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                                       Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária – 31-05-2017 
 
 
Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 31 
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 218/2017/GAB.PMB, assunto:  
Providências tomadas em relação aos pedidos dos vereadores do dia 24 de maio de 2017; Ofício 
219/2017/GAB.PMB, assunto: Envio da Lei 1189 de 26 de maio de 2017; Ofício 220/2017/GAB.PMB, 
assunto: Comunicado de Ausência, informando ausência do Sr. Prefeito no período de 12 a 23 de 
junho de 2017; Ofício 158/2017, assunto: Solicitação de Indicação de um membro da Câmara de 
Vereadores para compor Comissão Coordenadora do Plano Municipal de Educação; 
Correspondências Enviadas: Ofício 90/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Dr. Alexandre 
Ribeiro de Almeida, Gerente de Relacionamento com Clientes Especiais do Poder Público da 
CEMIG, solicitando a colocação de braços de luz nos postes nos bairros São Rafael e Bom Sucesso; 
Ofício 91/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Dr. Alexandre Ribeiro de Almeida, Gerente de 
Relacionamento com Clientes Especiais do Poder Público da CEMIG, solicitando corte de bambual 
na chegada ao Distrito de Luminosa; Ofício 87/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Eng. 
Joaquim Sérgio da Silva do DER, solicitando acostamento na MG 295, no acesso ao Pesqueiro JB; 
Ofício 88/2017, assunto: Encaminha ao Sr. Benedito Paulo Viana, Presidente do Conselho Municipal 
de Habitação de Interesse Social, indicando para cargo de Conselheiro, o Ver. Sérgio Pelegrino 
como titular e o Ver. Edson Eugênio como suplente; Ofício 96/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) 
ao Sr. Prefeito as Medidas de Providências aprovadas por unanimidade em Sessão Ordinária desta 
Câmara Municipal em 24 de maio de 2017; Ofício 89/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. 
Prefeito o Projeto de Lei nº 21 de 23 de maio de 2017, aprovado por unanimidade por 7 votos, houve 
a ausência do Ver. José Carlos por motivo de força maior; O Sr. Presidente disse que o Ver. Sérgio 
Pelegrino pediu a palavra para ler as Moções que solicitou. Moção de Agradecimento ao Sr. 
Emerson José Torres Dias Alexandre. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que o Sr. Emerson Torres foi 
quem deu a idéia de transmissão ao vivo através do Facebook. O Sr. Presidente colocou a Moção 
em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. Moção de Agradecimento ao Sr. Wander Luiz 
Costa.  O Ver. Sérgio Pelegrino disse que o Sr. Wander Costa é o idealizador do Projeto “Caçadores 
de Livros”. O Sr. Presidente disse que o Ver. Aldo Chaves faria a leitura da próxima Moção. Moção 
de Felicitação ao Sr. Domingos Cipresso Filho, pelo aniversário de 100 anos. O Sr. Presidente 
colocou a Moção em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente fez a 
leitura da Moção de Agradecimento aos Proprietários da Empresa La Paloma (Materiais de 
Construção e Artefatos de Cimento) Cidnei e Raquel, pela doação de 2 (duas) mesas e 8 (oito) 
banquetas de cimento. O Sr. Presidente colocou a Moção em votação e a mesma foi aprovada por 
unanimidade. Moção de Agradecimento ao Sr. Guido Noronha Siqueira pelos serviços prestados na 
área da Cultura preservando nossa biblioteca Municipal. O Sr. Presidente colocou a Moção em 
votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. Moção de Pesar a família da Sra. Carmela 
Visotto Rosa. O Sr. Presidente colocou a Moção em votação e a mesma foi aprovada por 
unanimidade. Pedidos de Providências: 12/2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Com amparo legal da Lei 
nº 956 de 26 de outubro de 2011 em seus capítulos, artigos e incisos solicito do meio ambiente, que 
com base legal, faça por sua vez a referente poda ou supressão parcial do bambual na rua dos 
ferroviários em frente a bicicletaria santa fé nº 532; 2 – Que seja destinado ao setor de obras, que na 
estrada do Bom Sucesso ao lado da Igreja católica Nossa Senhora do Rosário de Fátima há um 
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bueiro localizado adentrando o calçamento, solicito na oportunidade que seja colocado uma grade 
para evitar que novamente caiam carros no local. Os Pedidos de Providências foram aprovados por 
unanimidade; 15/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Reiterando pedido de 29/03/2017. Que seja feita 
a roçada do mato na lateral e estrada do bairro Prainha, com envio de roçadeira e trator; 2 – Peço 
