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                                       Ata da Trigésima Quarta Sessão Ordinária – 08-11-2017 
 

Ata da Trigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 
08 de Novembro de 2.017, às 19:40 h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de 
Souza. Instalada a Sessão, o Sr. Presidente proferiu as palavras:” Sob a proteção de Deus e em 
nome do povo Brazopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos”, depois se desculpou pelo 
atraso e justificou que ele, o Ver. Aldo Chaves e a Dra. Valéria foram obrigados a ir em uma reunião 
em Pouso Alegre, com um assunto muito importante para Brazópolis, sobre a COPASA, referente ao 
convite, explicou que estava em São Paulo na segunda-feira e o Presidente da Câmara de Itajubá o 
ligou e disse que era para os Presidentes de Câmara da região, o Ver. Aldo foi para poder dirigir, 
porque o Presidente não está dirigindo. O Ver. Adriano Simões disse que o convite chegou para os 
demais Vereadores também, conforme estava previsto a ONG Dispersores usará a Tribuna Livre e 
pediu ao Ver. Sérgio Pelegrino que conduza os membros da ONG até a Tribuna. A apresentação foi 
feita pelos Srs. Diego Noronha e Piero Renó, onde contaram a história de início da ONG e depois 
sobre o Projeto de Lei que foi proposto por eles ao Executivo, com a ideia de valorizar 
financeiramente a proteção das florestas, explicou também que está no Código Florestal Brasileiro, 
que 20% do território de mata na Zona Rural tem que ser conservada, este tipo de valorização 
financeira é possível através da criação da Reserva Particular do Patrimônio Natural, explicou que 
quando se cria essa reserva, o Município receberá um recurso que é repassado ao Proprietário, o 
Projeto foi desenvolvido em cia do Ver. Sérgio Pelegrino. Em seguida foram feitas perguntas pelos 
Vereadores. O Sr. Presidente pediu ao Ver. Carlos Adilson para conduzir os integrantes da ONG de 
volta ao auditório do plenário e agradeceu a explicação dos mesmos, depois solicitou meus trabalhos 
como Secretário onde fiz a chamada dos nobres Edis e verifiquei as ausências dos Vereadores José 
Carlos e Edson Eugênio. O Sr. Presidente explicou que o Ver. Edson Eugênio precisou ir ao médico 
e o atestado está aqui e o Ver. José Carlos está ausente devido a um curso que está fazendo sobre 
o BrazPrev, então solicitou novamente meus trabalhos para a leitura da Ata da última reunião, que 
foi lida, corrigida e aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente pediu que seja feita a leitura das 
Correspondências Recebidas: Ofício da empresa OI Telefonia, informando sobre a realização do 
serviço de manutenção do telefone público instalado no Parque de Exposições Edson Eugênio da 
Fonseca; Ofício 252/2017 do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, que envia 
o Relatório Mensal das atividades no período de 02/10/2017 até 01/11/2017; E-mail do Ten. Cel. 
André de Oliveira Coli, agradecendo pela moção de felicitação, conferida a Polícia Militar de Minas 
Gerais pelos 242 anos de existência; Convite do BrazPrev para Assembleia Geral do BrazPrev e 
Prestação de Contas período 2016/2017, na Câmara Municipal, dia 24/11/2017 as 18:30 horas; O Sr. 
Presidente fez a leitura da Moção de Pesar aos familiares da Sra. Luzia Gomes Pelegrino, avó do 
Ver. Sérgio Pelegrino, onde já entregou a Moção ao Vereador. O Ver. Aldo Chaves contou um pouco 
da história da fanfarra que era ensaiada pela Sra. Luzia. O Sr. Presidente fez a leitura das Moções 
de Agradecimentos a Sra. Maria Luiza Rodrigues, Sr. Felipe Rodrigues Gregório e Sr. Rafael 
Rodrigues Gregório pela doação de vários galões de tinta para pintura da Vila Vicentina. O Ver. 
