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                                       Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária – 30-08-2017 
 
Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 
30 de Agosto 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, 
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. O Sr. 
Presidente saudou o Prefeito Municipal Carlos Morais, junto da primeira Dama Rose, José Marcio e 
o convidado de honra de hoje, Dr. Alexandre, da CEMIG, que usará a tribuna hoje, para explicar 
muitas coisas que estão pendentes no pensamento dos Brazopolenses, fez uma saudação 
realmente especial, para os estudantes de Luminosa e reafirmou que casa Legislativa é do povo, 
portanto vocês mandam aqui e tem voz ativa aqui, então solicitou ao Ver. Sérgio Pelegrino que 
conduzisse o Dr. Alexandre ao plenário para o uso da Tribuna Livre. O Dr. Alexandre iniciou fazendo 
uma breve apresentação, sobre sua responsabilidade das regiões de Pouso Alegre e Itajubá, no qual 
Brazópolis faz parte, disse que será um prazer tirar duvidas sobre a contribuição do custeio da 
iluminação pública, iniciou dizendo que a CIP é prevista na Constituição Federal, onde é dito que a 
responsabilidade pela iluminação pública é dos Municípios e a partir de 01/01/2015 a CEMIG 
transferiu a responsabilidade pela iluminação pública para todos Municípios do Estado, explicou os 
itens que foram transferidos, que são: o relé fotoelétrico, o reator, o braço da luminária, a luminária,  
a lâmpada e os cabos e conectores, então quando faltar energia, a responsabilidade será da CEMIG, 
se tiver uma lâmpada queimada, a responsabilidade é da Prefeitura, explicou a relação da taxa 
administrativa e que essa verba retorna para a Prefeitura pagar a taxa de iluminação pública, em 
casos de superávit o dinheiro é usado na infraestrutura, mas em Brazópolis o que está arrecadando 
não dá pra pagar nem a fatura de iluminação pública, onde a fatura da iluminação pública de 
Brazópolis, da por média de R$42.000,00 (quarenta mil reais) por mês e esse ultimo mês arrecadou 
R$41.000,00 (quarenta e um mil reais), a prefeitura paga aproximadamente R$12.000,00 (doze mil 
reais) para também arcar com o consórcio, explicou que algumas cidades vizinhas conseguem ter 
superávit e investir em melhorias do seus sistema energético, também apresentou o estado atual do 
convênio do Município com a CEMIG, explicou sobre a tarifa B4A que é a de iluminação pública, 
depois apresentou uma simulação das alterações, segundo Projeto de Lei que será enviado do 
Executivo para a Câmara, com essas mudanças e todo Município pagando a conta em dia, o 
Município aumentaria sua arrecadação para R$78.000,00 (setenta e oito mil reais) por mês, então 
daria para pagar a fatura, o consórcio e ainda sobraria superávit para utilizar na infraestrutura, 
explicou sobre a cobrança de iluminação pública na Zona Rural, respondeu perguntas dos 
Vereadores Adriano Simões, José Carlos, Aldo Chaves, Wagner Pereira, Sérgio Pelegrino e eu 
Dalírio Dias, encerrou agradecendo a oportunidade. O Sr. Presidente convidou o Sr. Prefeito para 
uso da Tribuna. O Sr. Prefeito desejou boa noite a todos, agradeceu a presença do Sr. Alexandre, 
por estar tirando as duvidas, ressaltou que o Município estava em um déficit já há um tempo, 
explicou que o valor de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais) foi a menor conta de luz paga e 
explicou algumas mudanças que sugerirão para o Projeto, disse para não pensarem que irá sobrar 
