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                                       Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária – 03-05-2017 

 
 

Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 
03 de Maio 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 nº 187/2017, assunto: Convite para 

Reunião do CONSEP no dia 02/05/2017. O Sr. Presidente disse sobre a instalação de câmeras de 
segurança de alta definição nas entradas e saídas do Município e agradeceu a presença e 

participação dos Vereadores presentes, falou também que a Câmara Municipal de Brazópolis saiu na 
frente com a instalação das câmeras de segurança em suas dependências. O Sr. Presidente falou 
também que Brazópolis ficaria sem Juiz, onde o Sr. Prefeito através do Deputado Duarte Bechir, fez 

com que Brazópolis passasse a concorrer pela vinda de um novo Juiz, falou também sobre o caso 
dos Boletins de Ocorrência que serão enviados direto ao fórum, para casos mais simples, falou 

também sobre o Projeto de Decreto Legislativo para homenagear o Delegado Sr. Luiz Felipe Brizzi 
Santos. O Sr. Presidente falou também sobre a formatura da Policia Militar em Pouso Alegre, onde 
esteve presente e disse que Brazópolis irá receber 3 (três) Policiais, sendo 2 (dois) homens e 1 

(uma) mulher. Os Vereadores Adilson de Paula e Adriano Simões falaram sobre o programa Rede 
do Vizinho Protegido; Agradecimento da Santa Casa de Misericórdia São Caetano da Vargem 

Grande Hospital São Caetano pelo trabalho dos Vereadores no evento “Feijoada”. O Ver. Adriano 
Simões fez a leitura do agradecimento que foi enviado também aos moradores do Distrito de 
Luminosa também fez o agradecimento a Sra. Sueli, que foi quem ajudou a coletar as contribuições 

dos moradores do Distrito de Luminosa. O Sr. Presidente sugeriu que fosse feito uma Moção de 
Agradecimento a mesma. O Sr. Presidente disse que a “Feijoada” foi um sucesso, junto com o Show 

de Prêmios e parabenizou a todos os Vereadores que estiveram presentes e participaram do evento. 
O Ver. Adriano Simões pediu para deixarmos como sugestão para que fizessemos mais festas como 
está nos bairros. O Ver. Adilson de Paula disse que os moradores do bairro Cruz Vera já pediram 

que fosse feito um Show de Prêmios no bairro Cruz Vera. O Ver. José Carlos falou que, sobre o 
bezerro doado para o hospital, esclarece que a doação foi feita por ele, seus irmãos e a família do 

Sr. Marcelo Borges; CA-Gab.APF nº 083/2017 do Deputado Agostinho Patrus, onde encaminha a 
Secretária do SEE, Sra. Macaé Maria Evaristo dos Santos ofício referente a solicitação de atenção 
na nomeação do Vice-Diretor do CEP Brazopolis, Sr. Junior Torres; Ofício 115/17 do Conselho 

Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brazopolis, enviando o relatório mensal com as 
atividades do período de 03/04/2017 a 02/05/2017; Correspondências Enviadas: Ofício 69/2017, 

assunto: Encaminhamento (faz) ao Sr. Prefeito os Pedidos de Providências aprovados por 
unanimidade em Sessão Ordinária do dia 26/04/2017; Ofício 70/2017, assunto; Encaminhamento 
(faz) ao Sr. Delegado de Polícia de Brazópolis, solicitando envio de cópia do documento que proibiu 

a cessão de servidores contratados do Município para servir nos trabalhos de atendimento na 
delegacia;  Pedidos de Providências: 12/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja feito uma faixa 

elevada na Av. Pedro Rosas na altura do nº 97. (Pedido do Sr. Wagner Pereira); 2 – Que seja feito 
uma faixa elevada próximo a escadaria na Rua Gonçalves Torres nº 215. Atendendo ao pedido dos 
moradores, que relataram que existe um grande fluxo de pessoas no local e os veículos não estão 

respeitando o limite de velocidade. Os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 
12/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que seja feita a reforma da quadra do bairro Cruz Vera com a 

colocação de água, banheiro e restauração do piso; 2 – Que seja finalizado o trecho de calçamento 
no bairro Cruz Vera, na Avenida Joaquim Alfredo de Paulo, Rua Euclides Gonzaga e nas duas 
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entradas do bairro; 3 – Que sejam colocados dois braços de iluminação na Rua Alice de Faria no 

bairro Colônia. Os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 11/2017 do Ver. 
Adriano Simões, 1 - Que seja feita a manutenção na estrada do bairro Alegre de Cima. Solicitação 

feita pelos moradores (Freu, Maria Celeste e João Batista); 2 – Que seja feita a manutenção na 
estrada que faz ligação entre o bairro dos Bentos e bairro Pinheirinho no Distrito de Luminosa. 
(Solicitação feita pelo morador Sr. José Pedrosa Dias – Zé Pedrinho). Os Pedidos de Providências 

foram aprovados por unanimidade; 14/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Que seja avaliada a 
possibilidade de colocar um quebra molas na Rua Euclides Cintra, próximo ao número 54. Devido à 

alta velocidade que os carros trafegam por lá, podendo ocasionar acidentes devido às crianças que 
brincam no setor. O Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; 08/2017 do Ver. Edson 
Eugênio, 1 – Que seja feito uma cobertura na parada de ônibus de estudantes em frente ao Parque 

de Exposições Edson Eugênio da Fonseca. Os alunos aguardam o ônibus escolar às margens da 
rodovia MG 295 sem qualquer segurança e no período das chuvas ficam sem nenhuma proteção 

