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                                       Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária – 20-09-2017 
 
Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 
20 de Setembro 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 solicitou meus trabalhos na leitura das Correspondências Enviadas: Ofício 154/2017, 
assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito o Projeto de Lei nº 33, de 11 de setembro de 2017, 
que “Dispõe sobre a doação de sucata para APAE de Brazópolis e dá outras providências”, Projeto 
de Lei nº 35 de 2017 que “Altera a Lei nº 1084 de 17 de julho de 2014 que cria e regulamenta o 
programa de transporte intermunicipal a estudantes que cursam ensino superior e curso 
profissionalizante não oferecido pelo Município, na cidade de Itajubá e dá outras providências”, 
Projeto de Lei nº 37 e nº 38 de 25 de agosto de 2017 que “Autoriza o Município de Brazópolis a 
contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, operações de crédito com 
outorga de garantia e dá outras providências”, os referidos projetos foram aprovados por 
unanimidade em primeira e segunda votação, na Sessão realizada nesta Casa em 13/09/2017; 
Ofício 153/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito o requerimento de informação 
aprovado por unanimidade, na Sessão realizada em 13/09/2017; Ofício 152/2017, assunto: 
Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito os Pedidos de Providências aprovados por unanimidade, na 
Sessão realizada em 13/09/2017; Ofício 151/2017, assunto: Encaminha a empresa OI, solicitando 
manutenção do Telefone Público (orelhão), instalado no Parque de Exposições Edson Eugênio da 
Fonseca em Brazópolis - MG; Correspondências Recebidas: Ofício 333/2017 da Prefeitura 
Municipal de Brazópolis que encaminha o Projeto de Lei nº 39 de 06 de setembro de 2017; Ofício 
342/2017 da Prefeitura Municipal de Brazópolis que encaminha o Projeto de Lei nº 41 de 19 de 
setembro de 2017; Ofício 343/2017 da Prefeitura Municipal de Brazópolis que envia as Leis 
Municipais, nº 1200, nº 1201, nº 1202 e nº 1203; Documento ao Presidente da Câmara sobre a Lei 
684/2004 sobre Vigilância Sanitária; Ofício 36/2017 da Escola Municipal Dino Ambrósio Pereira, 
assunto: Solicitação de apoio na doação de prêmios para a 2ª FECIBOM; Ofício 334/2017 da 
Prefeitura Municipal de Brazópolis com respostas aos pedidos de providências e indicações dos 
Vereadores protocolizadas na Prefeitura nos dias 31 de agosto e 12 de setembro de 2017; Ofício 
122/2017 do Ministério do Esporte sobre o convênio nº 848451/2017 para implantação do convênio 
núcleo do Projeto Seleções do Futuro; Pedidos de Providências: Pedido de Providência 21/2017 
do Ver. Aldo Chaves, 1 – Reiterando o pedido do Ver. Sérgio Pelegrino, que seja feito no 
Loteamento São Benedito, bairro Bela Vista, uma parceria entre a Prefeitura e moradores para que 
sejam colocados bloquetes na Rua José de Freitas e Geralda Xavier. Os moradores já algum tempo 
compraram os bloquetes e necessitam de mão de obra para colocação dos mesmos. O loteamento 
já possui toda infra-estrutura de agia e esgoto e são recolhidos o IPTU. Está obra irá beneficiar 40 
residências; 2 – Que seja feita a capina em toda extensão da Rua José Aniceto Gomes. Vereadores 
proponentes (Aldo Chaves, Wagner Perera, Adriano Simões, Adilson de Paula e Dalírio Dias). Os 
Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 20/2017 do Ver. 
Dalírio Dias, 1 – Que sejam trocados 60 metros de rede de esgoto no bairro Bom Sucesso que ainda 
são manilhas de barro por tubos de PVC, iniciando em frente à residência do Sr. Raimundo Bastos 
indo até a residente do Sr. Luiz Gonzaga. Esta rede só nos últimos 30 dias já entupiu em mais de 4 
oportunidades; 2 – A ponte no bairro Bom Sucesso em São Rafael que liga o bairro a antiga estrada 
do Observatório, agora realmente caiu, reitero o pedido ao setor competente para que na real 
possibilidade socorra a nossa Comunidade, para que possa fazer uma nova ponte. Os Pedidos de 
Providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 25/2017 do Ver. Sérgio 
Pelegrino, 1 – Solicito ao Poder Executivo a limpeza do local e planejamento das futuras obras no 
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bairro São Francisco, tais como praça, academia ao ar livre, etc, (fotos em anexo); 2 – Solicito 
capina da Rua Benjamin Constant, mato muito alto. Os Pedidos de Providências foram aprovados 
por unanimidade; Pedido de Providência 22/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Que seja feita a capina 
e limpeza da Travessa Souza Lima, mato alto; 2 – Que seja viabilizada a troca das 2 macas para 
retráteis articuladas, para uso das ambulâncias do Município, as macas atuais estão trazendo 
dificuldades aos motoristas da ambulância e irá trazer mais conforto e qualidade na prestação do 
serviço, onde alguns pacientes já tiveram de ser carregados nos braços. Os Pedidos de Providências 
foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 22/2017 de todos os Vereadores, 1 – Que 
a Brasconect possa utilizar uma casinha pertencente a Prefeitura Municipal de Brazópolis para 
instalação de equipamento para instalação de fibra óptica no bairro Cruz Vera. O Pedido de 
Providência foi aprovado por unanimidade; Pedido de Providência 13/2017 do Ver. Edson Eugênio, 1 
– Que seja feita a manutenção da estrada do Bairro das Posses até a divisa com Piranguçu, estrada 
esburacada; 2 – Que sejam substituídas as tábuas da Ponte de Ferro no bairro Vargem Grande. 
Este é um pedido dos moradores do bairro; 3 – Que sejam colocadas duas lombadas no bairro Can 
Can no trecho do Rancho Country Can Can. Veículos com excesso de velocidade colocando em 
risco os moradores; 4 – Que seja colocada proteção nas laterais da ponte no bairro Teodoros, em 
frente a propriedade do Sr. Mario Paula; 5 Que sejam substituídas as manilhas do Bairro Teodoros 
para escoamento de água próximo a casa da Senhora Silvana Lima, em frente a casa do Sr. Denis 
Renó; 6 – Que seja reconstruída a ponte entre os bairros Teodoros e Açudinho (bairro de Piranguçu) 
em frente a propriedade do Sr. Joelson Fonseca. Os Pedidos de Providências foram aprovados por 
unanimidade; Pedido de Providência 18/2017 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja analisada a 
possibilidade de instalação de bebedouros em todos os prédios públicos de responsabilidade da 
Prefeitura, ponto de maior reclamação no Postinho de Saúde; 2 – Que seja realizada a canalização 
onde é despejado o esgoto do bairro Bela Vista, no sentido do bairro Frei Orestes, a reclamação 
referente ao odor é muito grande; 3 – Que seja verificado com um Engenheiro Elétrico, a situação 
dos aterramentos dos prédios públicos Municipais, que possuem telhas metálicas, quadras 
esportivas, poliesportivo, arquibancada do campo municipal, Mercado Municipal, etc.; 4 – Que seja 
realizada a reforma da Guarita/ Ponto de ônibus na estrada que liga Brazópolis ao Distrito de 
Luminosa, referência entrada da casa da Dona Zica; 5 – Que seja retirada uma lixeira na Rua João 
Odorico, em frente os números 39, 11 e 14, está lixeira se encontra dentro da rua, seria necessário 
remove-la e colocá-la novamente na calçada, respeitando o espaço de 20 cm, conforme padrão 
adotado para as novas lixeiras que foram colocadas no Município; 6 – Que seja providenciada a 
limpeza das ruas com uso de herbicidas, com o avanço da tecnologia e com novas pesquisas, hoje 
já se encontram no mercado herbicidas ecologicamente feitos para não prejudicar o meio ambiente; 
7 – Que seja regularizado e sinalizado o transito em frente a padaria Três Irmãos, dando acesso 
sentido Hospital, Mercadinho Real e Rodoviária, inclusive com a possibilidade de via de mão única 
na Rua Euclides Cintra, sentido Mercadinho Real, onde está semana houve um acidente com um 
cidadão. Os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 
21/2017 do Ver. Adilson de Paula, 1 – Que seja mudado um trecho de rede de esgoto, na Rua Maria 
Francisca de Jesus (em frente minha casa), pois já foram feitos 2 requerimentos e nada foi resolvido; 
2 – Solicito ao Executivo que dê inicio a colocação de água da COPASA no bairro Farias; 3 – 
Reiterando meu pedido, solicito na oportunidade, que mande o  caminhão e uma máquina para 
“cascalhar” as paradas de ônibus escolares e circulares, em todos os pontos de parada entre o 
bairro Cruz Vera e Brazópolis. Os Pedidos de Providências foram aprovados por unanimidade; 
Pedido de Providência 23/2017 do Ver. José Carlos, 1 – Reiterando meu pedido, que seja feita a 
manutenção em toda extensão da estrada do Observatório bem como a limpeza de suas laterais. O 
Pedido de Providência foi aprovado por unanimidade; O Sr. Presidente disse que hoje não teremos 
nenhum Projeto em pauta, o Projeto sobre a Saúde, ainda vai ter mais uma reunião, onde ontem já 
teve uma reunião aqui e confirmou com o Ver. Carlos Adilson, que disse estar esperando uma Lei 
Federal, o Sr. Presidente disse que então irá voltar para a Prefeitura e os Projetos que chegaram 
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hoje são todos para serem distribuídos para as Comissões e depois tem também as Comissões, que 
no Grande Expediente, vai precisar montar Comissões para algumas coisas aqui, então sobre os 
Projetos que chegaram, Projeto nº 34 que “Dispõe sobre a contribuição para custeio do serviço de 
iluminação pública – CIP e dá outras providências”, sobre as tabelas de 0 a 30, 31 a 50, tem relação 
ao uso da tribuna, feito pelo Dr. Alexandre da CEMIG. O Ver. Adriano Simões perguntou se esse 
Projeto isenta o pessoal da Zona Rural. O Sr. Presidente disse que não leu ainda, esse aqui será 
apenas distribuído hoje. O Ver. Adriano Simões disse tudo bem mas irá adiantar que não concorda, 
que terá que fazer emenda. O Sr. Presidente disse que não, a emenda é depois, hoje é só para 
distribuição para as Comissões. O Ver. José Carlos disse que já discutiram essa redação, mas que é 
a mesma redação, nada mudou. O Ver. Adriano Simões pediu para justificar, que o Kilowatt na 
energia rural, todos que moram na Zona Rural sabem disso, o kilowatt dela é a metade do preço da 
urbana, agora porque que eles vão ficar isentos, disse que não concorda, eles tem que ajudar 
também na contribuição. O Sr. Presidente disse que depois a gente vê, hoje só vai distribuir para as 
Comissões. O Ver. Adriano Simões disse que está só adiantando, que inclusive já falou com o Sr. 