Adriano Simões disse que é muito bom esse tipo de apoio. Pedidos de Providências: Pedido de 
Providência 25/2017 do Ver. Adriano Simões, 1 – Reiterando meu pedido número 22/2017, onde 
peço que seja feita a manutenção na estrada vicinal, que liga o Distrito de Luminosa ao bairro 
Cachoeirinha, dando acesso a casa do Sr. Antônio Paula, Aparecida Paula, Tereza Paula, Luiz Paula 
e fazenda do Sr. Paulo Manoel Rodrigues (Paunho Nhana). Obs.: Este pedido não foi atendido, só 
que na resposta do ofício 370/2017 enviado pela Prefeitura, diz que já foi realizado; 2 – Que seja 
regulamento a colocação de placas de nomes de ruas no Distrito de Luminosa, estendendo este 
pedido para a cidade; 3 – Que seja feito a roçada nas laterais da Estrada Vereador Ricardo Albano 
de Oliveira, saindo de Brazópolis até a divisa com São Bento do Sapucaí-SP, sentido Campos do 
Jordão-SP. Trecho mais crítico na fazenda do Joãozão; 4 – Que seja feita a demarcação do campo 
do futebol (estádio Dr. Ataliba de Morais), com cal. Também que seja feito a limpeza (roçada) no 
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entorno do campo, principalmente na lateral da MG 295; 5 – Que seja providenciado uma lixeira tipo 
container na entrada do bairro Cachoeirinha, próximo ao ponto de ônibus. O lixo está sendo 
colocado no chão e os animais espalham pela estrada, chegando até o rio; 6 – Que seja refeita a 
lombada, se possível, fazendo uma faixa elevada na Rua Sete de Setembro em frente aos números 
237 e 250. Devido ao movimento intenso de veículos, principalmente ônibus e caminhões, está 
lombada afundou. Que também seja regulamentado o sentido da mão para os veículos e pinturas do 
meio fio. Pedido dos moradores, Antônio Mauro Soares e Dona Terezinha Maria; 7 – Que seja 
solicitado junto a Empresa Remo a manutenção em toda extensão da rede de iluminação pública, da 
saída de Brazópolis até a entrada do bairro Alegre; 8 – Que seja recolhido o lixo que está no chão, 
em volta da lixeira que se localiza perto da casa do Sr. José Capituva, entrada do bairro Alegre. Os 
pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 27/2017 do Ver. 
Adilson de Paula, 1 – Que seja colocada uma lixeira grande no bairro das Posses (Bom Sucesso), 
devido o caminhão fazer a coleta uma vez por semana, o lixo fica acumulado em vários lugares do 
bairro. Pedido feito juntamente com o Ver. Dalírio Dias; 2 – Reiterando pedido de 16/08/2017 para 
que seja reformado o ponto de ônibus no bairro Farias, não existe nem assento mais, trazendo 
desconforto aos usuários; 3 – Que seja feito a roçada na Rua José Muniz, paralelo com o campo de 
futebol do bairro Cruz Vera; 4 – Que seja destinada uma roçadeira em definitivo para o bairro Cruz 
Vera. O mato cresce rapidamente devido à chuva. Os pedidos de providências foram aprovados por 
unanimidade; Pedido de Providência 27/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja feita a coleta de lixo 
no bairro Poiol Velho, pois atualmente o caminhão não está atendendo a necessidade do bairro. O 
pedido foi feito pelos moradores; 2 – Que seja providenciada a poda de uma árvore na Rua Mario 
Gomes de Oliveira no Distrito de Estação Dias, em frente onde está localizada a APAE. Os galhos 
da árvore já estão encostando na rede elétrica. Os pedidos de providências foram aprovados por 
unanimidade; Pedido de Providência 23/2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que seja feita a roçada nas 
laterais da estrada principal do bairro Bom Sucesso a partir do portal até o início do bairro; 2 – 
Solicito ao Executivo que possa trazer três lixeiras comunitárias, tipo container para serem colocadas 
no bairro Bom Sucesso. 1 (uma) grande depois do calçamento no Sr. Tião Maria no terreno do Sr. 