que seja feita limpeza das fossas no bairro Cruz Vera e Serra dos Mendonças. Os Pedidos de 
Providências foram aprovados por unanimidade; 14/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Reiterando 
pedido de 29/03/2017, que seja regulamentado o trânsito na Avenida Nossa Senhora Aparecida 
continuando a Rua Cap. Almeida Vergueiro. Subindo sentido Igreja lado direito, em frente às Escolas 
CEP e CIC, que seja feito mão única para subir até o final da Praça da Igreja, após, voltar a ser mão 
dupla. Descendo a rua Cap. Almeida Vergueiro entrando pela Trav. José Lourenço, obrigatoriamente 
os carros devem seguir por trás da Igreja para realizar o contorno. (Pedido do Presidente Wagner 
Pereira); 2 – Que seja restaurado e revitalizado com iluminação o Portal na entrada do bairro Bom 
Sucesso. No local existe um cômodo que está aberto, sendo utilizado para uso inapropriado; 3 – Que 
seja feita iluminação no trevo de acesso ao bairro Bom Sucesso, passando um cabo subterrâneo do 
padrão existente no Portal de acesso ao bairro. Os Pedidos de Providências foram aprovados por 
unanimidade; 16/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Solicito que seja feita visita da Vigilância 
Sanitária em “Casa abandonada” na Av. Dr. Carlos Piolli, S/N, próximo a Escola Nossa Senhora 
Aparecida em frente a mercearia. (Relatos de lixo no local e proliferação de ratos). O Pedido de 
Providência foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente entregou em mãos os documentos 
sobre a empresa B.R.A. TELECOMUNICAÇÃO – ME, nos quais os Ver. Sérgio Pelegrino havia 
solicitado. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que irá scanear o documento e divulgá-lo em sua página no 
Facebook, lembrou também que estes documentos estarão disponíveis no mural da Câmara 
Municipal; Requerimento de Informação 06/2017 do Ver. José Carlos, 1 - Cópia do Parecer Jurídico 
que embasou a decisão da Secretária Municipal de Administração, mediante a qual foi comunicado 
aos servidores professores que são titulares de dois cargos efetivos que, a partir do mês de junho/ 
2017, o adicional de titularização de um dos cargos, o mais novo, será cortado. O requerimento foi 
aprovado por unanimidade; Requerimento de Informação 07/2017 do Ver. José Carlos, 1 – 
Informações de como foram definidos os novos procedimentos de concessão do Auxilio Funeral, 
benefício eventual estabelecido na Lei Municipal nº 1022/2013. Foi por Decreto, Portaria ou outra 
Norma? Se sim, requeiro cópia da referida norma; 2 – Em relação à Casa de Convivência quais as 
medidas adotadas na concessão do benefício, a partir desses novos procedimentos? 3 – Em relação 
as empresas funerárias, quais são os critérios de aceitação da prestação de serviços e como são 
avaliados os valores a ser ressarcidos, quando for o caso. Os requerimentos de informações foram 
aprovados por unanimidade; Ofício 98/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Dr. Alexandre 
Ribeiro de Almeida, Gerente de Relacionamento com Clientes Especiais do Poder Público da 
CEMIG, solicitando a CEMIG a poda de árvores na estrada do bairro Pinhalzinho e bairro Valentins 
no Distrito de Luminosa; Projetos de Lei: Decreto Legislativo nº 01/2017, que “Permite o uso de 
máquina de datilografia a 19ª Delegacia de Policia da Comarca de Brazopolis e dá outras 
providências”. O Sr. Presidente explicou que a Delegacia de Polícia de Brazopolis está precisando 
de uma maquina de datilografia, pois para emissão de Carteira de Identidade não é usado 
computadores e disse que como temos uma máquina parada em nosso arquivo, podemos ajudar a 
Delegacia de Polícia; Projeto de Lei nº 17 de 13 de abril de 2017, que “Dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências”. O Sr. Presidente propôs 
aos vereadores que não seja lido o Projeto durante a Sessão, pois é longo e já nos foi enviado a 2 
(dois) meses, tendo tempo o suficiente para sua leitura, disse também que o Projeto será escaneado 
e publicado na página da Câmara. O Sr. Presidente disse que as Comissões já deram seus 
pareceres favoráveis e fará a leitura apenas dos Pareceres, Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização, Comissão de Legislação, Justiça e Redação e o Parecer Jurídico. O Sr. Presidente 
colocou o referido Projeto em discussão. O Ver. José Carlos disse que as peças orçamentárias do 
Município são 3 (três), a LDO que determina os limites e estabelece quanto o orçamento vai 