R$20.000,00 (vinte mil reais) por mês, pois na realidade irá sobrar no máximo R$5.000,00 (cinco mil 
reais), depois explicou como chegaram a conclusão dos novos percentuais que estão sendo 
estipulados. O Sr. Presidente parabenizou o Professor Marcos André Rodrigo Simões por trazer os 
alunos da Escola Alfredo Albano Oliveira, do Distrito de Luminosa para acompanharem está Sessão 
de Câmara e o Diretor da escola que estudou com o Sr. Presidente se chama José Maria Pereira 
Rosa, Correspondências Enviadas: De acordo com a Resolução 23.520 de 01/06/2017 do Tribunal 
Superior Eleitoral - TSE que: "Estabelece diretrizes para extinção e ou, remanejamento de Zonas 
Eleitorais do interior de todos os Estados brasileiros". Considerando a necessidade de ajustar 
distorções no quantitativo de eleitores em zonas eleitorais e de racionalizar custos em cenário de 
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fragilidade econômica do País, sem descurar do eficiente atendimento à sociedade, que sempre 
caracterizou a justiça eleitoral brasileira; - Os Tribunais Eleitorais Regionais - TREs deverão extinguir 
as zonas eleitorais localizadas no interior dos estados sob sua jurisdição, que não atendam os 
parâmetros estabelecidos pelo TSE. - As zonas eleitorais extintas, poderão ser transformadas em 
postos de atendimento temporários. CONCLUSÃO: As referidas zonas eleitorais, no caso Brazópolis 
e Piranguinho 51ª Z.E, seria extinta, pois de acordo com a Resolução do TSE, uma Z.E teria que ter 
no mínimo 25.000 eleitores e a nossa zona eleitoral soma 20.614 eleitores e estaríamos na lista de 
extinção e faríamos parte de outra Z.E pelo TRE - MG, ou seja, faríamos parte da zona eleitoral de 
outra cidade acarretando enormes transtornos e retrocesso para nossa cidade que já ofereceu até 
um Presidente da República, para o Brasil - Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes. Quando foi 
detectado o referido assunto pelo nosso Cartório Eleitoral imediatamente o nosso Promotor de 
Justiça, Dr. Attilio Ferdinando Pellicci mobilizou as autoridades municipais: Prefeito Municipal de 
Brazópolis, Sr. Carlos Alberto Morais e o Presidente da Câmara Municipal de Brazópolis , Sr. 
Wagner Silva Pereira que não mediram esforços, realizando reuniões, viagens, inclusive com a 
Prefeita Municipal de Piranguinho, Sra. Helena Maria da Silveira, o Prefeito Municipal de São José 
do Alegre, Sr.José Carlos da Silva e o Vice Prefeito Elison Rodrigues de Souza onde os mesmos 
aderiram a idéia de fazer parte da 51ª Z.E, pois até então, fazem parte da 214ª Z.E com sede em 
Pedralva que também entrou na lista de extinção assim como a nossa 51ª Z.E, posteriormente, 
também nos reunimos com o Prefeito Municipal de Pedralva, Sr. Josimar Silva de Freitas que 
demostrou interesse de fazer parte da zona eleitoral com sede em Cristina. Mediante a esta terrível 
situação de perdermos nossa 51ª Z.E, nosso Promotor de Justiça, Dr. Attilio juntamente com a Juíza 
de Direito, Dra. Letícia Drumont, o Juiz de Direito, Dr. Selmo Sila e a Chefe do Cartório Eleitoral de 
Brazópolis, Srta. Márcia Olegário, prepararam uma vasta documentação sobre o rezoneamento 
eleitoral. O Prefeito Carlos Morais, o Presidente da Câmara de Brazópolis, Wagner Pereira, o 
Presidente da Câmara de Piranguinho, Ricardo Muniz Renó foram para Belo Horizonte participar da 
Audiência Pública no TRE - MG, no dia 14/07/2017 às 9:00 hs, ressaltando que o Legislativo neste 
dia estava em recesso parlamentar, encontrando lá e também acompanhou os trabalhos, o Dr. 