Prefeito de que não concorda e vai ter emenda nesse Projeto. O Sr. Presidente disse que nós 
falamos sobre isso e questionou o Ver. Adriano Simões se ele se lembra. O Ver. Adriano Simões 
disse que não é certo uma parte da população pagar e outra parcela não pagar. O Sr. Presidente 
perguntou o que que foi falado aquele dia com o uso da tribuna pelo Dr. Alexandre da CEMIG, o que 
que é iluminação pública, não é a pessoa, até onde o Sr. Presidente fez a pergunta, a pessoa que 
tem um padrão de energia, ela mora lá em Luminosa, na divisa, lá na serra, não tem poste de luz, 
então fez a pergunta capciosa aquele dia, se a pessoa não precisa pagar, precisa, porque ela vai até 
o Distrito de Luminosa, passa debaixo de poste, ela é beneficiada, ela vem em Brazópolis para vir a 
igreja, no cemitério, para passear, ir no hospital, passa debaixo de postes acesos, então tem que 
pagar sim e questionou se não foi isso que nós falamos aquele dia. O Ver. Adriano Simões disse 
exatamente isso. O Sr. Presidente disso que então hoje vai ser apenas a distribuição para as 
Comissões e depois logicamente, sendo necessário nós vamos estudar muito bem estudado isso 
aqui. O Ver. José Carlos pediu para fazer uma contribuição e disse que na verdade está aqui 
defendendo o lado da população, onde temos 4 situações que o Projeto não está cobrindo, 1º 
(primeiro) aquela pessoa que mora em região urbana ou urbanizada, mesmo que seja em área rural, 
é área rural mas é urbanizada, tem também aquela pessoa que mora na zona rural mas tem a 
lâmpada, tem a pessoa que mora na zona rural e pagou o poste, que na época tirou R$20.000,00 
(vinte mil reais), R$30.000,00 (trinta mil reais) e pagou, que também é outra situação, a pessoa põe 
o poste dentro do terreno dela e existem vários assim, então teremos que avaliar todas as situações 
para não cometermos injustiça. O Sr. Presidente disse que esse Projeto é muito bom mas tem que 
ser muito bem estudado. O Ver. Adriano Simões disse que o pessoal pede extensão de rede na zona 
rural também, mas como vai ter extensão de rede, sem arrecadação. O Sr. Presidente disse que é 
como foi falado aquele dia, se aumentar um pouquinho, como ele disse, nós estamos trabalhando no 
vermelho e Piranguinho sobra, se aumentar aqui, conforme foi falado, vai ser extensão de 1 (um) 
poste por mês para Brazópolis, então daqui uns 200 (duzentos) anos vai. O Ver. Adriano Simões 
disse que os nossos bisnetos que vão conseguir chegar a ter isso aí. O Sr. Presidente disse que isso 
daqui é para distribuir hoje para um estudo bem aprofundado nosso, então fez a leitura apenas do 
caput do Projeto e disse que era para distribuir para a Comissão de legislação, Justiça e Redação, 
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e a Comissão de Urbanismo e Infraestrutura, 
então disse que leu só o enunciado dele e nem vai ler o resto, porque se ler agora, depois iremos ler 
novamente, para discutir, então é preferível depois, porque vai ficar cansativo para nós e para quem 
for ouvir, passou ao Projeto de Lei nº 39, que “Dispõe sobre a reestruturação do Quadro de Cargos e 
Classificação da Prefeitura Municipal de Brazópolis” e distribuiu para a Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, também não irá adiantar ler 
agora, passou ao Projeto nº 41 que “Autoriza o Executivo a fazer doação de recursos financeiros 
para a APAE de Brazópolis – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.” e distribuiu para a 
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Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, 
Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente, também pra Comissão 
Permanente de Direitos Humanos, inclusive adiantou que a Regina, que está cuidando da APAE 
Brazópolis - Piranguinho, em Estação Dias, esteve na Prefeitura essa semana e chegou a solicitar 
para nós, o uso da Tribuna, só que o uso da Tribuna hoje seria da Sra. Karen e da Sra. Fabiana, 
sobre o Parquinho, que até ligaram, porque a Sra. Fabiana teve que viajar para Brasília e cancelou, 
e o Sr. Presidente falou para a Regina, se ela quiser, o uso da Tribuna está a disposição, mas é um 
projeto que vocês vão ver que é tão enxuto, que a não ser que vocês queiram que ela venha aqui, 
mas pelo contrário. O Ver. José Carlos disse que gostaria de consultar a Comissão de Finanças, 
Orçamentos e Fiscalização, Presidente Ver. Dalírio, ele o Relator e o Ver. Edson Vice Presidente, 
sobre pedirmos um parecer ao IBAM, sobre a questão da verba para a APAE, a questão do modelo 
do Projeto, vir um Projeto de Lei de doação, por conta do Marco Regulatório, fazer o edital e tudo, 
embora saiba que entidades educacionais têm privilégio nesta questão da Lei, mas acha 
fundamental que façamos um parecer, pois já é o 3º Projeto de Lei falando que vai doar, disse que 
está ficando preocupado com esse tipo, se tiver alguma providência a ser tomada. O Sr. Presidente 
disse que é por isso que até falou pra ela, que nós não iríamos votar hoje, com regime de urgência 
urgentíssima, porque tem que ter um estudo técnico sobre isso, mas que não carece nem o uso da 
Tribuna, porque, ele é enxuto. O Ver. José Carlos disse que o importante é vermos a finalidade, que 
está só com uma página, só o texto. O Sr. Presidente concordou. O Ver. Aldo Chaves disse que a 
finalidade ela explicou oralmente para a gente, que é a seguinte, no começo do ano, a APAE ela tem 
uma divida, com relação à previdência, a mesma situação de várias entidades aqui de Brazópolis, 
eles fizeram o REFIS, só que precisava pagar uma parcela para conseguir a certidão negativa, como 
Piranguinho estava tendo o interesse de vir, parece que foi antecipado o recurso do Fundep pra ela 
poder realizar esse pagamento, agora ela precisa regularizar, se não no final do ano, quando for 
fazer a prestação de contas do Fundep, não vai bater. O Ver. José Carlos disse que aí é com o 
cuidado de que o Município não pode dar recursos para pagar divida, isso é proibido, que seja vista 
a finalidade para vermos, porque o Município não pode dar recursos a uma entidade para pagar 
dividas. O Sr. Presidente disse ao Ver. José Carlos, que é por isso que falou que não iria entrar hoje 
em votação, que iria distribuir e como a gente sempre faz, o Projeto que seja, que tenha alguma 
duvida, que vá na Prefeitura, pede com tempo hábil pra fazer uma pesquisa, como o Sr. falou, se for 
pra ajudar, tem que ajudar do jeito certo e com certeza esse Projeto passa aqui na Câmara, porque a 
APAE com Piranguinho, graças a Deus o trabalho está excelente e essa profissional Regina, é uma 
mulher de fibra. O Ver. Adriano Simões disse que está dando muito certo essa parceria com 
Piranguinho e nesse sentido, podem surgir novidades. O Sr. Presidente concordou e disse que 
realmente temos que deixar tudo certo para vir mais cidades para cá, fazer parte da nossa APAE, 
então os Projetos que chegaram hoje, foram esses três, que foram distribuídos, então o da APAE, 
distribuiu para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e 
Fiscalização, Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente e Comissão 
Permanente de Direitos Humanos, perguntou aos senhores se daria intervalo para o Grande 
Expediente ou se podemos seguir, porque agora, já podemos entrar direto no grande expediente, 
sem intervalo. Os Vereadores concordaram. Grande Expediente: O Sr. Presidente abriu o grande 
expediente primeiramente dando uma justificativa, pediu ao Cesar para chamar a Bruna, disse que 
gostaria que ela ficasse ao seu lado, perguntou se ela queria ler ou se ele mesmo poderia ler, disse 
ser uma nota de esclarecimento da Bruna. A Senhorita Bruna disse que como surgiu duvidas, 
resolveu fazer essa nota de esclarecimento, disse que vai ler como ela escreveu, Eu Bruna Maria 
Faria Amaral, contadora desta Câmara Municipal venho através desta fazer o seguinte 
esclarecimento: No dia 17 de agosto de 2017 foi realizada uma reunião nesta Casa de Leis para a 
apresentação dos serviços de transmissão de sessão ao vivo pelo Senhor Rogério da cidade de 
Paraisópolis a pedido do técnico legislativo, com a minha presença, da assessora jurídica Valeria, 
Vereador Aldo Chaves, Vereador Presidente Wagner Pereira e o técnico legislativo Júlio. Nesta 
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apresentação constatamos que para realização do serviço a Câmara necessitaria de equipamentos 
apropriados. O presidente da Câmara Wagner Pereira presente na reunião autorizou no mesmo 
momento que se iniciasse o processo legal para aquisição de tais equipamentos. Assim, a partir 
desta data iniciamos as cotações por mim e pelo Júlio, porém as empresas cotadas somente nos 
enviaram resposta agora no mês de setembro. Hoje recebemos a visita técnica do Sr. Vanir 
funcionário da empresa ADPM, que após verificado a relação dos Valores Executados em processo 
por objetos no Exercício  observou que o  limite em “Equipamentos e Material permanente”previsto 
em Lei foi atingido, pela razão de ter sido adquirido outros equipamentos no decorrer desse ano, 
então nos orientou que essas cotações feitas fossem inutilizadas. Por fim, tal aquisição terá que ser 
feita pelo Processo Licitatório – modalidade carta convite ou pregão, conforme determina a lei 
8.666/93 artigo 24 inciso II. O Sr. Presidente foi complementando enquanto a Bruna foi lendo e disse 
que foi autorizado sim, a compra dos referidos equipamentos, no dia 17 de agosto, para transmissão 
do facebook ao vivo, e perguntou para a Bruna, se essa porta que foi colocada entra nesse quesito, 
ela respondeu não, o telhado aqui da frente, entra nesse quesito, ela respondeu não, o telhado lá de 
trás entra nesse quesito, ela respondeu que não, então como vocês estão vendo, só para esclarecer, 
foi autorizado a compra dos equipamentos para voltar, porque parou, porque o equipamento do 
Robson não estava dando conta, então nós tivemos uma reunião e foi autorizada a compra, ai o Julio 
e a Bruna estavam começando a fazer a pesquisa de preço, só que demoraram para fazer e disse 
que quer também. O Ver. Adriano Simões disse que foi bom ter demorado para fazer, nesse caso 
que tem que passar por licitação. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que no caso o que sempre 
questiona, é que isso foi falado no mês de junho e nós tivemos o mês de julho inteiro. O Sr. 