José Alício, 1 (uma) média em frente à Escola Joaquim Raimundo Braga e 1 (uma) média na entrada 
do segundo bar do Raimundo. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; 
Encaminhamento 03/2017 dos Vereadores Carlos Adilson e José Carlos, solicitando os documentos 
referentes ao Processo do Loteamento Bela Vista, processo de descaracterização do terreno no 
INCRA, Escritura do terreno, Todos os projetos e alvará da Prefeitura, Licenciamento do CODEMA e 
alvarás caso estejam emitidos. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade; O Sr. Presidente 
leu o Pedido de Providência 19/2017 do Ver. Edson Eugênio, 1 – Que seja feito a manutenção da 
estrada que liga a cidade a Serra dos Mendonças. O pedido de providência foi aprovado por 
unanimidade; Projetos de Lei: O Sr. Presidente fez a leitura do Projeto de Lei nº 46 de 06 de 
outubro de 2017, que “Autoriza o Executivo a prestar apoio financeiro aos proprietários de Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs, situadas dentro dos limites políticos do Município de 
Brazópolis, e dá outras providências”, em seguida disse sobre os Pareceres favoráveis da Comissão 
de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio 
Ambiente, Comissão de Legislação, Justiça e Redação e o Parecer Jurídico, então colocou o referido 
Projeto em discussão. O Ver. Carlos Adilson disse para analisarmos a situação do tempo hoje em 
dia, muito seco e a tempos não chove, a situação está precária e acha muito justo o apoio dos 
Vereadores ao Projeto, devido a situação crítica que vivemos, não podemos deixar passar 
despercebido e parabenizou o Executivo por ter demonstrado interesse em prosseguir com o 
Projeto, disse que da sua parte o Projeto será aprovado e demais Projetos relacionados ao assunto, 
também estará apoiando, finalizou dizendo que se começarmos a fazer nossa parte, podemos não 
mudar o mundo, mas Brazópolis sim. O Sr. Presidente deu um exemplo onde ele e seus irmãos 
receberam uma herança e mais da metade do terreno que está na zona urbana, está sendo 
transformado em mata nativa, também que alguns amigos trouxeram mudas de árvores e 
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florestaram um espaço no bairro Farias e parabenizou o trabalho da ONG “Dispersores”. O Ver. 
Adriano Simões disse que é um investimento que trará lucros a longo prazo, depois parabenizou os 
membros da ONG “Dispersores” pela iniciativa e disposição de desenvolver este Projeto em nosso 
Município, também parabenizou o Sr. Prefeito e toda equipe da Prefeitura, pela mobilização ao 
assunto Meio Ambiente e disse sentir que a política a âmbito nacional, precisa discutir mais sobre 
esse assunto, então devemos reverenciar sim estes Projetos e darmos o exemplo, não podemos 
pensar só em nós, temos que pensar nas próximas gerações. O Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu os 
membros da ONG “Dispersores” por tê-lo envolvido no começo do Projeto e pela iniciativa no 
trabalho, também a Dra. Valéria Noronha que deu a assistência Jurídica e a Secretária de Meio 
Ambiente Thairis que também ajudou no Projeto, está é uma boa ideia, que provavelmente o 
Legislativo nem o Executivo tinham conhecimento sobre a matéria e se colocou à disposição da 
ONG para futuros Projetos, pois sempre tem novidades boas, que são Projetos talvez não para 
agora, mas para nossos filhos e netos, que vão sentir isso no futuro, finalizou agradecendo aos 
demais Vereadores pela tolerância com o Projeto e ao Sr. Prefeito. Eu, Ver. Dalírio Dias parabenizei 
aos membros da ONG “Dispersores”, também ao Ver. Sérgio Pelegrino que acompanhou o Projeto e 
acredito que essa seja uma grande árvore que estamos plantando em nosso Município, para que as 
futuras gerações possam colher esses belos frutos e hoje nós Vereadores estamos juntamente da 
ONG “Dispersores”, plantando essa árvore, que trará benefícios para o cidadão e para os 
interessados em realizar a proteção de suas terras, pois hoje infelizmente não damos o real valor 
aos recursos naturais, somente ao dinheiro, disse também que em uma das reuniões de Comissão, 
a ONG fez uma explicação muito boa, onde tiraram diversas duvidas e como o Ver. Sérgio Pelegrino 
disse, tragam mais novidades para a Câmara, pois iremos apoia-los. O Ver. Aldo Chaves 
parabenizou os membros da ONG “Dispersores”, ao Ver. Sérgio e todos que estiveram envolvidos na 
elaboração do Projeto, também ao Executivo por acatar, já que é um Projeto que visa beneficiar o 
meio ambiente, o ecossistema e a biodiversidade, então estamos falando de vidas também, que se 
trata de um assunto muito importante e os frutos serão colhidos no futuro, certamente a curto prazo 
não veremos a dimensão da importância desse Projeto, mas futuramente, Brazópolis será uma das 
cidades que estará priorizando as questões de preservação do meio ambiente. O Sr. Presidente 
colocou então o Projeto de Lei nº 46 de 06/10/2017 em primeira votação, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade de 6 votos e 2 ausências, dos Vereadores Edson Eugênio e José Carlos. 