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disponibilizar, determina limitação de empenho e também criação de impostos, se for o caso, 
também deveria estar previsto para o ano que vem, o Orçamento é quando já vem as peças em 
detalhes, onde diz o que realmente vai ser feito, calçamento de uma estrada, reforma de uma escola, 
criação de uma praça, manutenção da folha de pagamento isso vem na Lei Orçamentária Anual em 
setembro para discutirmos e este ano, por ser o primeiro ano do mandato do Prefeito, vira o Plano 
Plurianual que é o plano que prevê em 4 (quatro) anos estes mesmos Projetos, disse que este ano é 
um ano muito bom de trabalhar, pois veremos o que esta previsto para os próximos 4 (quatro) anos 
de trabalho, podendo trabalhar em conjunto com os Projetos para o ano que vem, disse que já foi 
discutido na Comissão e que entendem que a votação começa por aqui. O Ver. Aldo Chaves disse 
que como foi frisado pelo Ver. José Carlos é uma matéria muito técnica e que as discussões nas 
Comissões foram boas, onde algumas dúvidas foram sanadas com a Sra. Valdete, Secretária de 
Finanças. O Sr. Presidente disse que as 2 (duas) Comissões vieram algumas vezes na Câmara 
Municipal para estudar a matéria. O Ver. Aldo Chaves disse que as Comissões analisaram item por 
item e que o ponto de maior discussão será o PPA (Plano Plurianual), disse ver como uma matéria 
tranqüila para ser aprovada. O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei nº 17 de 13 de abril de 2017, 
que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras 
providências” 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 17, de 13 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 fez a leitura cartaz sobre o REFIS 2017, lançado pela Prefeitura 
Municipal de Brazopolis. O Sr. Presidente disse que conforme já foi dito na Moção de Agradecimento 
ao casal Cidnei e Raquel, onde precisou ir a loja de material de construções e ao ver as mesas de 
concreto pediu ao casal se eles poderiam doar para a Praça Wenceslau Braz, que é a Praça onde 
fica a Câmara Municipal, chegamos a negociação que eles poderiam doar 2 (duas) mesas e 8 (oito) 
banquetas, porém a necessidade eram de 4 (quatro) mesas, e as outras 2 (duas) mesas foram feitas 
a preço de custo e estão no nome do Sr. Presidente, porque a Câmara Municipal não pode pagar, 
por estar fora do prédio da Câmara, a praça pertence a prefeitura e a Câmara não pode gastar 1 
(um) centavo pra fora dos domínios da Câmara, disse então que comprou e a nota está em seu 
nome, disse que irá pedir colaboração de amigos, disse que inclusive a nota está em sua posse, o 
preço está muito bom e foi um pedido ao casal para reativarmos a nossa Praça, mas primeiramente 
ligou ao Sr. Prefeito para solicitar autorização e enviou imediatamente o caminhão para retirar as 
mesas e banquetas, já no dia seguinte fez a instalação. O Sr. Presidente convidou a todos para 
conhecerem a praça, inclusive falou sobre materiais para fazer mosaico e disse para deixarmos a 
praça bonita para visitação. O Ver. José Carlos aproveitou para prestar contas da viagem de semana 
passada, disse que deixaria ao Secretário Executivo o certificado e a programação do curso, disse 
que foi bastante abordado a questão da viabilidade da Reforma da Previdência, disse que alguns 
especialistas não entendem a reforma conforme a mídia passa, no entanto outros acham a 
necessidade dessa mudança profunda, mas fica muito claro que ainda tem muito que se explicar de 
Previdência no Brasil, principalmente a nível federal sobre os recursos que ela deveria ter e, no 
entanto não tem, disse que o entendimento é que a reforma precisa ser feita, mas deve ser discutida 
a profundidade dela, o quanto vai prejudicar a população ou não, pois afinal de contas é uma retirada 
de direito de quem já adquiriu ao longo do tempo, pois tem gente quase aposentando que irá perder 
direitos, então é uma questão que precisa ser mais discutida, disse também que uma palestra muito 
boa foi com o Promotor de Bom Despacho o Dr. Giovani Avelar Vieira, que falou sobre improbidade 
administrativa que logicamente envolveu muito do que estamos vivendo hoje em dia, disse que 
guardou do discurso dele, que esse momento é bom para o País, que apesar de percalços diários 
que vemos no noticiário, pois agora é a hora de realmente depurar aquele que quer trabalhar pelo 
bem público daquele que entra na carreira pública para aproveitar e se enriquecer, pois o serviço 
público não é para enriquecer e disse que se servidor público ficar rico, temos que desconfiar. O Ver. 