Presidente disse que teve recesso. O Ver. Sérgio Pelegrino respondeu que foi recesso dos 
Vereadores, mas a maioria dos Vereadores estavam aqui, inclusive o Presidente que o tempo todo 
esteve aqui, então, ao voltar, já poderíamos estar com isso pronto, então assim, a justificativa está 
sendo feita, porque questionou isso no grupo hoje, porque foi questionado, não iria questionar agora, 
mas já que a justificativa está sendo dada aqui, irá questionar novamente sim, porque lá atrás em 
junho, já foi autorizado por nós vereadores para fazer isso, então, disse achar que no período de 1 
mês, pela sua experiência em empresas, onde nós tínhamos de 3 a 1 dia para resolver qualquer 
coisa, então a gente acostuma a trabalhar de uma forma mais eficiente, então disse que teve 1 mês 
para resolver isso e começar em agosto já, com a câmera, com a transmissão, já dava, 1 mês já 
dava para trabalhar, então hoje, que estamos no dia 20 de setembro, já ficamos quase 2 meses sem 
a transmissão ao vivo, ou seja, é um regresso né, tínhamos progredido e tivemos tempo para 
trabalhar, mesmo que fosse licitação, mas só agora está sendo resolvido, e que pelo menos agora, 
com esse grande atraso que seja resolvido o mais rápido possível, nas condições que tem que ser 
feito. O Sr. Presidente disse que então voltando a falar, é de acordo com essa transmissão, nem por 
1 momento foi contra. O Ver. Adriano Simões disse sobre a transmissão via facebook, que tudo que 
é esclarecido, é ótimo e precisa muito, tem que ser assim. O Sr. Presidente disse que acha 
excelente e ninguém aqui foi contra, agora o mês de julho, retorna a falar, mês de férias. O Ver. José 
Carlos disse que pensa o seguinte, não sabe por qual motivo parou, mas agora, que está ouvindo 
alguma explicação, disse achar que estava bem feita a transmissão e poderia ter continuado do jeito 
que estava, até se comprar o material, mesmo com alguma falha. O Sr. Presidente disse que isso 
não estava no contrato do Robson e perguntou para a Bruna, se não fazia parte do contrato do 
Robson. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que inclusive agradece a contadora Bruna de estar vindo dar 
esse esclarecimento, já que estamos sem isso desde junho, isso já poderia ter sido esclarecido pelo 
Presidente da Casa e não foi, mas agradecemos a Bruna, porque com certeza foi uma pro atividade 
dela, para estar esclarecendo isso, porque até agora não foi esclarecido, a gente começou e pelo 
menos ele, aqui dentro desta Casa não ouviu nenhum esclarecimento do porque que não estava 
passando, alias disse ser constantemente cobrado por isso na rua, quem vê hoje, na hora que 
postou para participar da Reunião de Câmara, pode entrar lá no seu perfil que tem gente cobrando, 
porque que até agora não está passando, nas outras reuniões já estão o cobrando e não sabe o que 
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fala, porque não tem justificativa, disse que se ele cobra está sendo chato e se não tem justificativa, 
as pessoas o cobram na rua também, então agradeceu a Bruna pelo esclarecimento. O Sr. 
Presidente disse que quem pediu para a Bruna fazer esse relatório aqui foi ele, isso prova que ele é 
totalmente favorável a transmissão pelo facebook e questionou a Senhorita Bruna, quem foi que 
pediu para ela ficar, porque ela não fica durante a Sessão, pois não precisa, pediu que ela ficasse e 
fizesse, apesar de que hoje foi  um dia cheio para a Senhorita, com visita da ADPM, mesmo assim a 
Senhora veio fazer esclarecimento, onde mostra que as outras obras que foram feitas, não tem nada 
a ver com isso aqui. O Ver. José Carlos disse que só vai falar que não tinha entrado nesse mérito, 
mas a gente não consegue justificar as pessoas que perguntam, porque hoje, qualquer pessoa pega 
um celular e transmite ao vivo, a gente tem a estrutura da Câmara, longe da discussão interna, a 
gente não consegue justificar para ela, mas todo mundo transmite do celular e a Câmara não 
consegue. O Sr. Presidente disse que precisa ter um computador novo para o Julio. O Ver. José 
Carlos continuou dizendo que não tem o que a gente justificar quando nos perguntam. O Sr. 
Presidente disse que precisa de uma câmera possante, onde o Rogério falou o tipo de câmera que 
precisa ser comprada, tripé que tem que comprar, isso desde o dia 17 de agosto, só que infelizmente 
não mandaram respostas e não pode comprar, disse que até sugeriu, o Julio é testemunha disso, 
para irmos na Santa Cecília em São Paulo para comprar isso, na Santa Efigênia. O Ver. Sérgio 
Pelegrino disse que o que fala pro pessoal, é que agradece se for uma iniciativa do Presidente, é 
sinal de que as mensagens que está mandando, mesmo de forma indireta estão funcionando, 
porque quando a gente cobra as coisas andam e tem uma grande distância entre falar e fazer, então 
o que fala, é que estamos no dia 20 de setembro, e não tem desculpa pra isso, o negócio já tinha 
que estar pronto, desde o dia 1º de agosto, disse que está cansado de ver, que toda semana é um 
novo 7x1 aqui dentro, então assim, quer que o negócio funcione, entre o falar e fazer é muito 
distante, então acha que agora vai funcionar. O Sr. Presidente disse que ele está fazendo. O Ver. 
