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                                       Ata da Oitava Sessão Ordinária – 29-03-2017 

 
 

Ata da Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 29 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 Sessão, informou que o atraso ocorreu devido a ausência do Ver. Aldo 
Chaves, que estava em uma reunião em Itajubá – MG, 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. Correspondências Recebidas: Ref. 07/2017 da Oi Telefonia, sobre o 

remanejamento do telefone (35) 3641-1912. O Sr. Presidente explicou que esse oficio é referente a 
solicitação de remoção do “orelhão” que ficava situado no Mercado Municipal; Convite do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações para a inauguração do Telescópio para Detecção 

e Monitoramento de Detritos Espaciais. O Sr. Presidente explicou que este convite é somente ao 
Presidente da Câmara; Paróquia de São Caetano e Sant’ana convite sobre a visita da Imagem 

Peregrina de Nossa Senhora Aparecida; Ofício 54/2017/GSM da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, informando que o Relatório Institucional da Assembléia Legislativa de Minas Gerais 2016 
está disponível no portal ALMG; Comunicado CM020217/2017 informa a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação, no valor de R$25.893,55; CT-GABDRS nº 0235/17 ao Ver. Adilson de Paula 

encaminhando solicitação que foi enviada para a empresa Vivo; Ofício 129/2017/GAB.PMB, assunto: 
Respostas aos Pedidos de Providências dos Vereadores do dia 15/03/2017; Ofício 133, assunto: 
Encaminha documentos, Notas de Empenho e a Prestação de Contas do exercício de 2016; Ofício 

002/SEMAS/2017, assunto: Solicitação (Faz), Indicação de membros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; CEP Brazópolis ao Ver. Wagner Pereira, agradecendo a ajuda 
e apoio em prol da Instituição; Correspondências Enviadas: Ofício 39/2017, assunto: Encaminha 

(Solicita) ao Exmº Deputado Estadual Sr. Ulysses Gomes do Ver. Carlos Adilson, que solicita uma 
van de 15 (quinze) passageiros para atender pacientes que necessitam de tratamento fora do 

Município; Ofício 33/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito Municipal o Projeto de Lei 
nº 008 de 14 de março de 2017, aprovado por unanimidade em Sessão nesta Casa em 15/03/2017; 

Ofício 32/2017, assunto: Encaminha ao Sr. Prefeito Municipal a Proposta de Emenda Aditiva n° 01 
do Legislativo ao Projeto de Lei nº 008 de 14 de março de 2017, Emenda aprovada por unanimidade 
em Sessão nesta Casa em 15/03/2017; Ofício 34/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. 

Prefeito Municipal o Projeto de Lei nº 007 de 10 de março de 2017, aprovado por unanimidade em 
Sessão nesta Casa em 15/03/2017; Ofício 35/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito 

Municipal as Medidas de Providências aprovadas por unanimidade em Sessão Ordinária desta Casa 
em 15/03/2017; Ofício 38/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito Municipal a Medida 
de Providência aprovada por unanimidade em Sessão Ordinária desta Casa em 15/03/2017; Ofício 

37/2017, assunto: Encaminha a Sra. Maria Helenice Faria Serpa atendendo solicitação de indicação 
de titular e suplente para o cargo de Conselheiro do Conselho Municipal de Assistência Social do 

Município de Brazópolis, sendo o Ver. José Carlos como titular e o Ver. Aldo Chaves como suplente; 
Ofício 36/ 2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito Municipal as Indicações aprovadas 
por unanimidade em Sessão Ordinária desta Casa em 15/03/2017; Pedidos de Providências: 

08/2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Solicito que seja passada a patrol na estrada dos Ambrosios 
passando pela residência do Sr. Antonio Pedro subindo em direção a residência do Sr. Valdir Cintra 

de Souza. Esta estrada liga a estrada do Observatório em Bom Sucesso; 2 – Solicito que se 
encaminhe ao DER um oficio pedindo que seja feito um acostamento na faixa da direita, no sentido 
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Brazópolis/ Paraisópolis na rodovia MG 295, entre o km 19 e 20, na entrada do bairro Prainha, antiga 

linha férrea, a falta do mesmo oferece grande risco vital aos moradores quanto a entrada ou saída do 
bairro. Este pedido foi feito por intermédio do morador José Aparecido Galvão. O Sr. Presidente 

disse que quando foi Secretário Executivo da Câmara Municipal, no ano de 2009 à 2010, tivemos a 
presença do Deputado Sr. Dalmo Ribeiro e o Sr. Antônio Anastasia, nesta ocasião foi pedido o 
acostamento em toda a extensão da MG 295 e de antemão disse que isso é impossível. Eu, Ver. 