Alexandre Fortes - Assessor do Deputado Estadual Wanderlei Miranda que no dia 18/07/2017 
retornou ao TRE-MG para manifestar seu apoio para conservação da 51ª Z.E em nosso município e 
posteriormente acompanhou o processo através do seu Advogado, Carlos Augusto Gontijo. O 
Presidente da Câmara de Brazópolis, Sr. Wagner Pereira, fez uso da Tribuna do TRE-MG para 
defender a conservação da 51ª Z.E em Brazópolis-Piranguinho com a adesão da cidade de São 
José do Alegre. A defesa do Presidente da Câmara, Sr. Wagner, foi muito contundente e também 
quebrando o protocolo da audiência nos 5 minutos que por direito tinha para a defesa, entregou os 
documentos para a Mesa Diretora do Tribunal. O processo de rezoneamento teve o parecer 
favorável do TRE-MG para a conservação da nossa Zona Eleitoral 51ª em Brazópolis, ontem dia 
17/08/2017. O Presidente da Câmara de Brazópolis vem à público com o coração aberto, agradecer 
ao Prefeito Municipal de Brazópolis, Sr. Carlos Morais, Presidente da Câmara de Piranguinho, Sr. 
Ricardo Renó e demais envolvidos nesta árdua luta, pois foram extintas e transformadas em postos 
de atendimentos definitivos, 41 zonas eleitorais. A 51ª Z.E Brazópolis-Piranguinho, permaneceu e 
passará a contar também com as cidades de São José do Alegre e Piranguçu, perfazendo um total 
de 29.433 eleitores. Brazópolis receberá de braços abertos as cidades que agora farão parte da 
nossa 51ª zona eleitoral; Ofício 137/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito os 
Pedidos de Providências aprovados por unanimidade em Sessão desta Casa no dia 16/08/2017; O 
Sr. Presidente disse que o Ver. Edson Eugênio tem um compromisso e tem a necessidade de estar 
saindo, então, irá passar para a votação do Projeto de Resolução nº 05 e em seguida retornará com 
a leitura das correspondências e passou a leitura do referido Projeto, onde “Institui a comenda 
“MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO 16 DE SETEMBRO – CORONEL FRANCISCO BRAZ 
PEREIRA GOMES”, a ser concedida pela Câmara Municipal a pessoas que tenham prestado Atos 
de relevância ao Município – Ato Heróico”. Onde os Vereadores propuseram algumas modificações. 
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O Sr. Presidente colocou o Projeto de Resolução nº 05 de 30/08/2017 em 1ª votação. O Projeto de 
Resolução nº 05 foi aprovado por unanimidade em 1ª votação. O Ver. Aldo Chaves fez o pedido de 
regime de urgência. O Sr. Presidente consultou a casa sobre o pedido de regime de urgência feito 
pelo Ver. Aldo Chaves. O pedido de regime de urgência foi aceito e colocou o referido Projeto de 
Resolução em 2ª votação. O referido Projeto de Resolução foi aprovado em 1ª e 2ª votação e vai a 
sansão do Sr. Prefeito;  Ofício 138/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito os Projetos 
de Lei nº 29 de 25 de julho de 2017, nº 31 de 04 de agosto de 2017 e nº 32 de 11 de agosto de 
2017, ambos aprovados por unanimidade em Sessão desta Casa no dia 16/08/2017; Ofício 
136/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito os Requerimentos de Informações 
aprovados por unanimidade em Sessão desta Casa no dia 16/08/2017; Correspondências 
Recebidas: Ofício 297/2017 da Prefeitura Municipal, assunto: Envio das Leis nº 1197, 1198 e 1199 
de 18/08/2017; Lei nº 1198 de 18 de agosto de 2017, que dispõe sobre “Obrigatoriedade do uso de 
LED nos novos loteamentos e ampliação da rede de iluminação pública”; Ofício 296/2017, assunto: 
Solicitação do uso da Tribuna na Sessão do dia 30/08/2017 pelo Sr. Alexandre Ribeiro de Almeida, 
Gerente de Relacionamentos da CEMIG com clientes especiais do Poder Público; Ofício 
015/SEMAS/2017, assunto: Solicitando a presença dos Vereadores Sérgio Pelegrino e Edson 