Adriano Simões disse ao Ver. Sérgio Pelegrino que pode ter certeza que todos são a favor do que 
você está colocando sobre transmissão, não somos contra não. O Sr. Presidente disse que nem 
para os insultos está ligando, não liga para insultos. O Ver. Adriano Simões disse que nós queremos 
a transmissão. O Ver. Sérgio Pelegrino disse ao Ver. Adriano Simões que está falando sobre o 
tempo, que é um direito nosso de cobrar, da mesma forma que cobramos o Executivo, por um tempo 
de serviço, que ali é urgente e ali não é urgente, a transparência para ele é urgente, sua bandeira é 
trabalho e transparência, disse que não tem nenhum outro tipo de promessa para ninguém não, 
então tinha que fazer, mas uma pessoa hoje que é representante, tinha que ter tempo pra isso, se 
não tiver, você não pode ficar 20 anos trancado dentro de casa, achando que a política é igual 20 
anos atrás Sr. Presidente. O Sr. Presidente disse que não fica no facebook porque tem mais o que 
fazer. O Ver. Sérgio Pelegrino pediu desculpa e disse que a gente percebe. O Ver. Carlos Adilson 
disse que depois desse tempo todo, da falta da transmissão e perguntou se hoje essa licitação 
depende da Câmara fazer, quanto tempo mais ou menos, leva uns 3 meses ainda, o sistema de 
licitação tem que ser homologado. O Sr. Presidente disse que para ele já estaria pronto desde a 
primeira Sessão de agosto. O Ver. Carlos Adilson continuou dizendo que para resumir tudo, ficou 
aprovado por todos os Vereadores a transmissão, até viu uma transmissão de Pedralva e achou 
interessante, ter um material de qualidade, lá é dividido, tem os Vereadores de um lado, do outro, a 
mesa e o plenário, então o tempo todo a gente cobra, porque somos cobrados constantemente, não 
adianta tentarmos tapar o sol com a peneira e dizer quem está certo e quem está errado, temos que 
voltar a transmissão como já foi aprovado por todos. O Sr. Presidente concordou mas disse que para 
comprar tem que ser do jeito correto. O Ver. Carlos Adilson pediu para terminar sua conclusão, e 
disse que vai ter que ser feita a licitação e a gente espera até que seja um tempo mais hábil, para 
voltar a transmitir de novo, tentar agilizar o mais rápido possível dentro das Leis, porque não adianta, 
tanto o Ver. Sérgio e Vossa Excelência, ou os demais, que cada um tem uma forma diferente de 
pensar, graças a Deus nós pensamos diferente, porque é uma democracia e nós como seres 
humanos e como vereadores, nós somos bem pagos graças a Deus para representar o povo, então 



7 

somos cobrados constantemente sim, disse que entende a posição do Senhor como também a 
posição do Sérgio, agora que já vimos o problema, cabe a nós fazermos da maneira correta, tentar 
agilizar o possível nessa licitação e voltar a transmissão, porque coisas particulares, aquilo que é do 
dia-a-dia, corriqueiro da gente, hoje mesmo durante o banho estava pensando sobre isso, então 
disse que devemos olhar um pouco dentro da gente e fazer aquilo que é correto, saber respeitar um 
ao outro. O Sr. Presidente disse que é o que ele tenta aqui. O Ver. Carlos Adilson disse então Sr. 
Presidente, calma aí, um respeitar o outro, como ser humano, como colega, como Vereador, todos 
nós temos o mesmo objetivo, disse que entende a ansiedade do Ver. Sérgio e acha que é a 
ansiedade de todos os Vereadores aqui, a gente quer que as coisas aconteçam e queremos que 
sejam rápidas, e muitas das vezes infelizmente as coisas não acontecem assim, então acima de 
tudo, o respeito, a compreensão e o diálogo, a gente consegue chegar num denominador comum, 
como ser humano, Vereador representante desta Casa e da cidade de Brazópolis também, é isso 
que o pessoal quer ver, se Deus quiser, tem certeza que vai ser feita sim a transmissão, porque 
haviam muitas reclamações de que nas transmissões o vídeo travava, então quando voltava, voltava 
lá no começo de novo, ao ver o vídeo que teve, em relação aquele problema das diárias, que tentou 
ver até o final e não conseguiu, ele voltava, ou seja, estamos sujeitos a discussões mesmo, mas que 
então faça essa licitação, o mais rápido dentro das Leis que volte a transmitir sim, para cada 
Vereador, aquilo que defende, naquilo que é feito. O Sr. Presidente disse que em nenhum momento 
foi contra a transmissão. O Ver. Carlos Adilson disse que entendeu, mas não estamos falando se 
alguém é contra. O Sr. Presidente disse que é porque fica a conotação que ele como Presidente está 
sendo contra o facebook ao vivo, disse que quer esclarecer a todos que não é contra o facebook ao 
vivo, muito pelo contrário, só que prefere que tenha qualidade e o Robson não estava no contrato 
dele esse serviço, pode ver isso com a contadora e foi sugerido então, o Julio convidou o rapaz de 
Paraisópolis, Sr. Rogério, nós viemos aqui, foi aprovada a compra disso aí, o Julio e a Bruna ficaram 
de ver preço, só que até sugeriu para o Julio, se nós podemos, novamente falando, ir em São Paulo, 
lá na rua Santa Efigênia, onde é o lugar mais barato do Brasil para comprarmos, para agilizar isso, 
não pode, porque tem que ter, licitação, cotação de preço, então não é contra isso não, muito pelo 
contrário, agora não ponha palavras na minha boca. O Ver. Sérgio Pelegrino disse ao Sr. Presidente 
que em momento nenhum alguém falou isso e em sua situação aqui, disse que fica feliz, pode estar 
tendo esse atrito, alguma coisa, mas quando fala funciona, não é que está aqui hoje uma 
justificativa, que a gente não teve nenhum dia, na hora que fala, xinga e acha ruim, mas trás uma 
justificativa, isso é o mais importante, se esse é seu papel aqui dentro, será isso que continuará 
fazendo. O Ver. Adriano Simões disse ter uma duvida, se nós Vereadores que iremos escolher a 
forma de comprar a Licitação, se é pregão ou carta convite. O Sr. Presidente disse que é licitação, e 
o que foi sugerido nessa reunião, que seja uma câmera até de quantos a potência dela, pixels, que 
nem entende disso, um tripé e o que mais que foi, um computador, para que o Julio possa usar, um 
computador melhor para ele. O Ver. Edson Eugênio disse que acabou de comentar com a Sra. 
Valéria, poderíamos conversar até com o próprio Robson mesmo, nessa licitação para fazermos ela 
bem especifica, para pegarmos material de qualidade, que infelizmente a licitação é o menor preço, 
mas ai o problema é o custo beneficio, uma aprovação técnica. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que na 
verdade não tem erro, se delegar isso para quem é responsável, nenhum de nós Vereadores vai 
saber isso, basta delegar a tarefa. O Sr. Presidente disse alguém que realmente entenda. O Ver. 
Edson Eugênio disse que é por isso que está sugerindo o Sr. Robson, porque até ele que vai 
trabalhar com o equipamento, uma pessoa que entenda realmente, porque não adianta nada 
comprar o mais barato e passar alguns dias. O Sr. Presidente disse que a pesquisa que o Julio e a 
Bruna estão fazendo é sobre isso. O Ver. Edson Eugênio disse que justamente é só uma sugestão. 
O Sr. Presidente disse que já que vai fazer, tem que fazer, porque até como foi falado, que “não sei o 
que” fica defasado em 1 ano ou 2 anos, até isso foi falado, então para comprar, compra coisa que 
preste, não adianta jogar dinheiro fora. O Ver. Adilson de Paula parabenizou o Hospital Escola de 
Itajubá, pelo belíssimo trabalho feito com transplante de órgãos, o primeiro foi um transplante de 
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coração de um cidadão Brazópolense e  hoje recebeu uma ligação da área de saúde de Brazópolis, 
para que avisasse um morador do bairro Cruz Vera, seu amigo,  que ficasse pronto, porque o carro 
já estava indo buscá-lo, pois seu transplante de rim saiu, agradeceu o setor de saúde de Brazópolis, 
pela pontualidade que foi feito o transporte desse cidadão, disse também sobre a festa do Romeu e 
Julieta, que em sua opinião foi um sucesso e a parte que mais marcou, foi durante a missa, onde 
foram chamadas as autoridades e eles tiveram e receberão a benção do padre e o aplauso de todos 
da igreja, onde para ele foi a parte mais gratificante. O Sr. Presidente disse que tivemos o hino a 
Brazópolis dentro da igreja, foi realmente muito bonito e para complementar o que foi dito pelo Ver. 