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José Carlos disse sobre a gestão dos recursos do RPPS, disse que lembrou do seguinte dado, o 
servidor público contribui por 30 ou 35 anos, depois que se aposenta, vai receber o que ele 
contribuiu mais o rendimento de juros onde é feita as aplicações mês a mês, para se ter uma idéia, 
se ele contribuiu por 30 anos, o montante que ele contribuiu é menos da metade do acumulado que 
será pago para ele, ou seja, se a contribuição der R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) os rendimentos 
e as aplicações feitas no mercado financeiro vão dar mais do que esse valor, 67% do total 
acumulado é do rendimento financeiro, ou seja, se o total acumulado for R$100.000,00 (cem mil 
reais) o valor de rendimento é R$67.000,00 (sessenta e sete mil reais) e R$33.000,00 (trinta e três 
mil reais) seria o valor que ele contribuiu, por isso foi falado da importância da gestão do recurso no 
RPPS ser bem feita, disse também sobre os 3 (três) fontes de recursos, porque o instituto sobrevive 
e como ele sobrevive, primeiro com a manutenção do quadro efetivo do Município, que é importante, 
quando se aposenta 1 (um) o Município precisa efetivar outro, ou o RPPS perde seu financiamento, 
também a questão dos rendimentos, por ultimo a questão dos pagamentos em dia do Município para 
o instituto, onde a grande maioria que o instituto tem, foi quando em determinado ano o Município 
não pagou ou em determinada época deixou de contribuir, disse que trará a prestação de constas 
para ficarmos em dia. O Ver. José Carlos falou sobre o Loteamento Bela Vista, onde ocorreu uma 
reunião com algumas pessoas, contou com a participação dos Ver. Adriano Simões, Ver. Sérgio 
Pelegrino e Ver. Carlos Adilson onde iremos discutir a possibilidade de uma audiência pública para 
ajudar a população ou quem sabe arrumar novas soluções para esse investimento que é muito alto e 
hoje a gente entende que é preciso trabalhar nessas questões, aproveitou para agradecer a equipe 
de obras, que fez um bueiro no bairro São Rafael, agradecer também ao Sr. Juvenal que cedeu 6 
(seis) manilhas onde o Vereador também cedeu 2 (duas) manilhas, para que o bueiro possa ser 
construído, por ultimo pediu aos membros da Comissão do Hospital para que pudéssemos fazer uma 
reunião com todos os membros, pois chegamos num momento muito importante, já fizemos 
levantamento de alguns documentos, já sabemos apontar algumas soluções, mas precisamos 
partilhar essas soluções com a provedoria e com a Administradora do Hospital, mas o fato a ser 
destacado é que está na hora de pensarmos em criar subcomissões, já que temos duas frentes 
abertas, a questão da negociação da dívida e a frente que está parada que é a questão do plano de 
doação e de como vamos reformular a questão das consultas, disse pensar que temos que avaliar 
para a criação de subcomissões, sugeriu subcomissões de 3 (três) ou 4 (quatro) membros facilitaria 
o estudo e depois com as decisões tomadas pela Comissão Geral. O Sr. Presidente salientou que os 
participantes não são os Vereadores mas sim as pessoas, José Carlos Paico, Waguinho, Serginho, 
Mônica, Serginho da Farmácia, Nelson da Prefeitura, disse que são pessoas daqui mesmo, pois são 
reuniões durante a semana, disse que estamos tentando ajudar, não é a Câmara fazendo isso, são 
as pessoas tentando ajudar o Hospital, sendo uma comissão voluntária. O Ver. Sérgio Pelegrino 
disse que é uma evolução da Comissão, pois irá melhorar a comunicação, disse que isso é bom para 
evitarmos problemas de comunicação. O Sr. Presidente disse que  nós estamos oferecendo ajuda, 
vai do Hospital aceitar ou não, mas já estão aceitando e parabenizou o pessoal do Hospital que abriu 
o Hospital para receber nossa ajuda e aproveitou para lembrar a todos sobre a “Canjiquinha” 