Eugênio para assembléia do Conselho, dia 31/08/2017; Ofício 292/2017/GAB.PMB, assunto: 
Resposta aos Pedidos de Providências dos Vereadores do dia 09/08/2017; Ofício 
295/2017/GAB.PMB, assunto: Resposta à Indicação nº 05/2017 dos Vereadores José Carlos e 
Carlos Adilson; Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais convida o Presidente da Câmara para 
participar da Comissão que irá escolher o agraciado com a Medalha “Desembargador Hélio Costa”; 
Ofício 314/2017 da Prefeitura Municipal, assunto: Encaminha a Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 
34 de 18/08/2017; Ofício 316/2017 da Prefeitura Municipal, assunto: Encaminha a Câmara Municipal 
os Projetos de Lei nº 37 e nº 38 de 25/08/2017; Ofício 315/2017 da Prefeitura Municipal, assunto: 
Encaminha a Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 35 de 22/08/2017; Ofício 282/2017, assunto: 
Convite da Secretaria Municipal de Educação para o hasteamento e arriamento dos pavilhões, no dia 
07/09/2017; Ofício 294/2017/GAB.PMB, assunto: Resposta ao Requerimento de Informação nº 
10/2017 do Ver. José Carlos; Pedidos de Providências: 17/2017 do Ver. José Carlos, 1 – Que a 
Vigilância Sanitária possa realizar um trabalho de combate e controle dos morcegos hematófagos 
em todo Município, juntamente com o IMA – Instituto Mineiro de Agropecuária, no bairro Bom 
Sucesso os criadores reclamam de um aumento muito grande nos ataques aos rebanhos; 2 – Que 
seja regularizado o fornecimento de materiais escolares como: papel, lápis, cartolinas e outros. O 
fornecimento desses materiais para as escolas municipais é fundamental para o trabalho dos 
professores; 3 – Que sejam feitas obras para o escoamento de águas pluviais no trecho de 
calçamento que está sendo corrigido no bairro Bom Sucesso, próximo ao barracão de bananas do 
Sr. Rosemar. Os problemas de afundamento do calçamento ocorreram depois de um aterro feito no 
terreno, no lado de baixo da estrada, que resultou no acumulo de água e causou afundamento do 
calçamento; Os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; Indicação 05/2017 do 
Ver. José Carlos, 1 – Que o executivo possa criar uma ação de recuperação dos passeios e 
calçadas, nos termos já previstos nas Leis Municipais: Código de Obras, Código de Posturas e Lei 
de Parcelamento Urbano. A Indicação foi aprovada por unanimidade; Ofício 06/2017 do Ver. José 
Carlos, em resposta do Ofício 294/2017/GAB.PMB. O Ofício foi aprovado por unanimidade; 17/2017 
do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que seja restaurada a quadra esportiva do bairro Bom Sucesso para que 
possa ser utilizada pelos alunos da escola e também pelos moradores pois a quadra nem a trave do 
gol existe mais; 2 – Que seja disponibilizado + ou – 6 caminhões de pedra para o bairro das posses 
em Bom Sucesso com estoque preventivo para quando chover os próprios moradores se 
disponibilizam a esparramar; 3 – Que seja disponibilizado 1 caminhão de pedra na estrada do Bom 
Sucesso depois da Escola Joaquim Raimundo Braga próximo a igreja do Sr. Adalto para quando 
chover os moradores possam esparramar. Os Pedidos de Providências foram aprovados por 
unanimidade; 20/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que seja feito alargamento da Rua José 
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Francisco Miranda com colocação de manilha no córrego que atravessa a rua com parceria com os 
moradores; O Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; Pedido de Providência 
18/2017assinado por todos Vereadores, 1 – Reiterando o Pedido do Ver. Dalirio Dias nº 12/2017, 
onde solicita que faça a poda ou supressão parcial do bambual na rua Dr. Manuel Joaquim, em 
frente a antiga Bicicletaria Santa Fé. O Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; O Ver. 