Dalírio Dias pedi que se possível fosse dada uma declaração oficial com esse parecer, para que 
possa encaminhar aos interessados. O Sr. Presidente disse que deu essa informação, para evitar 

que cause expectativa no cidadão de que isso venha a acontecer. O Ver. José Carlos sugeriu que 
seja enviado ao DER de Itajubá, pois se houver uma resposta negativa, o próprio DER irá dar. O Ver. 
Adilson de Paula disse que o Sr. Ari, também morador do bairro Prainha, já solicitou ao DER que 

fosse feito o acostamento do lado esquerdo. O Sr. Presidente sugeriu que o pedido seja feito em 
conjunto. O Ver. Edson Eugênio sugeriu que fosse feita uma rotatória no local. O Sr. Presidente 

disse estar preocupado com a falta de dinheiro do Estado; 3 – Solicito que, em frente a quadra da 
estação seja colocado um braço de luz virado para a quadra, pois o Sr. Marcelo, morador próximo 
possui um projeto voluntário de aula de capoeira para crianças, jovens e adultos mas precisa de 

iluminação, com um braço de luz virado para quadra. Lembro a vossa excelência que o local está 
sendo usada para atos ilícitos em horário noturno. (Uso de drogas e atos sexuais); 4 – Solicito que 

seja passada a patrol na estrada do bairro Bom Sucesso que passa pela Escola Joaquim Raimundo 
Braga ligando a estrada do Observatório, pois o ônibus escolar passar por ela 3 (três) a 4 (quatro) 
vezes por dia. Visando a segurança das crianças e a causa de possíveis danos a veículos. Os 

Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 10/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – 
Que seja realizado a limpeza de uma área verde no bairro São Francisco, na Avenida Monsenhor 

José Roberto, em frente ao número 45, a pedido dos moradores locais, pois, se encontra com 
acúmulo de restos de construção e o lixo é despejado no local. Os moradores querem fazer plantio 
de árvores e flores. O Sr. Presidente comentou que o plantio de árvores por particulares, sem o 

estudo técnico necessário está gerando problemas. O Ver. Adriano Simões indicou que esse seria 
um caso do setor de Engenharia da Prefeitura fazer o estudo. O Ver. Carlos Adilson disse que seja 

feito ao menos a limpeza, pois, o próprio irá orientar os moradores a procurar o setor de Engenharia 
da Prefeitura. O Sr. Presidente sugeriu que fosse retirada a parte que fala do plantio de árvores. O 
Ver. Carlos Adilson disse que irá retirar e acrescentar que seja feita a visita da equipe técnica para 

realizar o estudo sobre a melhor forma do plantio de árvores no local. O Ver. José Carlos disse para 
trocar, que no local do plantio de árvore pelos moradores, que a sociedade quer uma parceria com a 

Prefeitura no plantio. O Sr. Presidente disse que deve ser feito o estudo de viabilidade do plantio de 
árvores; 2 – Que seja realizada a manutenção na parte elétrica e troca de lâmpadas no Cruzeiro da 
Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, a pedido dos moradores do bairro e estudantes que 

utilizam a praça no horário noturno no intervalo das aulas do CEP; 3 – Que seja realizada a 
manutenção da estrada que vai do Rancho Bartez até a próxima curva, aproximadamente a 500m, 

no bairro Lago da Serra. Foi realizada a manutenção da estrada, porém, este trecho crítico foi 
deixado para trás. O Sr. Presidente explicou que o Ver. Carlos Adilson pulou o Pedido de 
Providência nº 2, pois é relacionado à lâmpadas e enquanto não regularizar a licitação de lâmpadas, 

nem adiantará nada fazer tal pedido. Os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 
10/2017 do Ver. José Carlos, 1 – Dar prosseguimento na implantação do Loteamento Bela Vista, 

seguindo as fases de Registro do Projeto em Cartório, celebração de parceria com a Copasa para 
implantação da Rede de Água, celebração de parceria com a Cemig para Rede de Energia Elétrica e 
busca de recursos para as obras de Rede de Esgotos e pavimentação das ruas. O Sr. Presidente 

disse que este loteamento é uma grande polêmica, feito pelo ex-Prefeito em um periodo impróprio, 
pois não possui matrícula de loteamento, segundo o dono do Cartório, Sr. Rafael, inclusive o 

