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                                       Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária – 19-04-2017 

 
 

Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 
19 de Abril de 2.017, às 19:00 h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides  Machado de Souza. 
Instalada a Sessão, o Presidente, Ver. 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, que 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: Ofício 175/2017/GAB.PMB, assunto: 

Providências tomadas em relação aos Pedidos de Providências dos Vereadores dos dias 28 e 29 de 
março de 2017, do dia 05 de abril de 2017 e do dia 12 de abril de 2017; Convite para a Solenidade 

de Comemoração do dia do Exército, em 19 de abril de 2017 às 09:30hs na Praça do Pacificador em 
Itajubá – MG; Ofício 044/2017 da Casa de Convivência José Caetano Pereira, assunto: Envio dos 
balancetes de fevereiro e março de 2017; Ofício 172/2017/GAB/PMB, assunto: Leis sancionadas: nº 

1182, nº 1183 e nº 1184 de 14 de abril de 2017; Felicitação de Páscoa do Arcebispo Metropolitano 
de Pouso Alegre Dom José Luiz Majella Delgado; Ofício S/Nº/GSA/2017, assunto: Informação 

(presta) sobre a Titularidade da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itajubá, do Delegado 
Denirval Campos da Cruz; Comunicado nº CM028556/2017 informando a liberação de recursos 
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação, no valor de R$24.517,25; Ofício 178/2017, assunto: Resposta da Vigilância Sanitária 
sobre os pombos, pelos de animais e mal cheiro; Of.SMS 35/17, assunto: Resposta ao memorando 

081/GPM/2017; O Sr. Presidente falou sobre o encarte do Deputado Duarte Bechir do PSD, sobre a 
visita ao Gabinete do Deputado no dia 20/12/2016, onde estiveram presentes o vice-diretor do CEP 
Sr. Júnior Torres, Vereador Sr. Wagner Pereira, Deputado Estadual Sr. Duarte Bechir, Prefeito Sr. 

Carlos Morais, Diretor do CEP Sr. João Pedro e o Secretário Executivo da Câmara Municipal Sr. 
César Gomes. Correspondências Enviadas: Ofício 56/2017, assunto: Encaminhamento (faz) ao Sr. 

Prefeito o Projeto de Lei nº 14 de 06 de abril de 2017, que dispõe sobre a alteração do Artigo 5º da 
Lei nº 778 de 10 de agosto de 2007 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Habitação 
de Interesse Social e do Fundo Municipal de Habitação, aprovado por unanimidade em Sessão 

Ordinária do dia 12/04/2017; Ofício 55/2017, assunto: Encaminhamento (faz) ao Sr. Prefeito 
Municipal o Projeto de Lei nº 13 de 04 de abril de 2017, que “Insere dispositivos do Código Tributário 

Municipal, instituído pela Lei nº 381 de 09 de dezembro de 1997 e dá outras providências, aprovado 
por unanimidade em Sessão Ordinária do dia 12/04/2017”; Ofício 51/2017, assunto: Parabenização 
ao Sr. Prefeito e Sr. Vice-Prefeito sobre a atenção aos Pedidos de Providências enviados 

semanalmente à Prefeitura pelos Vereadores; Ofício 57/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao 
Sr. Prefeito o Projeto de Lei nº 15 de 11 de abril de 2017, que “Dispõe sobre a criação de cargo de 

provimento em comissão e dá outras providências”, aprovado por 5 (cinco) votos favoráveis, 2 (dois) 
contrários e 1 (um) abstenção; Ofício 58/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito os 
Pedidos de Providências aprovados por unanimidade em Sessão Ordinária desta Câmara Municipal, 

em 12 de abril de 2017; Moção de Pesar ao Sr. Antônio Domingues Pereira e Família, pelo 
falecimento da Sra. Regina Bambam Pereira; Moção de Pesar ao Sr. Guido Noronha Siqueira e 
Família, pelo falecimento da Sra. Maria Viana Siqueira. Pedidos de Providências: 07/2017 do Ver. 

Edson Eugênio, 1 – Que seja feita a reforma do Poliesportivo, principalmente o telhado e iluminação; 
2 – Que seja providenciada a vistoria no trecho do encanamento de vazão das águas nas 

proximidades do Poliesportivo. Quando o volume de água é muito grande, volta pelo ralos e inunda 
toda a quadra; 12/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Que sejam feitos 2 (dois) quebra-molas na Rua 