O Ver. Sérgio Pelegrino fez o pedido do Regime de Urgência. O Sr. Presidente acatou e consultou 
os demais Vereadores. O pedido de Regime de Urgência foi aceito e colocou o Projeto de Lei nº 46 
em segunda votação, o referido Projeto foi aprovado por unanimidade de 6 votos e 2 ausências, dos 
Vereadores Edson Eugênio e José Carlos em primeira e segunda votação e irá a sanção do Sr. 
Prefeito. Grande Expediente: O Sr. Presidente iniciou falando da reunião que foi em Pouso Alegre, 
dia 08/11/2017, depois abordou sobre o baile do Clube Primeiro de Novembro no Rancho Can Can, 
que foi um sucesso onde esteve presente junto do Ver. Aldo Chaves, que foi padrinho da rainha, o 
Sr. Prefeito e sua esposa. O Ver. Aldo Chaves disse que no sábado teve o baile do Clube Operário 
Primeiro de Novembro comemorando 68 anos, realizado no Rancho Can Can, onde ouviu que a 
sede do Clube está condenada. O Sr. Presidente falou que foi construído para os operários negros 
de Brazópolis. O Ver. Aldo Chaves continuou dizendo que nas ocasiões vinham gente de todas as 
cidades, que movimentava muito nosso Município, após o baile disse que esteve na APAE, no 
domingo com os Vereadores Adriano Simões e Adilson de Paula, conversaram sobre a festa da 
APAE onde o leilão adiada, pois o gado está passando por vacinação contra febre aftosa, então por 
determinação do IMA eles preferiram deixar para dezembro e parabenizou a todos envolvidos, isso 
será importante e em conversa com o Ver. Adriano Simões comentou que o Distrito de Estação Dias 
está um pouco esquecido, mas que irá voltar a ser movimentado. O Sr. Presidente disse que a APAE 
irá ajudar e também com Piranguinho fazendo parte da APAE, que poderá ser referência no Sul de 
Minas. O Ver. Carlos Adilson agradeceu ao Executivo, na pessoa do Sr. Prefeito, pelo atendimento 
de seus pedidos e também ao Sr. Paulo, do Setor de Obras que sempre ajudou e nunca negou 
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nenhuma ajuda, outro assunto, no qual esteve conversando com o Ver. José Carlos, sobre o boato 
da empresa que foi fechada no bairro Alto da Glória, onde a culpa é de nós Vereadores, então 
salientou que a aproximadamente 7 meses atrás o Sr. Prefeito esteve aqui em nossa Casa e fomos 
até São José dos Campos conversar com o Sr. Lafaete, que é o dono do local onde a empresa 
estava instalada, na ocasião conseguiram uma redução do valor pedido no aluguel do imóvel, para 
R$3.500,00, contando com o objetivo da Empresa de se gerar 59 empregos em três meses, 
conforme estava no contrato, na euforia, foi quando acabamos aprovando, pois a cidade possui 
muita gente desempregada. O Sr. Presidente explicou que o Executivo precisa da permissão do 
Legislativo para poder pagar aluguel para qualquer empresa, no caso para geração de 59 empregos. 