Loteamento foi questionado pelo atual Sr. Prefeito na justiça, por aproveitar a data de eleição. O Ver. 
José Carlos disse que este projeto está em andamento desde 2014, tendo em vista que um projeto 
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de loteamento leva aproximadamente de 4 a 5 anos. O Sr. Presidente disse que no cartório não 

possui nenhum registro de desmembramento e para se iniciar um loteamento deve-se primeiramente 
ter matrícula e desmembrar o terreno. O Ver. José Carlos disse ser a primeira coisa que pede em 

seu Pedido de Providência. O Sr. Presidente disse também estar ciente do assunto, pois fez a 
leitura. O Ver. Carlos Adilson disse que independente da situação, estar irregular ou não, cabe a nós 
como Vereadores e ao Sr. Prefeito providenciar a regularização, pois são 100 (cem) famílias que 

estão esperando pelo sonho da “casa própria”, e a cobrança está alta, devemos talvez chamar essas 
100 famílias para uma reunião e expor o fato que está acontecendo, mostrar o que estamos fazendo 

para tentar realizar o sonho delas. O Sr. Presidente concordou e disse que pelo o que pesquisou no 
cartório não foi dada entrada na matrícula, os lotes foram apenas distribuídos em época de 
campanha, o que é proibido. O Ver. José Carlos disse que o projeto está pronto. O Sr. Presidente 

ponderou que não foi registrado em cartório, e nem desmembrado e foram sorteados os lotes em 
época de campanha, que é uma época indevida. O Ver. José Carlos disse que foi feito no ano de 

2015 a seleção e publicação do Decreto, não sendo ano eleitoral. O Ver. Sergio Pelegrino disse que 
independente do que foi feito ou não, o Projeto tem que andar para a frente, dar sequência no que 
tem que ser feito. O Ver. Adriano Simões disse que concorda com o Ver. Carlos Adilson, pois são 

famílias que estão na expectativa de concretizar seus sonhos. O Sr. Presidente disse que iremos 
ajudar mas assim que estiver tudo regularizado, também de acordo com os planos da atual 

Administração. O Ver Adriano Simões disse que com certeza o plano de habitação está dentro dos 
planos da nova Administração. O Sr. Presidente disse que o Pedido está casado que o loteamento  
seja feito no bairro Bela Vista, conforme estava sendo previsto, porém, esta previsão não começou 

pelo principio básico de se fazer um loteamento, sendo que para isso é obrigatório desmembrar os 
terrenos no cartório de imóveis. O Ver. José Carlos disse que está em tempo de fazer isso. O Sr. 

Presidente disse que uma das razões da viagem para Belo Horizonte foi esta e disse que o Sr. 
Prefeito irá fazer do começo ao fim, mas começando da maneira correta, o que não foi feito pela 
gestão anterior. O Ver. Adriano Simões disse que em seu entendimento, o Pedido é para que se 

inicie de maneira correta. O Sr. Presidente disse que desta forma está forçando o Sr. Prefeito a dar 
continuidade a algo que já começou errado. O Ver. José Carlos disse que se o Sr. Prefeito acha que 

está errado, ele deve responder o Pedido, porém, no seu entendimento o Projeto não está errado, 
pois, inclusive ele foi um dos técnicos que auxiliou na elaboração do Projeto. O Ver. Adriano Simões 
disse que o Ver. José Carlos está preocupado com moradias. O Sr. Presidente disse que a viagem 

para Belo Horizonte foi também para tratar este assunto. O Ver. Sergio Pelegrino disse que o Ver. 
José Carlos está dando uma idéia que começou e não necessariamente precisa ser lá, caso o Sr. 

Prefeito tenha uma idéia melhor, também terá nosso apoio, pois estamos aqui para fiscalizar e ajudá-
lo. O Sr. Presidente disse que no Pedido de Providência está casado ao Loteamento Bela Vista. O 
Ver. José Carlos disse que é um Pedido de Providência, se o Sr. Prefeito não achar cabível, ele não 

faz. O Ver. Aldo Chaves disse que o bairro São Francisco está irregular e começou da mesma forma 
deste Projeto, que devemos também ajudar a regulamentar e quanto ao bairro Goiabal, irá gerar 

