acostumaram a andar de carona nos ônibus 
escolares da Prefeitura, onde até concorda, mas para os bairros que não possuam linhas de ônibus, 
mas os bairros onde tem linha de ônibus, o escolar não pode estar dando carona, temos que ter 
coragem para enfrentar este problema; Continuou convidando a todos para a feira do peixe; finalizou 
dizendo que o futebol de Luminosa tem dado muito a comemorar e o Sertãozinho Futebol Clube, 
sagrou-se campeão no ultimo domingo, dia 25/03/2018, no bairro Teodoros, parabenizou a todas as 
pessoas envolvidas no campeonato, que foi muito bem organizado e acompanhado pela população, 
disse que fica a vontade para falar do assunto, devido a um pedido de providência feito por ele no 
ano passado, solicitando a realização destes campeonatos. O Ver. Sérgio Pelegrino parabenizou o 
Sr. Guido, que esteve presente com sua carta de aposentadoria, pelos relevantes serviços prestados 
ao nosso município, desde 03/05/1982, com o Ex-Prefeito Sr. José Fernandes. O Ver. Presidente 
disse para fazermos uma moção de parabenização ao Sr. Guido. O Ver. Carlos Adilson agradeceu 
ao Secretário de Assistência Social, Sr. Nelson, pois já está notando um trabalho diferente, os quais 
referente ao assunto da Sra. Regina, tivemos a resposta de que a família já está sendo assistida e 
outros dois assuntos que foram levados a ele, já estão sendo resolvidos. O Ver. Adriano Simões 
questionou se com a entrada do Sr. Nelson, as verbas da Secretaria de Assistência Social 
aumentaram, ou o problema era de gestão, temos que ter gente que saiba cuidar de pessoas, tenha 
sensibilidade para entender a necessidade da outra pessoa. O Ver. Adilson de Paula reforçou o 
convite feito pelo Sr. Rodrigo, sobre o dia 02/04/2018 às 17 horas, onde irá ocorrer a reunião sobre o 
Carnaval de 2019; também disse que o bairro Cruz Vera perde a oportunidade de turismo na estrada 
da ferrovia, onde temos vários pontos turísticos que o Executivo poderia se preocupar mais e 
desfrutar mais do turismo local. O Ver. Presidente disse que já está sendo definida a situação da 
Associação Amigos do Hospital São Caetano, que no dia 18/04/2018, marcamos as 19 horas aqui na 
Câmara Municipal, para a realização de uma assembleia, para eleição da nova diretoria da 
associação, e assim, darmos continuidade na ajuda ao hospital e a farmácia comunitária, que é uma 
proposta que estamos trabalhando desde o ano passado. Aproveitou para parabenizar o Sr. Gilberto 
Siqueira, mais conhecido como Gilberto do Tronco, que irá completar 71 anos de vida. Finalizou 
dizendo que a sessão foi antecipada devido aos compromissos religiosos as 19 horas.  Nada mais 
havendo a se tratar o Ver. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a 
Oitava Sessão Ordinária da Casa no dia 03 de abril às 19:00 horas. Dando como encerrado os 
trabalhos daquela Sessão. Eu, Carlos Adilson lavrei a presente Ata, que após lida, e, se aprovada, 
será assinada por todos os EDIS presentes.  
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