O Ver. Carlos Adilson continuou dizendo que não foram gerados os 59 empregos e nestes 6 meses 
de uso, já teve um custo de R$21.000,00 com aluguel por parte da Prefeitura, se analisarmos a 
saúde que está carente, algumas faltas de medicamentos no Posto de Saúde, muitos problemas que 
poderiam ser solucionados e a empresa fez o que, contratou uma certa quantidade de pessoas 
durante o primeiro mês, dispensou esse pessoal no outro mês, ficaram mais de 40 dias alegando 
que o chão estava afundando, depois desse período contrataram novamente 5 ou 6 funcionários, 
enquanto isso a Prefeitura pagando aluguel, se lembrou de que aproximadamente 3 semanas atrás o 
Sr. Presidente, o Ver. Aldo e o Sr. Prefeito estiveram na empresa My Lady, para reivindicar uma 
parte ociosa no barracão onde está a empresa, referente a fábrica no bairro Alto da Glória, em 
momento algum, nenhum Vereador foi atrás do dono da empresa para fechar a mesma, muito pelo 
contrário, temos que correr atrás dos direitos das pessoas que votaram em nós, que querem 
emprego, saúde, educação, enfim, são muitos os problemas, em momento algum os Vereadores 
tiveram culpa nesse assunto, somente enviamos um ofício ao Sr. Prefeito, para que o mesmo fosse 
até o dono da empresa, conversar e entender o motivo, no qual o dono da empresa alega que houve 
um corte em um contrato com o Governo, mas nós não temos culpa sobre isso, infelizmente a 
empresa não cumpriu o contrato e confirmou que Vereador algum é motivo dessa empresa estar 
indo embora. O Sr. Presidente disse que seguindo este mesmo assunto, a outra empresa que 
aprovamos o pagamento de aluguel está cumprindo o contrato e ficou sabendo que vai também 
ampliar suas atividades, aumentando o número de funcionários. O Ver. Carlos Adilson salientou que 
não foi eleito para mandar ninguém embora de empresas e que nem tem poder para isso. O Ver. 
Aldo Chaves continuou dizendo que quando chegou o Projeto dessa empresa, foi feita uma Sessão 
Extraordinária para aprovarmos em carácter de urgência, devido a situação de desemprego em todo 
país, 14 milhões de desempregados, então estamos na contra mão da crise, pois temos empresas 
procurando nossa cidade e aprovamos o projeto, pois nossa função é criar frentes de trabalho, agora 
se a empresa vai se consolidar ou não, é outro problema, claro que devemos estar atentos para as 
questões de cometermos um ato leviano, ou seja, trazer um aventureiro para Brazópolis, mas em 
nosso anseio e vontade de gerar emprego, pelo bem estar da população, pois sempre é abordado 
sobre o assunto, pediu calma e disse que a situação está difícil, onde temos essa vontade de que a 
cidade se desenvolva, que venham empresas, onde temos a dificuldade de galpões, esta empresa 
infelizmente não conseguiu honrar com o combinado, infelizmente estamos sujeitos a isso e a 
empresa irá encerrar suas atividades, mas a boa notícia é que existem outras empresas 
interessadas, talvez com essa empresa desocupando o local, outra empresa poderá ocupar o 
mesmo. O Ver. Carlos Adilson salientou que quando foi feita a divulgação dessa empresa, em uma 
semana apareceram mais de 1.000 currículos na Prefeitura. O Ver. Sérgio Pelegrino fez uma 
correção, que eram 52 empregos, sendo 22, mais 15 e depois mais 15, isto ficará de lição, para falar 
que não tivemos nenhuma parcela de erro e como estávamos eufóricos para trazermos empregos, 
uma questão que falou, depois da aprovação do Projeto, sobre as referências, quais fornecedores e 
clientes a empresa fornece e compra, isto é uma base para sabermos o histórico da empresa, então 
que nos aprendamos a fazer isso, quando surgir uma nova empresa, precisamos saber de onde vem 
a demanda de serviço, quem possui contrato com essa empresa, pedir um histórico e também cobrar 
o Sr. José Márcio, Assessor de Novos Negócios, que além de se trazer uma empresa, tem que fazer 
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o acompanhamento dela, se em 1 mês deveriam abrir 22 postos de trabalho, porque que um mês 
depois não teve uma visita do Assessor de Novos Negócios e já não viu o que estava irregular, pois 
nunca teve 22, já poderíamos ter brecado no primeiro mês, tivemos que pagar tantos meses de 
aluguel para vermos essa situação, então não serve somente criar o Projeto, trazer a empresa e 
achar que está tudo certo, tem que fazer o acompanhamento da empresa, é direito do funcionário da 
Prefeitura, que está pagando o aluguel, entrar e visitar a empresa e ver se aquilo que foi combinado 
está sendo executado, então cabe sim a nós fiscalizar, mas também principalmente ao Executivo, 