custos para os cofres públicos, algo próximo de 1,5 milhões de reais, tendo então, que aguardar a 
resposta do Executivo. O Ver. José Carlos disse que o projeto foi feito com todo cuidado, 
regularizado a terra, foi enviado para a Cohab fazendo parceria para construção de 50 casas, 

parceria com a Copasa, conversação com a Cemig, 1 milhão de reais que o Governador havia feito 
para esse projeto, que infelizmente foi cancelado em julho de 2015, meu pedido é somente para 

termos uma resposta, pois somos cobrados pelos moradores. O Sr. Presidente disse que o  
loteamento não possui matricula e desmembramento, Brazópolis deve sim ter um novo loteamento, 
mas que faça algo correto. O Ver. Aldo Chaves disse que aumentando a população, aumenta 

também a arrecadação do Município. O Sr. Presidente disse que concorda com o Ver. José Carlos e 
a cobrança é realmente alta, mas temos que avaliar que o Sr. Prefeito tenha o livre arbítrio de decidir 

se será lá ou em outro lugar, não podemos obrigar que seja lá, acredito que seja errado. O Ver 
Adilson de Paula disse que o Pedido de Providência do Ver. José Carlos cabe ao Sr. Prefeito decidir 
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ou não. O Ver. Sergio Pelegrino disse que Pedido de Providência é muito simples, que o Pedido 

deve ser feito, sendo uma referência para o Sr. Prefeito trabalhar, já que são pedidos da população, 
caso não possa fazer agora, que faça depois e segundo o próprio Sr. Prefeito, somos 11 (onze) 

governando a Cidade, sendo o pedido do Ver. José Carlos um simples Pedido de Providência e se o 
Sr. Prefeito quer mudar de local ou não, ele irá passar para nós e iremos avaliar se é viável ou não. 
O Sr. Presidente explicou que assim como foi solicitado o acostamento do bairro Prainha, a 

discussão serve para isso. 2 – Reavaliação do serviço de transporte de pacientes em tratamento de 
saúde fora do município, com retorno do transporte até a casa do paciente, especialmente aqueles 

que moram na Zona Rural. As queixas são muitas, pois os reclamantes que nos procuraram dizem 
ser muito sacrifício para alguns doentes mais graves que precisam ter carro ou contratar alguém 
para levá-los de casa até a beira da rodovia para pegar o transporte público. O Ver. Aldo Chaves 

disse que essa demanda é também de passageiros oncologicos de Poços de Caldas, devido a um 
acidente ocorrido com o carro do transporte o Executivo teve que terceirizar a linha e na licitação o 

veículo terceirizado só pode transitar em local asfaltado ou calçado, sendo a população da Zona 
Rural a prejudicada. O Sr. Presidente disse ter falado com a Dona Ilda do bairro Serra dos 
Mendonças, onde fez um relatório e já entregou ao Sr. Prefeito. Os Pedidos de Providências foram 

aprovados por unanimidade; 05/2017 do Ver. Edson Eugênio, 1 – Que seja feita a manutenção do 
calçamento da Rua Álvaro de Barros, na altura do Asilo; 2 – Que seja feita a manutenção do 

calçamento da Travessa Faria e Souza; 3 – Que o Sr. Prefeito possa reavaliar o remanejamento da 
servidora Ana Cristina para voltar ao SIAT. Os produtores estão reclamando da mudança, pois a 
nova funcionária necessita de mais tempo para treinamento. Os Pedidos de Providências foram 

aprovados por unanimidade; 09/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que seja passada máquina nas 
estradas da Serra dos Cunhas, Mangueiro, bairro da Roça e Prainha; 2 – Que seja mantido o 

funcionário braçal para a limpeza das estradas no bairro Cruz Vera, em auxilio ao conserva. Os 
Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 08/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que 
seja pintada faixa amarela no meio fio da calçada em frente às garagens do lado oposto aos 

números das residências 141, 153 e 323 da Rua Capitão Gomes. Devido à rua ser muito estreita, se 
um veículo estiver estacionado em frente a garagem, o morador não consegue entrar ou sair com 

seu carro. Para que seja respeitada a faixa amarela, que sejam colocadas placas alertando que é 
proibido estacionar na faixa amarela; 2 – Que seja passada a máquina na estrada do Cruzeiro e 
refeito algumas Capelas de Estação da Via Sacra. Devido as chuvas, muitas Capelas desabaram. 