Adilson de Paula salientou primeiramente o belíssimo desfilo que foi feito em Brazópolis, que há 
muitos anos ele não via isso, um desfile tão bem organizado, contando a história de Brazópolis, foi 
muito bonito esse desfile, com a fanfarra, o exército, o teatro, conseguimos reunir 8 Prefeitos da 
região aqui, inclusive 1 do estado de São Paulo, 2 Deputados Estaduais, 1 Deputado Federal, o 
desfile realmente foi muito, muito, muito, muito bonito, a tarde teve a feira lá, a noite então foi a 
missa, que foi muito bonita, depois o hasteamento da bandeira de manhã também e o arreamento a 
tarde, depois da missa a festa Romeu e Julieta, onde realmente o queijo de 100kg e a goiabada de 
100kg, onde os Vereadores Adriano, Dilsinho, Aldo, Dalírio e ele, participamos lá, cortando queijo e 
distribuindo queijo, trabalhamos na faca e o queijo, trabalhamos até tarde da noite, além do queijo ter 
ficado muito bonito, da goiabada ter ficado muito bonita, parabenizou principalmente a população, a 
educação da população, do povo de Brazópolis, não teve uma única pessoa, que tivesse avançado 
nas nossas mãos para pegar os pratinhos, olha que ele estava trabalhando com uma mão só, que a 
outra seu punho está quebrado, está engessado, trabalhando com uma mão só servindo, não está 
falando isso para aparecer não, porque trabalhou, podia muito bem alguém atacar na sua mão pra 
poder pegar, como já viu em festas por aí. O Ver. Adriano Simões confessou ao Sr. Presidente, que 
antes de começar a cortar o queijo e a goiabada, aquela aglomeração ali, pensou que não iria dar 
para nada. O Sr. Presidente disse que o trabalho foi tão grande, o Prefeito trabalhando, a Primeira 
Dama trabalhando, Vice Prefeito trabalhando, a esposa dele, os Vereadores, pessoal da ACIAB, 
queijeiros trabalhando, mas principalmente com o nosso trabalho, parabenizou a população, porque 
não teve 1 pessoa que tivesse avançado, em geral as pessoas falam assim, obrigado Waguinho, 
outros que não sabiam seu nome, obrigado Senhor, Deus lhe pague, as pessoas que pegavam o 
pratinho e agradeciam, foi bonito e depois, o show com aquela banda maravilhosa, ficou sabendo 
que acabou as bebidas de todos os bares da praça. O Ver. Adriano Simões disse que o Gu da União 
Brazópolense comentou com ele, que vendeu 70 caixas de cerveja rapidinho. O Sr. Presidente disse 
que todos, não tinha mais nada, venderam tudo, tudo, tudo. O Ver. Adriano Simões disse que será 
que o pessoal não acreditou na festa. O Sr. Presidente disse não saber, juntou tudo, vários eventos, 
o tempo ajudou, organização, as pessoas acreditaram. O Ver. Adriano Simões disse ter uma 
reclamação a fazer, por parte do pessoal que faz a comunicação do Executivo, porque ali no 
agradecimento da festa do Romeu e Julieta, os Vereadores não foram citados, disse que não 
concorda com isso, porque os Vereadores ajudaram, trabalharam e fizeram de tudo para que a festa 
acontecesse, até em conversa com o Valdir, ele pediu, para que a festa seja incluída no calendário 
cultural, que fosse criada uma identidade cultural em cima da festa, a exemplo do que é o pé de 
moleque em Piranguinho, então a gente estava trabalhando sim e simplesmente o pessoal que 
estava trabalhando na comunicação da Prefeitura simplesmente não citou nenhum dos Vereadores e 
questionou, parece ter uma parede entre nós e eles, mas disse que tem liberdade, que vai na 
Prefeitura, aqui na Câmara as portas estão abertas para todos eles e quando chega na Prefeitura vai 
pra dentro mesmo. O Sr. Presidente disse que o senhor trabalha pra valer e tem todo o direito. O 
Ver. Adriano Simões disse que procura o Prefeito, se o Prefeito não pode me atender, disse que o 
que vai falar não é contra o Prefeito, as vezes ele diz para pedir pro Adriano esperar um pouquinho, 
mas nunca deixou de me atender, agora, tem umas pessoas que acham que tem um  muro entre a 
Câmara de Vereadores e a Prefeitura e se tiver esse muro, nós vamos por no chão. O Sr. Presidente 
concordou e disse que irá acabar que nem o muro de Berlim, para salientar, se não vão achar que 
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ele está querendo aparecer muito né, banana flambada querendo aparecer mais que a festa do 
Romeu e Julieta né, quem foi buscar essa forma lá em Caldas. O Ver. Adriano Simões disse que foi 
o Sr, o Sr. Valdir e o queijeiro Alexandre. O Sr. Presidente disse mais o Paulo da Braz Motos, porque 
o Sr. Presidente quem descobriu dessa forma, fez amizade com a Vereadora de lá e conseguiu 
marcar com ela, ela até não emprestou a forma pra nós, ela deu a forma pra nós e ensinou o 
queijeiro como que faz, e o Sr. Presidente mesmo com o braço quebrado, mais uma vez reafirmou, 
que foi até Caldas buscar essa forma e junto com o queijeiro aprender a fazer isso aí, depois da 
distribuição ficou trabalhando a noite inteira também, disse que então está trabalhando. O Ver. 
Edson Eugênio complementou aproveitando o gancho do Ver. Adriano, não só isso, como o Sr. foi 
buscar a forma, vieram até ele para pedir ao pessoal da sua região para doar leite. O Sr. Presidente 
concordou e disse que tem que agradecer também ao pessoal que doou leite. O Ver. Edson Eugênio 
falou que de quase todos produtores rurais, ele mesmo foi atrás de alguns, e o que acontece, nessa 
hora nós não somos lembrados, disse que ele e os Vereadores Sérgio e José Carlos, estavam 
conversando sobre isso hoje, que são as pessoas que não são eleitas, que ficam impondo barreiras 
com a gente, disse que tem muito disso. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que não participou 
diretamente na noite, porque trabalha no sábado também, mas saiu com o Valdir pra pegar leite com 
o pessoal que doou, alguns produtores também, nós elogiamos, agradecemos e participamos, mas 
queremos fazer parte da festa também. O Ver. Edson Eugênio disse que justamente, é o 
reconhecimento. O Ver. Adriano Simões disse ao Ver. Sérgio, que na hora de ser citados temos que 
ser citados. O Ver. Edson Eugênio disse que infelizmente não pode estar. O Sr. Presidente disse que 
se trabalharmos em conjunto, Câmara e Prefeitura, isso aqui vai longe. O Ver. Edson Eugênio disse 
que infelizmente não pode participar a noite lá, mas indiretamente ajudou também. O Sr. Presidente 
disse que o Sr. fez falta, pra nos ajudar a distribuir queijo. O Ver. Edson Eugênio disse que gostaria 
muito de ter ido, mas teve alguns problemas. O Sr. Presidente disse que estava falando de coração, 
inclusive essa semana agora, irá em agradecimento a Caldas, a festa do queijo de lá. O Ver. Edson 
Eugênio perguntou se vai ser essa semana. O Sr. Presidente disse que todos estão convidados, já 
esta aqui o convite deles, que já foi lido semana passada, inclusive será jurado na escolha da rainha 
lá da festa e para aprender também como que é essa festa, porque além do queijo, lá é só o queijo, 
aqui é o queijo com a goiabada, além do queijo que eles doam lá, eles vendem na média de 600kg a 
700kg de queijo, lá o pessoal come de graça, mas compra, o queijo mineiro, nozinho, palito, 
cabaçinha, todos os vários tipos, tem um concurso de queijos exóticos. O Ver. Adriano Simões 
completou com queijos condimentados. O Sr. Presidente continuou com queijos exóticos que tem 
premiação, tem um negócio muito interessante lá, tem até uma piada sobre isso, irá falar mas não é 
de baixo calão, se quiser ver um mineiro correr, role um queijo mineiro morro abaixo, que o mineiro 
corre, tem isso em um país, que não sabe qual é, eles fazem isso também lá, porque não 
poderíamos fazer isso aqui na praça do mercado, com maiores de idade, rolando queijo. O Ver. 
Edson Eugênio disse achar que igual tivemos a experiência da Expobraz, essa festa também serviu 
de experiência, no ano que vem podemos fazer parcerias, com os comerciantes locais, com o 
pessoal do laticínio, disse que ele particularmente conhece muitos laticínios, pessoas que fazem 
doces caseiros que vendem, pode cada um montar sua barraquinha e divulgar seu produto. O Sr. 
Presidente disse que uma idéia correndo agora, o Sr. que é da parte rural, mexendo com leite e tudo 
mais, porque não se coloca uma idéia, vamos chegar em um consenso de colocar essa festa do 
queijo junto com o Expobraz, porque lá em Caldas, é por isso que está querendo ir lá, apesar de que 
essa festa é a Prefeitura quem faz. O Ver. Edson Eugênio concordou e disse que a principio essa 
festa seria conjunta. O Sr. Presidente concordou e disse que durante o dia seria no Parque de 
Exposições e durante a noite aqui, o queijo, perguntou se poderia pensar nisso. O Ver. Edson 
Eugênio disse que podemos pensar nisso sim. O Sr. Presidente disse que na sua opinião. O Ver. 
Edson Eugênio disse que a principio a idéia inicial era essa, era de fazer as duas festas juntas. O Sr. 
Presidente disse que na sua opinião essa festa já pegou. O Ver. Edson Eugênio disse que é uma 
coisa que puxa a outra, tudo tem a ver. O Sr. Presidente disse que pro ano que vem, parece que já 
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está sendo comentado aí, que o queijo terá, esse ano foi de 100kg e ano que vem será de 110kg e lá 
de Caldas já está com 180kg. O Ver. Edson Eugênio disse que acha bacana termos festas 
tradicionais aqui, como a do pé de moleque, a festa da fogueira em Cachoeira de Minas, que cada 
ano que se passa é um movimento maior. O Sr. Presidente falou da festa do polvilho de Ouros. O 
Ver. Edson Eugênio completou dizendo por que não ter na identidade da nossa cidade. O Sr. 
Presidente disse que isso é cultura, é turismo. O Ver. Aldo Chaves elucidou sobre o que foi falado 
desse muro entre Executivo e Legislativo, na verdade gostaria de fazer um relato, pois já fez parte do 
Executivo, como Secretário. O Sr. Presidente ressaltou Secretário de Assistência Social. O Ver. Aldo 
Chaves concordou e disse que foi no período de 2009 a 2012, hoje está vivenciando seu primeiro 
mandado de Vereador, então está vendo o outro lado, que não conhecia, está aprendendo no dia-a-
dia com os colegas, com os mais experientes, com os que também estão iniciando junto com ele o 
mandato, então todo dia é um aprendizado, e às vezes para o Secretário, pessoal do Executivo, eles 
não entendem que nós não temos orçamento, Vereador não tem orçamento e somos procurados e 
cobrados pela população, então a população quer uma resposta de nós, que as vezes não é de nós 
que ela vai ter essa resposta, então a gente procura o setor que é pertinente ao problema da pessoa 
e as vezes aquelas pessoas que estão no Executivo nos vêem com se a gente estivesse querendo 
mandar, ingerir, interferir na gestão e não é por aí, o que a gente está querendo é tentar resolver os 
problemas do cidadão, da população que nos procura, as vezes somos mal interpretados. O Sr. 