que foi quem abriu a oportunidade da empresa estar vindo, não é chato fiscalizar, em algumas 
vezes, nós Vereadores fiscalizamos alguma coisa e o pessoal nos chamam de chatos, mas nós 
temos que fiscalizar. O Ver. Adriano Simões disse que somos tachados de chatos. O Ver. Sérgio 
Pelegrino continuou dizendo que além de chato, também nos chamam de oposição, mas não é 
oposição e disse que será oposição sim, com tudo que estiver errado. O Ver. Adriano Simões disse 
que se é para ser chato do lado do povo, será chato todo seu mandato. O Ver. Sérgio Pelegrino 
continuou dizendo que recebeu pelas redes sociais, que sabemos não ter os 52 que precisavam 
estar trabalhando, mas tem 6 pessoas trabalhando, ou seja, 6 famílias, nós sentimos pelas famílias 
que estão ali trabalhando, mas essas pessoas estão sendo enganas, pois daqui a pouco serão 
mandadas embora, pois uma empresa que tem aluguel de R$3.500,00, com 6 funcionários e o dono 
ainda acha que pode pagar o aluguel, é um absurdo, qualquer pessoa que tenha noção de 
administração sabe que é utópico essa situação, então cabe a nós verificarmos as informações 
sobre outras empresas que queiram vir para nossa cidade, para não termos esse dissabor de 
explicar aqui e levar culpa que não é nossa. O Ver. Adriano Simões reverenciou a festa da APAE 
pelo resultado satisfatório e parabenizou a Dona Regina pela séria administração da instituição, o Sr. 
Lafaete, Sr. Antônio Carlos Visoto, todo pessoal que trabalhou, informou que não foi no baile do 
Grêmio Operário 1º de Novembro, pois esteve no sábado e domingo lá, onde conversou e almoçou 
com o pessoal, outra questão é sobre o cidadão “Bob” que veio de São Paulo e montou uma barraca 
em uma praça pública. O Sr. Presidente disse que esse cidadão está sendo jogado de um lado para 
o outro, isto está abrindo para os sem tetos, pois a partir do momento que o local é um jardim 
público, alguém tem que tomar iniciativa sobre isso, pois daqui a pouco mais pessoas vão começar 
no jardim aqui da Câmara, jardim da praça da matriz, no campo de futebol, ai começam os sem tetos 
a morar na cidade, a invasão começa assim, então devemos cortar esse mal no princípio. O Ver. 
Adriano Simões continuou dizendo que conversou com o Sr. João Lisboa, que é da Assistência 
Social, o qual disse que procurou o Ministério Público. O Sr. Presidente interrompeu dizendo que já 
foi procurado internação no albergue em Itajubá. O Ver. Adriano Simões disse que sente estranheza, 
pois nunca ouviu falar de uma pessoa que chega e monta uma barraca em uma praça pública. O Sr. 
Presidente interrompeu dizendo que se quiser dormir em uma praça pública, é o direito de ir e vir da 
pessoa, agora montar uma cabana. O Ver. Adriano Simões disse não entender a situação, dá-se a 
impressão que em Brazópolis não tem comando, qualquer pessoa chega e decide morar onde 
quiser, monta uma barraca se instala e por ali fica, todo mundo fazendo vista grossa e perguntou 
onde estão as autoridades, cadê nós aqui da Câmara, cadê o Ministério Público, cadê o Sr. Prefeito, 
alguém tem que tomar uma solução. O Sr. Presidente sugeriu que façamos uma ação em conjunto 
para que seja realmente solucionado este caso pelos poderes competentes, assinado por todos os 
Edis presentes. O Ver. Aldo Chaves disse para aproveitarmos essa oportunidade dos poderes 
reunidos para essa questão, lembrando a ata que acabamos de ler, sobre os problemas de 
Segurança Pública, onde o Ver. Sérgio Pelegrino e Ver. José Carlos enviaram a indicação ao 
Executivo, a qual estamos estudando e durante a semana uma pessoa nos deu sua explicação 
sobre o assunto da Indicação, este será um momento oportuno para chamarmos o Delegado de 
Polícia, o Tenente que é o Comandante da Polícia Militar de Brazópolis, o Promotor, o Prefeito, 
Consep e nós Vereadores, sentarmos e discutirmos Segurança Pública e também abordarmos esse 
assunto. O Sr. Presidente disse que propôs uma ação imediata, para que saia hoje, oficializado, se 
todos concordarem, um documento de todos nós, para que sejam tomadas as devidas providências 
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cabíveis para esse assunto especifico. O Ver. Carlos Adilson disse que até conversamos para a 
criação de uma Comissão de Segurança Pública, que leva de 15 a 30 dias para ser criada e seria 
muito interessante estarmos sentando com os representantes do Ministério Público, para termos 
uma ação de momento para minimizar a situação e afirmou que não é responsabilidade do 
Executivo, mas sim do Estado, que não cumpre. O Ver. Adriano Simões disse que alguém tem que 
tomar providência sobre isso, é um ser humano e tem que ser tratado com todo respeito. O Sr. 