Inocêncio José de Faria, no bairro São Caetano, a pedido dos moradores. Pois o risco de acidentes 
é grande, devido a alta velocidade dos carros e motos que trafegam por lá, colocando em risco a 
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vida das crianças e pessoas que utilizam a via; Requerimento de Informação nº 04/2017, solicitando 

informações sobre a contratação temporária de empresa para capina e limpeza das ruas da cidade, 
com dados como: o valor da contratação, o processo de licitação, o objeto da licitação e a empresa 

prestadora dos serviços; 09/2017 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja passada a patrol e feito o 
escoamento da água no morro da Loba, que dá acesso ao bairro Frei Orestes; 2 – Que seja 
providenciada uma cobertura na recepção da Delegacia de Polícia Civil, a recepção é apertada e 

não acomoda mais de 5 (cinco) pessoas, com chuva ou sol as pessoas ficam no relento; 3 – Que 
seja reparada a iluminação pública no bairro Alegre, ponto de referência “Cocheira do Freu”, 

aproximadamente 6 (seis) postes com problemas, todos em sequência; 4 – Que seja providenciada a 
manutenção da rede elétrica do Ginásio Poliesportivo de Brazópolis, fazer a troca das lâmpadas, 
pois algumas estão queimadas; 5 – Que seja providenciada a manutenção da cobertura do Ginásio 

Poliesportivo de Brazópolis, pois está ocorrendo infiltração de água, causando goteiras e danificando 
o piso; 6 – Que seja feita a manutenção da estrada do bairro Paiolzinho, esta estrada faz ligação 

entre o Distrito de Luminosa e o Município de Piranguçu, também é a estrada do “Caminho do Frei 
Galvão”. A estrada está abandonada há 8 (oito) anos e os produtores de banana estão sendo 
penalizados pelas péssimas condições da estrada, devido aos buracos a produção perde sua 

qualidade durante o transporte, também vem ocorrendo avarias aos veículos (Toyota) e tratores que 
ali trafegam; 7 – Que seja providenciada a instalação de postes de iluminação pública no cemitério 

do Distrito de Luminosa; O Sr. Presidente falou sobre o livro que os Vereadores receberam da 
Associação Mineira de Municípios, que é o “Manual de Orientação aos Vereadores, passo a passo 
para um mandato eficiente – 2017”. Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 16 de 11 de abril de 2017, 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a incentivar o estágio remunerado, mediante bolsa, nas 
modalidades: Obrigatório e Não Obrigatório, com fundamento na Lei Federal 11788/2008 e dá outras 

providências”. O Sr. Presidente falou sobre as modificações feitas no referido Projeto. O Sr. 
Presidente comentou sobre os pareces das Comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização e da 
Comissão de Legislação, Justiça e redação, sendo todos com votos favoráveis e por fim, o Parecer 

Jurídico. O Ver. José Carlos disse que em uma rápida reunião com os Vereadores Aldo Chaves, 
Carlos Adilson e Edson Eugênio, conseguiram adequar o Projeto aos pontos que foram discutidos na 

Sessão anterior. O Ver. Aldo Chaves complementou o Ver. José Carlos dizendo que aproveitaram a 
presença do Sr. Nelson para tirarem suas duvidas sobre o Projeto, onde foram informados que o 
objetivo principal do Projeto é trabalhar o contra-turno escolar, para darem ocupação aos jovens da 

nossa cidade. O Sr. Presidente disse que conforme está no Projeto, o estagiário tem a possibilidade 
de iniciar sua contribuição com o INSS para sua aposentadoria. O Sr. Presidente colocou o Projeto 

de Lei nº 16 de 11 de abril de 2017 em votação. O referido Projeto foi aprovado em 1ª votação por 
unanimidade. O Ver. Edson Eugênio 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 nº 16 de 11 de 

abril de 2017 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 informou que seria realizado um breve intervalo. 

Reiniciando os trabalhos, o Sr. Presidente falou sobre a viagem feita a Belo Horizonte. O Ver. 
Adilson de Paula falou sobre a reunião com o Deputado Sr. Dalmo Ribeiro e o Diretor da Vivo Dr. 
Ricardo, onde foram muito bem recebidos e tiveram uma reunião proveitosa. O Sr. Presidente disse 

ser importante a colocação da torre de transmissão, no bairro Cruz Vera, provavelmente no lugar 
denominado Morro do Cruzeiro, que faz divisa entre os Municípios de Brazópolis e Paraisópolis, pois 

no local existem muitos sítios de pessoas de fora da cidade, que acabam consumindo em nossos 
comércios e até gerando empregos para nossa Município. O Sr. Presidente explicou sobre o “Kit de 
Esportes” que Brazópolis estava pleiteando, que por intermédio do Dr. Alexandre conseguiram com o 

Sr. Adão de Souza, que é o Secretário de Estado de Esportes do Governo de Minas Gerais, que fez 
a liberação do “Kit de Esportes”, onde foi necessário irmos até o Ginásio Mineirinho para retirá-lo e 

graças ao empenho do Sr. Presidente esse “Kit de Esportes” que seria disponibilizado para outra 
cidade, foi repassado para Brazópolis. O Sr. Presidente apresentou o “Kit de Esporte” com camisas, 
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bolas, redes e troféus para os demais Vereadores, sendo 40 (quarenta) coletes, 4 (quatro) jogos de 

camisa com 16 (dezesseis) camisas cada, 10 (dez) bolas de futsal, 10 (dez) bolas de futebol de 
campo, 10 (dez) bolas de vôlei, 1 (um) par de redes de futsal, 1 (um) par de redes de futebol de 

campo, 2 (duas) redes de vôlei e 9 (nove) troféus. O Sr. Presidente continuou falando sobre a 
viagem para Belo Horizonte, que após um diálogo entre o Sr. Presidente, o Sr. Prefeito e o Delegado 
da Polícia Civil Dr. Luis Felipe, por intermédio do Deputado Vanderlei Miranda conversaram com o 