Presidente disse que isso é porque estamos em um bate papo, não está intrometendo na fala do 
Senhor, disse que já foi Vereador no período de 1993 a 1997 a 20 e tantos anos atrás, o José Carlos 
2009 a 2000 e perguntou quantos. O Ver. José Carlos respondeu que é o terceiro mandato e foi 
consecutivo por 2 mandatos. O Sr. Presidente disse que essa Câmara está diferente. O Ver. José 
Carlos disse que todas as Câmara são diferentes, participou de três até agora. O Sr. Presidente 
disse que essa está extremamente participativa. O Ver. José Carlos respondeu que todas são 
diferentes, o que acaba mudando o comportamento é durante o percurso, todas as 3 que participou, 
nasceram com uma estrutura, uma idéia, como disse o Ver. Aldo e aproveitou para fazer seus 
elogios e reclamações, achou excelente a idéia de resgatar a história do Coronel, foi uma idéia que 
quem teve está de parabéns, foi muito boa, a idéia da festa, foi uma idéia muito boa, quis justificar 
publicamente que não participou do café da manhã por opção e não foi desse governo que não 
participou, não participou de outros também, porque não dá para a gente tratar diferente, só porque 
é autoridade e o outro é aluno de escola, então não participou e não está aqui recriminando quem 
organizou não, está dizendo que em sua opinião não participou, porque não acha justo essa forma 
de fazer, então justificando isso, ficou magoado demais, por não terem respeitado a hora do 
hasteamento da bandeira, pois veio para o hasteamento e chegou faltando 5 minutos para as 09:00 
hrs e já tinha hasteado a bandeira, ele e o Ver. Carlos, marcou o horário para vir ao hasteamento e 
já tinha hasteado, então, imagino que o Vereador não significa nada. O Ver. Adriano Simões disse 
que achou ridículo os Vereadores não serem chamados lá em cima, para o hasteamento das 
bandeiras. O Ver. José Carlos disse que nem estava lá, porque chegou era 5 minutos para as 09:00 
hrs e já estava hasteado a bandeira e a banda tocando. O Sr. Presidente disse que só ele dos 
Vereadores que participou hasteando a bandeira do Município. O Ver. José Carlos disse que está 
falando do horário que ele chegou, que se tem um horário e a gente faz o horário, todo mundo 
precisa respeitar. O Ver. Adriano Simões disse que não está aqui jogando culpa no Carlos não, o 
Carlos não tem 200 olhos nem 200 cérebros para estar pensando em tudo, a equipe dele e tem falha 
na equipe dele, tem falha e disse que fala abertamente, não tem medo de falar, outra coisa, é que 
depois no palco de cima, lá na praça, foram esquecidos nomes primordiais para o evento, depois 
resolveu, mas com muita briga em cima do palanque, ta errado isso e outra coisa, quando fala que 
está errado, não está jogando culpa nesse ou naquele não, é a sua opinião. O Sr. Presidente disse 
que é a sua opinião e assina em baixo. O Ver. Adriano Simões disse que outra coisa, quem não quer 
ter problema, quem não quiser resolver problema, que não entre para a vida pública, a vida pública é 
um desafio a cada dia e a gente tem que estar pronto para enfrentar esses desafios aí. O Sr. 
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Presidente disse que inclusive falou com o mestre de cerimônia na hora do hasteamento da 
bandeira, que o nobre Prefeito Carlos hasteou a Bandeira Nacional, ele hasteou a de Brazópolis e o 
Tenente a do Estado de Minas Gerais, os Vereadores que estavam ali em baixo, perguntou, que 
tinha Vereadores ali em baixo, se não iria chamar eles para subir no palanque, perguntou se vocês 
viram isso. O Ver. José Carlos completou sobre a matéria que está no site da Prefeitura do desfile 
Cívico não fala da Câmara de Vereadores, disse que não que fale seu nome, nem o nome de Vossa 
Excelência, só quer que fale o nome da instituição, que na verdade acaba passando por aqui todas 
as decisões e se não passa por aqui, o Executivo precisa sempre lembrar, lógico, não está falando 
aqui só do Prefeito Carlos, está falando da equipe, que se os Vereadores não estiverem dando 
apoio, a coisa pode não dar o resultado que precisa dar, não está falando que é erro de agora, 
outros tempos em que já viveu, passou também por coisas parecidas. O Sr. Presidente disse que 
não pode ir no café da manhã que foi marcado as 08:00, que foram algumas autoridades, mas lá 
estava aberto para quem quisesse ir, pessoas da cidade, ninguém foi barrado, não pode ir por causa 
do seu braço, a forma de comer. O Ver. José Carlos disse que talvez pelo modelo da divulgação que 
cerceou a participação. O Sr. Presidente disse que no convite estava café da manhã no Clube 
Wenceslau Braz as 08:00 da manhã, não falou que seria para autoridades ou não autoridades, 
convite está aí e qualquer um pode ver, não foi falado que era para autoridades no convite, nós 
temos o convite e cada um de nós recebeu, não ta especificando que era só para autoridades não. O 
Ver. Adriano Simões disse que inclusive percebeu que sobrou muita comida ali. O Sr. Presidente 
respondeu que era porque estava esperando pessoas da sociedade, várias pessoas e perguntou o 
nome do Sr. do Can-Can que o Vereador disse que foi. O Ver. Aldo Chaves respondeu Sr. Antônio 
Maria. O Sr. Presidente continuou falando do Sr. Antônio Maria e várias pessoas da cidade foram, 
então estava aberta e não tinha porteiro, para ver quem poderia ou não entrar. O Ver. José Carlos 
disse que de fato não foi isso que a população entendeu e nem que ele entendeu. O Sr. Presidente 
disse que esta defendendo sim, porque como as criticas que o Adriano fez, ele assina em baixo, mas 
do café da manhã está defendendo, porque no convite, que deve estar aqui na Câmara, vocês 
podem ler, 08:00 horas da manhã, café no Clube Wenceslau Braz, não se falou se era para A, B ou 
C. O Ver. José Carlos perguntou se foram distribuídos 16.000 convites, acho que não. O Sr. 
Presidente disse que não. O Ver. Sergio Pelegrino disse que na verdade o convite foi feito para 
quem recebeu o convite, se não tinha anunciado na igreja, anunciado em um monte de lugar. O Ver. 
José Carlos disse que não dá para justificar depois, a gente tem que reconhecer que a gente não vai 
cometer de novo um erro desse. O Sr. Presidente disse que toda cidade que o Prefeito vai e nós 
vamos, nós somos recepcionados com lanche, com café, então como viram Prefeitos da região, 
Deputados e não irá servir nem um copo d’água, como aqui nós fizemos humildemente servimos 
uma água gelada, um refrigerante, um suco de abacaxi e um suco de maracujá, que foi feito uma 
“vaquinha” para comprar, agora tornando a falar da Medalha lá, de Honra ao Mérito, a Comenda, 
para o Sr. Raoni, lá disse que todos vocês viram, que o Sr. Presidente passou até para o Prefeito 
entregar, é uma medalha da Câmara, uma Comanda da Câmara e lá estava escrito e perguntou se 
vocês viram, não tinha seu nome lá, a Dra. Valéria tem a foto dela, então tinha o nome da Câmara 
Municipal de Brazópolis, gestão 2017-2020, então não tinha o nome do Presidente atual, Wagner 
Silva Pereira, só para salientar, não que alguém tivesse ponderando isso, mas antes de alguém 
ache, porque ele que foi o proponente da matéria, era o nome da Câmara e de hoje, como foi dia do 
Servidor Público, pediu para o Cezar colocar ali, que mandaram para ele de longe, do Waguinho 
Pereira Vereador, parabenizando os funcionários públicos, mas em cima o texto parabenizando em 
nome da Câmara Municipal de Brazópolis, se ele fosse usar a página da Câmara só com o seu 
nome, isso aí seria errado, mas não foi, foi colocado, disse que ligou antes para a Dra. Valéria, para 
ver, como foi colocado que estava em nome da Câmara Municipal de Brazópolis, quis apenas 
homenagear, porque, se fala da história que foi em Belo Horizonte, no Rezoneamento, porque disse 
que foi ele quem fez, foi criticado, se fala aqui que está parabenizando em nome da Câmara, é 
criticado. O Ver. Sérgio Pelegrino disse ao Sr. Presidente que por favor, só para corrigir aqui, o Sr. 
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colocou foto sua e falou em nome da Câmara, a próxima vez o Sr. coloca em nome da Câmara, só 
não precisa de foto sua, se não irá pedir ao Sr. por gentileza não falar mais em nome da Câmara 
pelo Vereador Sérgio, disse porque fez a mesma coisa, só que postou em sua página, na página do 
Sr. o Sr. posta o que o Sr. quiser, essa Câmara aqui, ela não tem um dono, ela não é um “exército 
de um homem só”, como já ouvimos falar, então foto do Sr. colocando em nome da Câmara, primeiro 
que, não sei os outros Vereadores, mas o Sr. não lhe falou nada e ele faz parte da Câmara, é o Vice 
Presidente dessa Casa, outra que em hipótese alguma autorizaria o Sr. a fazer isso com uma foto do 
Sr. lá, isso é foi ridículo Sr. Presidente. O Sr. Presidente disse que pelo menos se lembrou disso e o 
Sr. não. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que fez homenagem ao Servidor Público sim, as 00:00, só 
que o Sr. não tem acesso a sua página, mas está lá, isso foi ridículo Sr. Presidente. O Sr. Presidente 
disse que como foi falado, que os diplomas é a mesa diretora que assina e tem aqui o diploma do 
Valter Suman, Prefeito do Guarujá, que não pode vir, estava perto do Secretário Cezar, quando ele 
ligou para o nosso Vice Presidente Sérgio Pelegrino e o Sérgio disse que não poderia vir, depois deu 
justificativa as 07:00 da manhã por mensagem, que não tem no meu celular, que foi passado para 
ele, que viria no dia seguinte, mais cedo para assinar, disse que tem a gravação aqui, para rabiscar, 
está na gravação aqui, se quiser pode por ao vivo aqui. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que o Sr. 