Presidente concordou e disse que só não queremos a invasão do patrimônio público. O Ver. Adriano 
Simões disse que esteve na padaria próxima a casa do Ver. Aldo Chaves e uma pessoa que não o 
conhecia direito, o indagou se ele estava vendo a barraca que foi montada na praça pública. O Ver. 
Aldo Chaves disse que por morar ali em frente, ouve isso constantemente. O Ver. Sérgio Pelegrino 
sugeriu levarmos a pessoa para acompanhamento com um psicólogo da Prefeitura. O Sr. Presidente 
disse que isso já foi feito. O Ver. Adriano Simões falou sobre o evento ocorrido dia 07/11 no Anhembi 
em São Paulo, referente ao Caminho da Fé, onde conversou com a Dona Rosaura, que disse ter 
sentido muito em conversa com o Sr. Prefeito de a Prefeitura não ter enviado uma equipe 
representando Brazópolis no evento, mesmo porque, temos 15 quilômetros de Caminho da Fé no 
Distrito de Luminosa e pediu ao Executivo que fique mais atento a esses eventos, não somente do 
Caminho da Fé, mas todos que tiverem relevância ao turismo do Município, que alguém da 
Prefeitura ou da Câmara Municipal, se disponibilize para representar o Município de Brazópolis, isso 
é muito importante, depois abordou sobre o show de prêmios beneficente, que será realizado na 
Igreja São Benedito, no bairro dos Lucios, nos dias 09 e 10 de dezembro, a partir das 20:00 este 
show de prêmios será em prol da Dona Solange que está com um problema sério no quadril e 
convidou a todos para o evento, disse também sobre a visita feita ao bairro Cruz Vera, junto dos 
Vereadores Aldo Chaves e Adilson de Paula, o assunto foi o campo municipal de Cruz Vera, os 
moradores informaram que a comunidade comprou o campo de futebol, e o Ver. Adilson de Paula ao 
pedir a roçada no entorno do campo, recebeu a resposta de que lá é uma área particular, mas ali é 
uma área que é da comunidade de Cruz Vera, outra questão que é relevante, é que está localizado 
dentro do Município de Brazópolis, com o mato alto, corre-se o risco de aparecerem cobras, 
escorpiões, dengue e pediu que o Executivo tenha a sensibilidade e faça a roçada por completo, 
inclusive a moradora Maria Donizete enviou vídeos ao seu celular e ao celular do Ver. Adilson, os 
pedindo que resolvam essa questão. O Ver. Adilson de Paula complementou o Ver. Adriano dizendo 
que o campo não serve somente como esporte para a comunidade de Cruz Vera, pois ali também é 
usado pelo Centro Comunitário, que não tem uma sede no bairro, a festa do dia das crianças 
também foi feita no campo, todas as necessidades do bairro, o campo está disponível e disse não 
entender o porquê da Prefeitura não dar assistência no campo do bairro Cruz Vera, pois o campo é 
da comunidade do bairro e o Sr. Prefeito deve olhar com carinho ao invés de responder que o campo 
é uma propriedade particular. O Ver. Aldo Chaves disse que o campo é um relevante benefício 
social, mesmo sendo particular mas se está sendo cedido para uso de toda comunidade, é uma 
premissa. O Ver. Adriano Simões disse que outra questão importante é que amanhã ocorrerá um 
evento do Ministério da Agricultura no Distrito de Luminosa durante todo o dia, com início às 08:00, 
onde ocorreram várias palestras sobre cultivo de frutas e árvores frutíferas, será na ABAL e fez o 
convite a todos, outra questão é que amanhã as 19:00 ocorrerá um encontro sobre Turismo no 
Distrito de Luminosa, esse encontro deveria ocorrer no salão paroquial, mas como está reformando, 
informou que cedeu sua própria casa para a reunião, disse que como último assunto, algumas 
pessoas no município já tem discutido, sobre o Carnaval, que já devemos começar a pensar no 
assunto, os comerciantes já estão preocupados, é um patrimônio cultural que temos em Brazópolis, 
temos que preservar e essas festividades devem continuar em Brazópolis, devemos nós assumir 
nossas responsabilidades e o Executivo também, todas as lideranças devem estar se reunindo e 
discutido o assunto. O Sr. Presidente disse que tem havido reuniões sobre o assunto. O Ver. Adriano 
Simões respondeu que tem havido sim, mas disse que foi procurado por comerciantes, que disse 
não estar havendo interesse por parte de nós Vereadores e por parte do Executivo também. O Sr. 