Adriano Simões disse que gostaria de reiterar o pedido sobre a lombada próximo a venda do Nei 
Firmino e disse ter sido um dos primeiros pedidos que fez, também que em respeito aos vários 
problemas, agora com a segunda patrol quebrada e gostaria de registrar que devido a esses 
problemas, não irá fazer os Pedidos de Providências, essa semana; 18/2017 do Ver. José Carlos, 1 
– Que seja feita a execução de passeio público na Travessa Faria e Souza, no trecho do terreno de 
propriedade do Município onde se localiza a Casa de Convivência José Caetano Pereira e UBS em 
construção. O Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; O Ver. Aldo Chaves disse que 
em companhia da Secretária de Governo, Sr. Madalena e da Engenheira Jéssica, fazendo 
levantamento de pavimentação de calçadas de toda extensão da Avenida Tancredo Neves e a Dr. 
Pedro Rosa, onde inclusive tem a possibilidade da futura instalação da UBS, onde já foi feito o 
levantamento pelo Setor de Engenharia, o que provavelmente já está no Cronograma de Obras da 
Prefeitura. Grande Expediente: O Sr. Presidente disse termos dois Projetos, 024 e 033, que estão 
nas mãos da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização, e pediu aos Vereadores para se reunirem para darmos seqüência, outra coisa que 
ficou combinada, para os Vereadores trazerem o nome das pessoas que poderiam ser agraciados 
com o Título de Cidadão Brazópolense, para entregar para o Secretário Executivo Cezar Gomes, 
hoje, para depois a gente reunir e aprovar os nomes, porque é provável que venhamos a marcar 
isso, onde vamos olhar o calendário das festividades do Município, se puder por ser um sábado e 
como é uma Reunião Solene, que a gente marque aqui na Câmara, durante o dia ou de tarde, no 
sábado dia 16, porque algumas pessoas moram fora e viram para cá para receber o titulo, já vem 
para a festa da cidade, disse que como ficou combinado os nomes devem ser entregues hoje, falou 
também sobre a planilha que a Secretária de Educação nos enviou, para o hasteamento e 
arriamento da bandeira, disse que temos que ter o representante do Legislativo todos os dias e 
perguntou aos Vereadores quem gostaria de ir nos dias, no dia 01/09 será o Ver. Adriano Simões, 
dia 02/09 será o Ver. Adilson de Paula, dia 03/09 será eu Ver. Dalírio Dias, dia 04/09 será o Ver. 
José Carlos, dia 05/09 será o Ver. Aldo Chaves, dia 06/09 será o Ver. Sérgio Pelegrino e dia 07/09 
será o Sr. Presidente Ver. Wagner Pereira, depois o Sr. Presidente falou sobre a viagem realizada 
para Belo Horizonte com o Ver. Aldo Chaves, para participação do evento sobre o Parcelamento de 
Solo, onde já foi colocado no Facebook o certificado, comprovando que realmente fizeram o curso, o 
Presidente da Câmara Municipal de Brazópolis, Sr. Wagner Pereira, acompanhado do Ver. Aldo 
Silveira, no intuito de buscar conhecimentos sobre a nova legislação Fundiária e Ambiental, para a 
regularização de Loteamentos clandestinos e irregulares, tornando possível ao cidadão obter a 
Escritura de seu imóvel e, assim, o Município poderá melhorar as arrecadações de IPTU e ITBI, 
disse que a apostila é muito boa, onde o Técnico Legislativo Julio Faria, trabalhou com afinco e já 
está em uma gráfica, para que cada Vereador tenha uma apostila dessa, vamos mandar pro 
Executivo, vamos mandar pro Promotor, disse que tem Lei que “saiu do forno” esses dias atrás, que 
grande parte dos advogados não imagina o que está acontecendo com o REURB, onde se Deus 
quiser vai dar para regularizar as “pendengas” de Brazópolis, Luminosa, Bom Sucesso, Serra dos 
Mendonças, onde nosso amigo “Zequinha” está tentando e não consegue por entraves, então está 
adequando problemas que até mês passado, ou antes disso, vai poder regularizar tudo, porque 
quem está lá, cobra do Executivo, coleta de lixo, arrumar estrada, iluminação, mas não paga IPTU, 