(Bairro Açude); 2 – Que seja providenciada academia ao ar livre no bairro Açude em frente ao 
Parque de Exposições Edson Eugênio da Fonseca, a pedido dos moradores; 3 – Que seja 
providenciado uma tranca para o registro de água da Praça Waldemar Pereira de Mendonça. As 

crianças deixam o registro aberto, causando enorme desperdício de água. Os Pedidos de 
Providências foram aprovados por unanimidade; 13/2017 do Ver. Sergio Pelegrino, 1 – Que seja feito 

o corte do mandacaru na entrada da Rua Euclides Cintra. Pedido da moradora Ângela. O Pedido de 
Providência foi aprovado por unanimidade; Solicitação 01/2017 do Ver. Dalírio Dias, que seja 
encaminhado ofício a Empresa REMO. No bairro São Rafael em Bom Sucesso, que sejam 

adicionados nos postes os respectivos braços de luz para que seja iluminada a estrada principal, a 
partir do Bairro x Centro descendo a estrada do Observatório. Nela existem 14 postes, porém sem 

iluminação. A solicitação foi aprovada por unanimidade; 12/2017 do Ver. José Carlos, 1 – Que seja 
intensificada a ronda da Polícia Militar nos bairros Frei Orestes, São Francisco e Alto da Glória. O 
Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 18/2017, 

que “Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS e incrementa a cobrança de créditos 
inscritos em dívida ativa do Município de Brazópolis e dá outras providências”. O Sr. Presidente 

disse que iria distribuir o referido Projeto para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e para a 
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O Sr. Presidente informou que faríamos uma 
breve pausa. Reiniciando os trabalhos, o Sr. Presidente falou sobre a reunião do dia 04/05/2017 no 

Hospital São Caetano, que será o fechamento das contas da Feijoada. O Ver. José Carlos 
questionou sobre as rondas nos bairros Frei Orestes, São Francisco e Alto da Glória. O Sr. 

Presidente explicou que temos 11 (onze) Policiais no Município, que é um número baixo para 
atendimento de toda sociedade. O Ver. José Carlos disse que as rondas são importantes, pois no 
bairro Bom Sucesso, quando se iniciaram as rondas houve uma diminuição grande nos problemas. 

O Sr. Presidente disse que temos que mudar no ensinamento as crianças, de que a Polícia serve 
para nos manter seguros, não o contrário. O Ver. Sergio Pelegrino lembrou que a falta de segurança 

pode gerar outros problemas, como na Praça da Aparecida, onde os portões da escola técnica 
(CEP) estão fechados, devido o tráfico de drogas no local e questionou se a solução para a falta de 
segurança seria essa mesmo. O Sr. Presidente disse que em todas viagens para Belo Horizonte, um 

dos objetivos é a melhoria da Policia Militar, tanto em veículos como em contingente. O Ver. Sergio 
Pelegrino disse que passou por situações onde houve necessidade de atendimento do quartel de 

noite e não foi atendido, quando foi atendido após ter se identificado como Vereador, houve uma 
mudança na forma no atendimento. O Sr. Presidente disse que recebeu uma denuncia de um 
professor do CEP, que ligou para a Policia Militar e não foi atendido e disse ser importante 

anotarmos o nome do Policial que estiver atendendo, para podermos depois elogiar pelo 
atendimento ou alertar o Tenente Nivaldo pelo falho atendimento recebido. O Ver. Sérgio Pelegrino 

disse que temos que ficar alerta, pois podemos ir a lugares públicos e sermos bem atendidos pelo 
fato de sermos Vereadores. O Sr. Presidente disse que no dia 03/05/2017 esteve em uma escola 



3 

municipal para avaliar atrasos de professores, como foram informados e ao chegarem no local, 

confirmaram o atraso dos mesmos. O Ver. Aldo Chaves relatou um fato que foi debatido na reunião 
do CONSEP, sobre a agilidade nos Boletins de Ocorrência. O Ver. Adriano Simões disse que o 

Distrito de Luminosa se sentia abandonado e com essa pequena mudança, os moradores já se 
sentem um pouco mais seguros e agradeceu a todos envolvidos no assunto. O Ver. Aldo Chaves 
relembrou o assunto sobre as 5 (cinco) reuniões e disse que no Regimento Interno não tem nada 

que diz que não é liberado essas 5 (cinco) reuniões. O Ver. José Carlos disse que está agendando a 
participação em um curso sobre a reforma da previdência no dia 23 a 26 de maio, que será de terça-

feira a sexta-feira e questionou se seria abonada essa ausência, já que não terá custo para a 
Câmara. O Sr. Presidente disse que sendo algo que irá agregar, não vê problemas e sugeriu para os 
Vereadores o agendamento de uma reunião extra para o mês de Maio, onde os Vereadores 

decidiram fazer as 5 (cinco) Sessões no mês de Maio. Nada mais havendo a se tratar o Sr. 
Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a Décima Quarta Sessão 

Ordinária da Casa no dia 10 de maio 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.  
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