Presidente está certinho. O Sr. Presidente disse rabiscar, vejam bem, ouçam bem, rabiscar os 
diplomas. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que não mandou nada disso ao Sr. Presidente, não tem 
nem o número do Sr. O Sr. Presidente disse que acabou o desfile as 11:30 em ponto e foi o primeiro 
e tinha até pedido carona ao nobre Vereador Adriano, o Exército terminou de desfilar, já correu e em 
7 minutos já estava aqui na Câmara, foi o primeiro a chegar, aí tivemos problemas com o som, todos 
vocês viram, na sexta-feira foi passado o som, o Robson esteve aqui, passou e estava tudo certinho, 
aí depois como tiramos a tribuna daqui de cima, levamos lá pra baixo, para poder ficar mais rápida a 
Sessão, para que os homenageados não precisassem sair de lá e vir até aqui, ao afastar as mesas 
pro Adriano, Adilson e Aldo, passar por ali, as outras mesas, do Edson e do Adilson para dar o 
espaço ali, isso pra poder aumentar, saiu o som aqui, deu esse problema, então nós fizemos sim um 
trabalho na sexta-feira sobre isso, então se o Sr. não assinou. O Ver. Sérgio Pelegrino perguntou por 
que Sr. Presidente, porque o Sr. acha que não assinei. O Sr. Presidente respondeu que o Sr. foi o 
ultimo a chegar aqui. O Ver. Sérgio Pelegrino disse ao Sr. Presidente somente 1 detalhe, foi 
mandada a mensagem para ele as 3 e pouco da tarde, não foi ligado, foi mandado mensagem via 
whatsapp, então o Sr. passa a informação certa, porque ninguém é louco aqui, então foi mandada a 
mensagem via whatsapp, que inclusive vi depois, pois estava estudando e esteve na segunda, terça, 
quarta e quinta aqui na Câmara e nada o foi apresentado, foi apresentado um áudio do Cezar as 3 e 
pouco da tarde, isso está confirmado, na sexta-feira, 1 dia antes da entrega dos títulos, o Sr. sabe 
muito bem que foi marcado erroneamente em seu ver, em cima da hora aqui a entrega dos títulos, 
sendo que podia ser entregue em qualquer outro dia e a gente sabe que esses desfiles cívicos 
normalmente tem atraso, disse que veio imediatamente na hora que estava lá em cima, somente 
trocou de roupa e comeu alguma coisa, pois precisava comer, já que ficamos o tempo todo no sol lá, 
foi comer e vindo a pé encontrou com um cidadão na rua e conversou com ele, coisa rápida, ao 
chegar aqui, isso não impossibilitava do Cezar ou alguém ter pego e ter colocado o diploma aqui 
para assinar, disse que tem certeza que se fosse qualquer outro Vereador, teria colocado para ele, 
se fosse o Vereador Adriano teria ido as vezes até lá em Luminosa para levar para ele assinar, agora 
como foi para o Ver. Sérgio Pelegrino, porque que enquanto estava arrumando o microfone não 
estava em sua mesa para ir assinando, porque não estava aqui. O Sr. Presidente disse que o Cezar 
procurou o Sr. varias vezes e nada. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que quando o Sr. Presidente não 
está dentro dessa Casa, o Sr. faz o Cezar levar as coisas na sua casa para assinar, porque o Sr. não 
pediu para ele levar na minha casa para assinar, porque só para o Sr, perguntou se os funcionários 
aqui da Câmara trabalham para o Sr. O Sr. Presidente disse que ele foi atrás do Dalírio. O Ver. 
Sérgio Pelegrino perguntou porque não foi atrás dele. O Sr. Presidente disse que ele ligou várias 
vezes. O Ver. Sérgio Pelegrino perguntou quantas vezes ligou. O Sr. Presidente disse que ligou 
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porque estava perto e ouviu. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que ele não ligou, ele mandou áudio. O 
Sr. Presidente disse que ligou, porque ele ouviu e o Julio falou que o Sr. estava em Itajubá. O Ver. 
Sérgio Pelegrino disse para o Sr. Presidente não tentar camuflar a sua irresponsabilidade e disse 
que o Sr. Presidente é um irresponsável e incompetente. O Sr. Presidente disse que o Sr. que é um 
irresponsável, porque não veio assinar. O Ver. Sérgio Pelegrino disse feliz 3 meses finais ao Sr. 
Presidente e disse que não vê a hora do Sr. está em baixo aqui, como todos nós, para o Sr. ter 
respeito por essa Casa, o Sr. é um autoritário desde o dia que o Sr. chegou aqui. O Sr. Presidente 
disse que não tem tempo para ficar no facebook. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que percebe pela 
sua quantidade de pedidos e que ele tem tempo. O Ver. José Carlos pediu licença e disse que a 
mesa diretora tem um problema de comunicação para resolver, tem questões que o Ver. Sérgio tem 
razão em sua opinião e precisa resolver isso, porque também é do entendimento, desculpe quem 
estava envolvido, de que era possível assinar os diplomas aqui na hora, sem problema nenhum, se 
fosse somente essa questão, então pensa o seguinte, que a mesa diretora precisa se reunir. O Sr. 
Presidente disse por mais que ele já tentou. O Ver. Sérgio Pelegrino disse ao Ver. José Carlos que 
nunca reuniu. O Ver. José Carlos disse para resolverem e o Ver. Dalírio pode intermediar, para 
resolver essa questão de vocês dois, não dá, fica complicado, essas questões internas não podem. 
O Sr. Presidente disse que aqui nem por 1 momento foi, porque precisava colocar cada diploma 
dentro do respectivo envelope com o nome da pessoa. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que difícil. O 
Sr. Presidente disse que o Cezar ligou várias vezes no sábado também e só deu caixa postal. O Ver. 
Sérgio Pelegrino disse ao Cezar para apresentar o celular no final da reunião. O Sr. Presidente disse 
que ele ligou do telefone da Câmara. O Sr. Presidente disse que se o problema é assinatura, está 
aqui o do Valter Suman, se o Sr. puder fazer a gentileza de assinar. O Ver. Sérgio Pelegrino disse 
que gostaria de todos, ou se não conseguirem trazer os títulos aqui, para passar o endereço que irá 
pessoalmente às casas das pessoas para justificar isso aí. O Ver. José Carlos disse que irá registrar 
que não ficou contente com a reunião do titulo de cidadão, pois não seguiu o regimento e ele não 
reclamou, para não criar um problema as vésperas do evento, porque a votação tem que vir o nome 
da pessoa, com um histórico e a votação tem que ser secreta, com urna e não apontando daquele 
jeito. O Sr. Presidente disse que o Sr. aceitou. O Ver. José Carlos disse que aceitou pelo momento, 
mas diz que não foi seguido o regimento, só para confirmar essa situação, que uma hora tem que 
sair, mas gostaria de pedir que a mesa diretora se acertasse e pedir que o regimento dessa Casa 
fosse cumprido, pois isso desarmoniza e acaba por prejudicar outras questões, que as vezes tem a 
ver lá com o inicio. O Sr. Presidente disse que todos concordaram que a Sessão fosse dia 16, as 
11:30, e perguntou a todos. O Ver. José Carlos disse que isso não está sendo discutido, foi falado 
que foi um erro e que podemos melhorar, então vamos melhorar em uma próxima vez. O Sr. 
Presidente concordou e disse que todos concordaram que fosse dia 16 de setembro, as 11:30. O 
Ver. José Carlos fez uma fé dizendo que não irá deixar passar mais nada fora do regimento, para 
depois não ter que receber de volta que deixou passar e disse que gostaria de ler um texto. O Sr. 
Presidente disse que para terminar, como ficou combinado então, o Projeto 24, que é a taxa de lixo, 
que altera o Art. 2º da Lei nº 256 de 2000, restaura o titulo 8º, capitulo 1, sessão 1, ta pedindo para 
montar uma Comissão de 3 Vereadores para acompanhar junto ao Executivo, a estruturação do 
mesmo e perguntou quem quer participar dessa Comissão. O Ver. José Carlos sugeriu que a 
Comissão de Finanças, Comissão de Redação e a de Infraestrutura se reunissem e escolhessem 
esses três. O Sr. Presidente disse que precisava mandar amanhã já. O Ver. José Carlos se propôs. 