isso porque o Loteamento foi passado para outro e o coitado não tem escritura, não pode fazer 
financiamento de casa própria, esse curso foi excelente e os que deram as palestras para nós, são 
pessoas muito capacitadas e ficou muito satisfeito, vocês vão pegar a apostila e vão ver a maravilha 
que é. O Ver. Aldo Chaves complementou a informação, para se interar da Lei 13.645, que foi 

https://www.facebook.com/CamaraMunicipaldeBrazopolis/?fref=mentions
https://www.facebook.com/wagnercazos?fref=mentions
https://www.facebook.com/aldo.silveira.98?fref=mentions
https://www.facebook.com/aldo.silveira.98?fref=mentions
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sancionada em 11 de julho de 2017, denominada REURB, onde tem o REURB-S, que é de caráter 
social, ou seja, a pessoa que não tiver condições irá ganhar seu registro no cartório de imóveis 
totalmente gratuito e a Especial, que é onde é cobrada a taxa, também além da questão de 
parcelamento de solo, onde tivemos a parte de meio ambiente, que o estado entende que não tem 
condições de acompanhar as questões ambientais no Município, então agora, por questão de lei, 
estará passando a parte de Licenciamento e Fiscalização pro Município, então o Município terá que 
se adequar, o CODEMA que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente irá 
ganhar uma força muito grande, em caráter de fiscalização, onde ele poderá estar atuando as 
irregularidades de quem estiver infringindo as leis ambientais, também uma questão de extrema 
importância e convidou os nobres pares para a criação de uma Comissão Especial, que já é de 
conhecimento nosso, que o Executivo está elaborando o Plano Diretor, que não é obrigatório para 
cidades abaixo de vinte mil habitantes, mas pode ter e tem cidades que participaram do curso, com 
população bem menor e possuem o Plano Diretor, disse achar de extrema importância para nos 
mobilizarmos para a criação deste Plano. O Sr. Presidente disse que virá para cá e iremos adequar, 
mas para irmos lá e fazermos parte junto. O Ver. Aldo Chaves continuou dizendo sobre a 
participação do Ministério Publico também e toda a sociedade, onde deverão ocorrer as audiências 
públicas para resolvermos de vez o assunto. O Sr. Presidente disse que irá realmente direcionar a 
cidade. O Ver. Adriano Simões destacou modéstia a parte que o Plano Diretor foi uma indicação sua 
ao Sr. Prefeito Carlos Alberto de Morais. O Sr. Presidente disse que precisa fazer várias coisas, 
como também a reforma tributária. O Ver. Sérgio Pelegrino parabenizou e ressaltou que acredita em 
uma Brazópolis diferente a partir do momento que tivermos um plano diretor, que dificulte pelo 
menos, na entrada de outro gestor, para que de continuidade ao trabalho, ou idéia da população 
inteira, pois com o pouco de verba que temos, entra um Prefeito e não da continuidade, entra outro 
prefeito e não dá continuidade, então o Plano Diretor é o que irá concretizar uma Brazópolis 
diferente. O Ver. Adriano Simões concordou e disse que um Prefeito que não dá andamento na obra 
do outro, o Sr. Prefeito Carlos está mostrando exatamente o contrário, pois o que ele pegou do outro 
prefeito ele está seguindo em frente. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que nós esperamos isso até o 
final do mandato. O Ver. Adriano Simões disse que alem de cobrar é um dever nosso, dar as mãos 
ao Executivo e ajudar ele a fazer isso. O Ver. Aldo Chaves concluiu sobre o Plano Diretor, no qual 
será um grande marco desta administração, tanto no Poder Executivo, quando Legislativo e no 
Ministério Público, pois envolve todas as esferas de Poderes do Município, será um legado que 
iremos deixar para as futuras gerações. O Sr. Presidente disse que inclusive sobre o Ministério 
Público, eles se assustaram porque o Sr. Presidente falou várias vezes sobre o Dr. Attilio, da ligação 