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Presidente discordou, pois esteve na reunião e o Executivo está oferecendo várias coisas que não 
foram oferecidas no Carnaval de 2017. O Ver. Adriano Simões disse que deixará essa deixa, para 
que na próxima reunião que houver a respeito do Carnaval, gostaria que mais Vereadores 
participassem para discutir isso em um âmbito maior. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que estará 
presente. O Ver. Aldo Chaves reforçou a necessidade de sentarmos com os poderes Judiciário, 
Executivo, Legislativo, Delegado de Polícia, Tenente Paulo, para discutirmos as questões de 
segurança pública, que é muito importante, pois a cidade está vivendo um momento turbulento em 
questão de segurança, antes que perca o controle, devemos estar atentos ao assunto, onde já está 
ocorrendo uma cobrança generalizada por parte da população, então devemos reunir as 
autoridades, identificar soluções e demandas para irmos atrás do Secretário de Segurança do 
Estado, Comandante Geral da Polícia, porque temos Vereadores com interesse, Ver. Sérgio 
Pelegrino, Ver. José Carlos, Ver. Adriano Simões e Ver. Carlos Adilson que possui contatos no 
Governo Estadual. Eu, Ver. Dalírio Dias agradeci ao Sr. Helder da divisão de esportes, que 
disponibilizou três troféus para a feita de ciências da Escola Dino Ambrósio Pereira, que não possui 
ainda a data marcada, mas provavelmente para o fim de novembro, assim que a diretora informar 
farei o convite aos senhores e falei também da importância de termos essa parceria com o 
Executivo, pois são nas escolas que adquirimos conhecimento e o incentivo a feira de ciências, abre 
inúmeras capacidades para um aluno, pois ele irá começar a pesquisar, descobrir e aprender ao 
mesmo tempo, depois apresentar aos demais o conhecimento adquirido. O Sr. Presidente aproveitou 
as informações sobre educação e disse a todos que estão assistindo, para procurarem saber um 
pouco mais sobre o país chamado Finlândia, que até pouco tempo atrás era um país de 3º, 4º ou 5º 
mundo, hoje está sendo considerado um dos países mais avançados do mundo, porque investiu em 
educação, desde o pré primário, até a universidade, sendo todos gratuitos, o país deu um salto em 
20 anos. O Ver. Adriano Simões disse também na linha do Ver. Dalírio Dias, parabenizou ao Sr. 
Helder pelo trabalho à frente da divisão de esportes e agradeceu pelo jogo de camisas que ele 
disponibilizou através da Divisão de Esportes, o qual repassou ao time Sertãozinho Futebol Clube, 
do Distrito de Luminosa. O Ver. Sérgio Pelegrino convidou a todos em nome do Sr. Rubens Faria, 
vice-presidente do Vetebrás, para a Missa em comemoração dos 36 anos de vida do Vetebrás e 10 
anos do Projeto Japão, no dia 10/11 às 19:30 na sede do Clube. O Sr. Presidente disse que como na 
próxima semana será dia 15/11 que é Proclamação de Republica, não teremos prejuízo com isso, 
pois temos 5 quartas-feiras no mês de novembro, agradeceu a presença de todos e convidou a 
todos para a Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Casa no dia 22 de novembro 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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