O Sr. Presidente anotou então, Ver. José Carlos, Ver. Edson e Ver. Aldo. O Ver. Adriano Simões 
disse que nada impede que outro Vereador também vá à reunião. O Sr. Presidente disse que não, 
mas que estão pedindo três nomes, pode ir os 9 até, mas três aqui tem compromisso para ir, para 
fazer parte, por isso estão sendo indicados, também uma Comissão para a ajuda no Plano Diretor, 
claro que depois será votado na Câmara, onde poderemos propor emendas, mas se vier mais ou 
menos manufaturado com a nossa presença, já é mais de meio caminho andado e pediu três 
vereadores para fazer parte da confecção do Plano Diretor, que não é obrigado para cidades abaixo 
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de 20.000 habitantes, porque nós temos 15.000 habitantes, mas por iniciativa do Prefeito Municipal 
nós passaremos a ter Plano Diretor. Os Vereadores Adriano Simões e Sérgio Pelegrino se 
propuseram a participar. O Ver. Adriano Simões indicou o Ver. Carlos Adilson, pois saúde tem tudo a 
ver. O Sr. Presidente ponderou se o Ver. Carlos Adilson tem tempo para isso, porque vai ser puxado 
e o Sr. trabalha, sugeriu colocarmos 4 caso o Sr. não possa. O Ver. Aldo se propôs também a 
participar. O Sr. Presidente anotou então, Adriano, Sérgio, Carlos e Aldo e ele logicamente irá 
participar das duas também, não pode participar efetivamente, mas irá acompanhar as duas 
Comissões, faz questão disso. O Ver. José Carlos disse que irá ler um texto traduzido e adaptado 
por ele próprio, de um livro que adquirimos lá em 2008, na Conferência Mundial sobre 
Desenvolvimento de Cidades, o autor é Bernardo Kliksberg, o livro se chama “Más ética, más 
desarrolho”, disse que o texto veio a calhar nesse momento e nessas discussões, que em sua 
opinião estamos em um momento bonito, dessa questão da festa do queijo, uma mobilização boa da 
cidade, mobilização dos empresários, irá ler o texto para refletirmos sobre nosso papel nessa 
realidade, a tendência de manipulação das comunidades, um poderoso obstáculo para o avanço do 
processo de participação popular se reconhece no intento reiterado, na realidade lationoamericana, 
de ocupação das comunidades para fins de determinados grupos [ou indivíduos.], o clientelismo é 
uma das formas favoritas adotadas nesse processo de manipulação, esses grupos [ou indivíduos] 
utilizam o discurso que oferece promessas de ampla participação da comunidade para ganhar 
apoios temporários, no entanto, no decorrer dos projetos, os espaços legítimos de participação real e 
de decisão coletiva são muito poucos. Inclusive [e mais grave], sistematicamente os grupos [ou 
indivíduos] manipuladores tratam de relegar [esquecer] os líderes autênticos das comunidades e 
ainda de impedir que surjam novos líderes verdadeiros, o que se procura mesmo, [como estratégia] 
é criar “lideres a dedo” que defendam os interesses dos grupos dominantes e que podem, ao final, 
ser ponto de apoio e defensores dos projetos de manipulação dos grupos ou indivíduos 
dominadores, quando a comunidade percebe as reais intenções desses grupos ou indivíduos, isso 
produz um efeito de grande frustração, as conseqüências são graves, não só a comunidade resiste, 
mas também deixa de participar, e assim o projeto fracassa, depois disso a comunidade se tornará 
predisposta a recusar qualquer tentativa posterior de participação, mesmo que as intenções e os 
objetivos sejam verdadeiros. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que é um ótimo texto e que retrata 
bastante a situação. O Ver. Aldo Chaves aproveitou para parabenizar o dia 20 do servidor municipal, 
também compartilhou a publicação do Sérgio no facebook e semana passada no dia 14 de 
setembro, esteve junto do Ver. Adriano Simões, na Escola do Legislativo, ofertada pela Câmara 
Municipal de Gonçalves, onde o Sr. estava inscrito, mas não pode comparecer por causa do braço, 
estava com dores, tentamos também com o Sérgio, mas pela razão de semana de provas na 
faculdade também não pode ir, então representando a Câmara de Brazópolis foram ele e o Ver. 
Adriano Simões, onde foram muito bem recebidos, com café da manhã e almoço, o curso foi 
totalmente gratuito, não teve custos para a Casa, fomos com recursos próprios. O Ver. Adriano 
Simões disse que os palestrantes eram pessoas de muita responsabilidade e de muita vivencia, em 
todas as questões políticas, ambos palestrantes com mais de 30 anos de Assembléia Legislativa. O 
Ver. Aldo Chaves continuou que o curso na parte da manhã foi sobre orçamentos, em um momento 
muito oportuno, porque dentro de alguns dias deve chegar a PPA, que é o Plano Plurianual, é a hora 
que nós aqui temos que trabalhar, porque vamos trabalhar no orçamento para os próximos 4 anos 
do Município, então é muito importante a PPA, falou da LDO também, que é a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, que já votamos em junho se não está enganado, também sobre a LOA que é a Lei 
Orgânica Atual, então a importância do orçamento, de nós conhecermos o orçamento, porque as 
decisões do Executivo, tem que estar todas no orçamento, se não estiver, impossibilita de fazer, por 
exemplo, uma rua que seja, aquisição de um veículo, se não estiver previsto no orçamento, impede o 
Executivo de estar adquirindo ou executando essa parte, na segunda parte do curso, no período da 
tarde, o advogado, também com bastante experiência, falou de um termo novo que está sendo 
usado, que é a Legística, onde até ele brincou dizendo que quando se põe no Google, legística o 
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Google manda “você quis dizer” logística, é um termo novo que está sendo adotado e é uma parte 
muito bacana, porque fala realmente o papel do Vereador como legislador, fala dos Projetos, 
Projetos de Lei, foi realmente muito proveitoso. O Ver. Adriano Simões disse que inclusive 
participaram muito, fazendo diversas perguntas. O Ver. Aldo Chaves continuou dizendo que foi feita 
a transmissão ao vivo, onde os Vereadores Dalírio e Sérgio acompanharam e quem não pode 
participar, se puder ver o vídeo, é de grande valor e acrescentou muito ao seu conhecimento, 
parabenizou também as festividades do dia 16 de setembro, os agraciados aqui em Sessão Solene, 
que é uma forma de reconhecimento, por exemplo a Sra. Edna Fonseca, mãe do Edson, uma 
pessoa que sempre achou que era de Brazópolis, mas ela é natural de Joanópolis e prestou um 
excelente serviço para Brazópolis, está é uma forma da cidade retribuir o carinho que ela sempre 
nos passou e perguntou quantas pessoas a Edna não ajudou formar como professora, hoje estão 
como engenheiros, são profissionais que passaram pela mão dela, no geral achou que foi muito 
bom, a festa do Romeu e Julieta realmente foi muito bom e será criada uma identidade cultura para 
Brazópolis, os festeiros em si, tudo foi muito bom, agradeceu e desejou boa noite. O Ver. Adriano 
Simões parabenizou os Servidores Municipais pelo seu dia, esse pessoal às vezes é 
incompreendido, as vezes a gente chega querendo que o servidor faça alguma coisa para a gente no 
tempo real ali e as vezes nem a gente se programou para isso, então com certeza o servidor público 
tem o seu respeito e sua admiração, sobre Gonçalves fomos muito bem recebidos, agradeceu ao 
Presidente Luciano Romão Leite, os membros da Câmara, o pessoal que trabalha na Câmara, muito 
atenciosos com a gente e realmente foi um dia muito proveitoso lá em Gonçalves, Gonçalves tem a 
ver um pouco com sua terra, o Distrito de Luminosa, que gira muito em torno do turismo, onde fez 
alguns esclarecimentos com eles, sobre o turismo e realmente valeu muito a pena estar participando 
com eles, quer também falar sobre o Distrito Industrial de Brazópolis, disse que estamos perdendo 
grandes oportunidades em Brazópolis, já vieram grandes empresários aqui em Brazópolis e isso tem 
como confirmar, Prefeito Carlos tem esse pessoal que veio visitar ele aqui em Brazópolis, querendo 
realmente implantar industrias aqui em Brazópolis, vamos falar de emprego de que jeito, se nem 
local para colocar uma empresa aqui a gente tem, então chamou a atenção dos senhores para essa 
questão, Brazópolis precisa urgentemente regularizar seu Distrito Industrial, nós precisamos ter um 
Distrito Industrial regulamentado, pelas normas, pelas leis, tudo certinho, adequado a nossa 
realidade, nós temos esse espaço, só que teremos que regularizar, essa questão irá bater na tecla 
até o dia que realmente resolver essa questão e estamos perdendo muitas oportunidades. O Sr. 
Presidente disse que é aquele ditado, cavalo passa selado, só falta a gente montar nele. O Ver. 
Adriano Simões concordou e continuou dizendo que emprego e renda, não tem a ver só com 
questão financeira, tem questões de liberdade também, porque ocorre da pessoa ficar ali 
dependendo de cesta básica toda mês e se tem um emprego a pessoa já se desvincula disso, a 
pessoa fica livre disso. O Sr. Presidente disse que o negócio é dar a vara para pescar e não o peixe. 
O Ver. Adriano Simões continuou dizendo que as vezes a pessoa fica se humilhando por um cesta 
básica do poder público, sendo que a pessoa pode produzir, pessoa pode ser auto-suficiente, então 
realmente chamou a atenção dos senhores para essa questão e disse para irmos para cima do 
Prefeito Carlos, para nós realmente termos esse espaço. O Sr. Presidente disse para oferecermos 
nosso apoio. O Ver. Adriano Simões disse que faz novamente um apelo aos senhores, para não 
deixarmos passar em branco essa questão e que tem tudo a ver com o Plano Gestor que estará 
sendo elaborado e conta com os senhores nessa nossa empreitada. O Sr. Presidente corrigiu Plano 
Diretor e agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a Vigésima Oitava Sessão 
Ordinária da Casa no dia 26 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.  
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