que nós temos e da ajuda,  sobre tudo que o Promotor pode oferecer para nossa cidade, que a 
maioria das pessoas tem medo de Promotor, mas pelo contrário, em Brazópolis não, o que vamos 
fazer, pedimos orientação ao Dr. Attilio, porque quem vai fiscalizar a gente é o Ministério Público, 
então se pedirmos conselho para ele, podemos trabalhar de cabeça erguida e realmente tentando ir 
para o caminho certo, porque todos somos passageiros. O Ver. Adriano Simões disse que o 
Ministério Público pela pessoa do Dr. Attilio tem nos ajudado muito aqui. O Sr. Presidente concordou 
e disse que falou várias vezes e o pessoal lá ficou de boca aberta e falaram que iriam se mudar para 
Brazópolis e disse que o Ministério Público pode atravancar uma cidade, e Brazópolis foi 
contemplada com um ótimo Promotor, disse que comentou sobre isso lá no zoneamento, onde 
estavam vários Presidentes de Câmaras e ninguém estava sabendo de nada, disse que nós não 
perdemos a nossa Zona Eleitoral por causa do Dr. Attilio. O Ver. Adriano Simões concordou e disse 
também porque nos mantemos atentos, onde todos os Vereadores mandaram ofícios para os 
Deputados e o Executivo também abraçou a causa. O Sr. Presidente disse que ele e o Prefeito 
Carlos foram lá, junto com o Ricardo, Presidente da Câmara de Piranguinho e vencemos esta 
batalha dia 17 de agosto, disse que o segundo passo seria perder o Fórum, nossa comarca, disse 
então que teria vergonha de ser Vereador nessa gestão. O Ver. Adriano Simões disse que 
viraríamos distrito de outro Município. O Ver. Sérgio Pelegrino falou sobre o Pedido lá perto da venda 
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do Joaquim Firmino, que reiterou o pedido há duas semanas e estendeu até o bairro Frei Orestes, 
onde na semana passada esteve com a ajuda de seu pai, onde fizeram um mapeamento da saída da 
estrada até o bairro Frei Orestes e irá levar o Executivo como sugestão, mais ou menos 5 a 6 
lombadas, também consultaram os moradores, observaram como os carros estavam passando, para 
ter noção real de como está funcionando. O Sr. Presidente disse que foi in loco com o Sr. Paulo no 
local, será necessário também colocar guard rail. O Ver. Aldo Chaves agradeceu ao Sr. Prefeito e ao 
pessoal do Setor de Obras, por atender ao pedido que fez em relação a construção da guarita do 
bairro Frei Orestes, porque já foi até publicado e por ser um pedido seu, agradeceu a todos 
envolvidos. O Ver. Adriano Simões agradeceu ao Sr. Pastor José Benedito da Silva, da Igreja da 
Graça Internacional, que nos convidou e teve a honra de participar o culto, que foi muito bonito, 
também com a presença do Prefeito Carlos Morais e da primeira dama Rose, também comunicou ao 
pessoal que não está falando no microfone pois o mesmo não está funcionando. O Ver. José Carlos 
falou sobre o assunto Plano Diretor, que na Câmara passada, fez até uma emenda para fazer, mas 
infelizmente ficaram dois anos de governo, onde o ultimo ano é mais tumultuado, até nos 
inscrevemos nesses programas do Governo Federal, mas é fundamental o Plano Diretor, bastante 
basearmos na Educação e notarmos como a educação trabalha mais justamente, tendo uma 
qualidade reconhecida, pois tem um planejamento e uma linha mestra para seguir, o Plano Diretor 
nada mais é que uma linha mestra para seguirmos, e as mudanças de mandato não vão distorcer 
aquele planejamento feito, outra noticia é que a receita federal está fazendo uma auditoria no 
Brazpev, disse achar isso ótimo, pois a auditoria é boa para nos ajudar, já que eles olham tudo e 
vem sugerir melhorias no sistema. O Ver. Adilson de Paula disse que trouxe os talões da rifa para 
fazer o fechamento. Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a 
Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Casa no dia 06 de setembro 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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