Dr. Ailton Lacerda que é Secretário Adjunto da Policia Civil de Minas Gerais, onde conversaram 
sobre as dificuldades enfrentadas pela Policia Civil em Brazópolis, foi solicitado além de viaturas, 

funcionários concursados, onde também tivemos o acompanhamento do Presidente da COHAB-MG, 
Dr. Gianninni Freitas e de seu assessor Sr. Alexandre de Oliveira Fortes. O Sr. Presidente disse que 
dia 28/04/2017 irá ocorrer a formatura da Escola de Polícia Militar de Pouso Alegre e irá tentar 

comparecer ao evento para solicitar o envio de contingente para Brazópolis. O Sr. Presidente falou 
sobre a feijoada beneficente que ocorrerá no dia 29/04/2017 em prol do Hospital São Caetano, que 

inclusive temos que vender as entradas para a feijoada, na qual o Ver. Aldo Chaves irá distribuir aos 
demais vereadores. O Sr. Presidente falou também sobre a lista para o show de prêmios, que está 
com o Ver. Edson Eugênio e será passada também aos demais vereadores, para arrecadarem os 

prêmios. O Ver. Carlos Adilson disse que conseguiu um bezerro para o evento, também que os 
cantores sertanejos Zezinho e Marquinhos se disponibilizam com a participação no evento. O Sr. 

Presidente disse para os vereadores que tiverem contato com supermercados, para solicitarem um 
vale prêmio dos mesmos, para usarmos no Show de Prêmios. O Ver. Adilson de Paula disse para 
deixar claro que Dr. Ailton Lacerda está empenhado em solucionar os problemas que foram 

apresentados para ele. O Sr. Presidente disse que o “mapa da mina” é Belo Horizonte, onde estão 
os Deputados que podem interceder por nós e nos ajudar. O Ver. Aldo Chaves falou sobre uma 

demanda da Secretaria de Saúde que deixou com o Sr. Presidente para levar a Belo Horizonte. O 
Sr. Presidente disse que em quanto for presidente da Câmara Municipal irá fazer de tudo para 
buscar recursos para o Município, indo onde for necessário. O Ver Aldo Chaves lembrou que as 

Emendas Parlamentares abrem em maio e se encerram em junho. O Ver. Carlos Adilson fez a leitura 
de um ofício recebido do Deputado Ulysses Gomes sobre uma Emenda Parlamentar de sua autoria, 

para Brazópolis no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para a Escola Estadual João de Faria. O 
Ver. José Carlos disse que junto ao Ver. Carlos Adilson estão trabalhando para a liberação da 
Unidade de Saúde. O Ver. José Carlos disse que na última reunião da Comissão SOS Hospital São 

Caetano, ficou pendente a situação da Conta Bancária e fez um breve resumo da reunião. O Sr. 
Presidente pediu que fosse feita uma Moção de Parabenização para a Dona Gilda, mãe do 

Secretário Executivo César Gomes, também fazer uma Moção de Agradecimento para o Dr. 
Alexandre e ao Dr. Gianninni que estiveram a nossa disposição na Cidade Administrativa de Belo 
Horizonte. O Ver. Edson Eugênio pediu que fosse feita uma Moção de Parabenização ao 

Comandante do Exército parabenizando pelo dia do Exército. O Ver. José Carlos falou sobre a 
reunião do Sindicato, que ocorreu na Câmara Municipal no dia 18/04/2017, onde o representante do 

Sindicato, disse que fará tudo que estiver dentro da legalidade para lutar pelos direitos do Servidor 
Público. O Ver. Adriano Simões agradeceu ao Vice-Prefeito José Benedito Vizoto pela sua atenção 
com as estradas rurais do Distrito de Luminosa. O Sr. Presidente disse que como Presidente do 

Conselho Municipal de Esportes se compromete a cuidar e vigiar a distribuição e utilização dos “Kits 
de esportes” vindos de Belo Horizonte. Nada mais havendo a se tratar o Sr. Presidente agradeceu a 

presença de todos e convidou a todos para a Décima Segunda Sessão Ordinária da Casa no dia 26 
de abril às 19:00 h. 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 
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Secretário: Dalírio Antônio Dias 
 

 

Demais Vereadores:                                                                                                                                   

 
 
Aldo Henrique Chaves da Silveira                          Adilson Francisco de Paula                

 
 

Carlos Adilson Lopes Silva                    José Carlos Dias                           
 

       
Edson Eugênio Fonseca Costa                      Marcos Adriano Romeiro Simões    