Precisamos de urgência porque já está chegando a Semana Santa e o movimento deve aumentar; 3 
– Que sejam religadas as lâmpadas do Cruzeiro da Praça Nossa Senhora Aparecida e Praça do 

Rosário. Tem todas as lâmpadas, mas não estão ligadas, falta colocação de padrão; 4 – Que seja 
regulamentado o trânsito com placas na Praça Nossa Senhora Aparecida e arredores. Os Pedidos 
de Providências foram aprovados por unanimidade; 09/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Que seja 

fiscalizado e tomada providência, para que o ônibus que transporta estudantes para Itajubá seja 
regularizado. Não possui cinto de seguranças para adultos e raras foram as vezes que o ônibus teve 

lugares para todos viajarem sentados e isso foi comprovado por mim. Estado crítico e qualquer 
incidente até mesmo como uma freada brusca em um momento necessário, coloca em risco a vida 
de muitos ou todos que utilizam o transporte; 2 – Que seja colocado um fiscal na linha que transporta 

alunos do bairro Frei Orestes. Muita bagunça e falta de controle. Muitas mães já procuraram a 
Secretaria de Educação e o Legislativo para uma solução; 3 – Que seja verificado, retirado e 

planejado o recolhimento do lixo na estrada do bairro Lagoa da Serra. Coleta é feita duas vezes por 
semana e segundo moradores não atende a demanda de lixo. Moradores me enviaram fotos hoje, 
situação vergonhosa. (Os lixos são de moradores do Lago da Serra, Serra dos Mendonças e 

Loteamento do Alfredo Lemes); 4 – Que seja colocado uma lombada e um acostamento na entrada 
do bairro Banhado, como referência, entrada do pesqueiro JB. Local com grandes chances de 

acidentes devido ao excesso de velocidade de quem vem sentido Paraisópolis e pouca visibilidade 
para quem vem do bairro sentido Centro; 5 – Que seja colocada a iluminação necessária na Praça 
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do Rosário e também padrão de energia para que possa ser iluminado o Cristo. Moradores relatam 

que nesse local, recentemente roubaram um veículo; 6 – Que seja feito um informativo para 
disponibilizar ao cidadão os horários de recolhimento dos lixos para que possamos organizar, 

divulgar e conscientizar a todos; 7 – Que seja feito pelo setor de Obras uma avaliação dos riscos das 
árvores do bairro Beira da Linha. Muitos moradores já reclamaram dos riscos de acidente na Avenida 
quando o vento é muito forte; 8 – Que seja verificado pelo setor de Obras a situação próxima a 

residência da Sra. Maria de Fátima Dias, pois quando chove, forma-se uma cachoeira e entra água 
até mesmo na residência, corre-se o risco de desbarrancar. (Bairro dos Machados em Bom 

Sucesso); 9 – Que seja verificado vazamento de esgoto na Avenida Isaac Pereira de Faria, 72 (ao 
lado da oficina do Alemão); 10 – Que seja feita a manutenção do caminho para o Santo Cruzeiro, 
também a reforma de uma das Capelas. Estamos chegando na Semana Santa, a estrada está ruim e 

uma das Capelas foi derrubada pela chuva; 11 – Que seja colocada uma lombada na Rua Sebastião 
Tobias Rosa. A via está sendo mais utilizada, devido a melhoria da estrada que liga ao bairro Frei 

Orestes, trafegam com excesso de velocidade; 12 – Que seja coloca um “braço de luz” direcionado a 
quadra do bairro Estação. Marcelo professor de Capoeira fez a solicitação a fim de poder 
proporcionar aulas do esporte no período noturno. Tal providência também vai inibir o uso de drogas 

a noite no local e ajudará na segurança; 13 – Que seja feita uma visita do Departamento de Obras 
na residência da Sra. Lurdes Lopes na Avenida Dr. Manoel Joaquim, nº 702 para que faça uma 

valeta, devido a um problema com esgoto; 14 – Que seja regularizada a situação dos bancos que 
que ficam próximos aos taxistas na Praça da Matriz. Bancos foram colocados por eles mais próximos 
a igreja e hoje foi um fiscal da Prefeitura no local para alterar o local dos bancos novamente. O Sr. 

Presidente disse sobre o convite para inauguração do novo Telescópio para Detecção e 
Monitoramento de Detritos Espaciais, que será no dia 05 de abril de 2017 e propôs que a Nona 

Sessão Ordinária comece as 20h, para caso atrase no evento de inauguração. Nada mais havendo a 
se tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a Nona Sessão 
Ordinária da Casa no dia 05 de abril às 20:00 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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