beneficente no bairro Cruz Vera, onde o Ver. Adilson de Paula está fazendo o possível para 
organizar essa festa, para que arrecade bastante dinheiro para o pagamento dos salários dos 
funcionários do Hospital, o Sr. Presidente salientou a necessidade de indicação de um membro da 
Câmara para fazer parte da Comissão Coordenadora do Plano Municipal de Educação. O Ver. José 
Carlos se prontificou a fazer parte da Comissão. O Ver. Sérgio Pelegrino pediu que constasse em 
ata sobre sua fala do Projeto nº 21 que foi feita antes da votação do referido Projeto. O Ver. Adilson 
de Paula disse ter um questionamento sobre o aparelho de raio-x do hospital. O Ver. Aldo Chaves 
respondeu dizendo que devido a reforma que está ocorrendo no setor de raio-x e devido a falta do 
laudo nos anos de 2013 a 2016, a fiscalização da Regional de Saúde, constatou que estava irregular 
e penalizou com a suspensão temporário do raio-x; foi solicitada a adequação do imóvel com as 
normas, explicou que a titulo de conhecimento, o local deve ser revestido de chumbo para que não 
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passe radiação, sendo um produto que é colocado junto a massa. O Ver. Adilson de Paula continuou 
agradecendo aos moradores do bairro Colônia pela parceria com a Prefeitura, também agradeceu ao 
Sr. Prefeito e ao Sr. Vice-Prefeito pela pontualidade e rápido início dos trabalhos e finalizou falando 
sobre o Hospital deixando o convite a todos para a “Canjiquinha” no bairro Cruz Vera com o Show de 
Prêmios. O Sr. Presidente disse que se algum Vereador conseguir mais prendas, basta levar no dia 
do evento. O Ver. Aldo Chaves ressaltou que o raio-x é de responsabilidade do Município, sendo 
ligado ao Pronto Atendimento. O Ver. Adriano Simões ressaltou sobre o dia da Família na Escola, 
que foi muito bonito, onde várias escolas tanto Municipais quanto Estaduais, cheias recebendo os 
alunos e suas famílias; no Distrito de Luminosa houve uma grande participação, onde tivemos uma 
palestra ministrada pelo Sr. Robson Silva, também em todos os bairros houve uma grande 
participação, parabenizou a Secretaria de Educação por mais essa realização bem sucedida, 
também agradeceu a Secretaria de Obras, mais especificamente ao Sr. José Benedito Visotto que 
não tem medido esforços e tem concluído alguns serviços, como a estrada do bairro Canta Galo, que 
liga o Distrito de Luminosa ao bairro Canta Galo e ao Município de São Bento do Sapucaí, onde deu 
uma reformada boa, também a estrada do bairro Quilombo, agradeceu a empresa REMO pela troca 
de lâmpadas queimadas, que ontem dia 30/05/2017, fizemos um mutirão de troca de lâmpadas, 
onde foram  35 (trinta e cinco) pontos de iluminação restabelecidos, também parabenizou ao Setor 
de Obras pelo calçamento da Rua Gustavo Ferreira que está quase concluído e a Travessa 
Vereador José Ribeiro, que já foi concluído o trabalho de calçamento, aproveitou para falar sobre a 
Missa do Hospital São Caetano dia 01/06/2017 às 15:00 horas, também convidou a todos para o 
Rodeio de Luminosa que acontecerá do dia 01/06/2017 até o dia 04/06/2017. O Ver. Aldo Chaves 
disse estar presente no bairro de Bom Sucesso no evento “Corrida da Banana” e parabenizou os 
idealizadores do evento, que contou com vários atletas de várias localidades, também parabenizou a 
irmã Maria do Carmo pelo almoço beneficente do Lar da Criança, depois houve a festa de Nossa 
Senhora de Fátima no bairro Teodoros, onde teve o privilégio de acompanhar os trabalhos nas 
estradas do bairro Teodoros e parabenizou o Ver. Edson Eugênio, o Setor de Obras e o Vice-
Prefeito José Benedito. O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a 
Décima Sétima Sessão Ordinária da Casa no dia 07 de junho 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 

 
 
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    


