
1 
 

                                       Ata da Trigésima Oitava Sessão Ordinária – 13-12-2017 
 

Ata da Trigésima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 
13 de dezembro de 2.017, às 19:00 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”, Em seguida solicitou os meus 
trabalhos como Secretário onde ao verificar o quórum constatei a presença de todos e 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, em seguida 
passei a leitura das Correspondências Enviadas: Ofício 186/2017 que encaminha ao Sr. Prefeito 
os Pedidos de Providências aprovados por unanimidade nesta Casa, no dia 06/12/2017; Ofício 
188/2017 que encaminha ao Sr. Prefeito os Projetos de Lei 43/2017, referente ao PPA e 44/2017, 
referente ao LOA, ambos aprovados por unanimidade nesta Casa, no dia 06/12/2017; Ofício 
187/2017 que encaminha ao Sr. Prefeito as Emendas Modificativas ao Projeto de Orçamento 2018, 
aprovadas por unanimidade nesta Casa, no dia 06/12/2017; Ofício 189/2017 enviado a Sra. 
Rosangela Maksur Krepp, Gerente do Distrito Regional Pouso Alegre, onde solicita documentos 
relativos aos Serviços prestados pela COPASA em todo Município de Brazópolis; Ofício 190/2017 
enviado ao Dep. Vanderlei Miranda, onde solicita que interceda junto ao Governo Estadual para 
aquisição de ônibus de 44 lugares para Brazópolis; Documento enviado ao Dep. Vanderlei Miranda 
para intervir junto ao Instituto Hilton Rocha, para beneficiar 70 pacientes na realização do Mutirão de 
Cataratas em nosso Município; Correspondências Recebidas: E-mail do Gabinete do Dep. 
Vanderlei Miranda informando a entrega de 96 caixas de micro lâmpadas e 200 metros de 
mangueira luminosa pela Cemig, a pedido do Deputado; EP-GOV nº 34/17 do Dep. Vanderlei 
Miranda informar as indicações de 2 Doblos Ambulância, Kits Esportivos e 1 Academia da Cidade; 
Ofício 111/2017 que encaminha os balancetes referentes ao mês de novembro, do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais; CRT/MG/0153/2017 do Deputado Bilac Pinto, que 
comunica a destinação do recurso de R$20.245,00 (vinte mil, duzentos e quarenta e cinco reais) 
através de FURNAS para o Centro de Referência de Assistência Social do Município de Brazópolis, 
pelo “Projeto Social Pão que Faz Crescer”; Ofício 404/2017 do Conselho Tutelar dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, que envia o relatório mensal referente as atividades deste Conselho 
Tutelar no período de 01/11 até 01/12; Ofício 404/2017 da Prefeitura Municipal relatando dados 
sobre a receita municipal; Ofício 401/2017 da Prefeitura Municipal encaminhando os Projetos de Lei 
nº 51 de 05/11/2017 e nº52 de 22/12/2017; Ofício 104/2017 da Casa de Convivência José Caetano 
Pereira, onde envia os balancetes da mesma, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2017; 
E-mail enviado pela Sra. Madalena Morais informando sobre o a Palestra com o Doutor Guilherme, 
no dia 18/12/2017 às 19h; Casa de Convivência José Caetano Pereira agradece o apoio nas obras 
sociais; Convite da Câmara Municipal de Três Corações para o Encontro Regional dos Presidentes 
de Câmara Municipais para debater a qualidade dos serviços da COPASA, dia 14/12/2017 às 14h, 
na Câmara Municipal de Três Corações; Copasa nº 318/2017 que encaminha os documentos 
relativos ao Ofício 189/2017; Convite para formatura do 9º ano e 3º ano do ensino médio, da Escola 
Estadual Alfredo Albano de Oliveira, dia 15/12/2017, às 19h30min; Documento enviado pelo Don 
José Luiz Majella Delgado, desejando os melhores votos de Natal e próspero Ano Novo; Convite 
para colação de Grau do CEP Brazópolis, dia 21/12/2017, às 20h, no Club Wenceslau Braz; Ofício 
393/2017 da Prefeitura Municipal que envia as respostas aos pedidos de providências protocolizados 
na Prefeitura dia 24/11/2017; Pedidos de Providências: Pedido de Providência 31/2017 do Ver. 
Adilson de Paula, 1 – Reitero que seja colocada uma lixeira tipo container na entrada do bairro 
Campinho, que fica na entrada do bairro Sertãozinho, sentido bairro Cruz Vera. Todos os moradores 
colocam o lixo no chão neste local que fica às margens da MG-295. O pedido de providência foi 
aprovado por unanimidade; Pedido de Providência 30/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Que seja feita 
a limpeza da Rua Benjamin Constant, devido ao mato alto e o período das chuvas. A pedido dos 
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moradores; 2 – Reitero pedido 21.2017 de 13/09/2017, onde solicito a construção de redutores de 
velocidade na extensão da estrada do bairro Lagos da Serra do trecho entre o “Bartez” até a subida 
que vai para o bairro Serra dos Mendonças, devido ao excesso de velocidade, durante a seca gera 
muita poeira e durante as chuvas, os carros espirram barro nas casas e pessoas, também é 
necessário o conserto do trecho, pois o que ocasiona o empoçamento das águas é o desnível 
encontrado na estrada, além da possibilidade de acidentes. Este pedido foi feito também pelos 
moradores locais. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Requerimento de 
Informação nº do Ver. José Carlos, onde solicita informações sobre o transporte de alunos para 
Itajubá; Pedido de Providência 27/2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que seja disponibilizado uma placa 
de sinalização “PARE” na estrada do bairro das Posses, no encontro com a estrada do bairro Bom 
Sucesso, referência: Próximo da casa do Sr. Ozires. Este cruzamento oferece risco de acidente, que 
também seja disponibilizada duas placas de sinalização de “Travessia de Animais”, para ser 
colocada na estrada do bairro das Posses. O Sr. Luiz Goulart disponibiliza em coloca-las, pois o 
mesmo a usa para travessia de animais; 2 – Que o setor de obras possa fazer as bocas de lobo para 
captação de águas no novo calçamento no bairro Bom Sucesso, uma na entrada para a casa do Sr. 
Iolando Teodoro, outra na Escola Joaquim Raimundo Braga e outro no final do calçamento ao lado 
da casa do Sr. Fernando; 3 – Peço ao setor de obras que possa efetuar a manutenção do 
calçamento no bairro Bom Sucesso, que devido as chuvas está afundando, referência à esquerda 
depois do bar do Raimundo e próximo da casa do Sr. Mario Borges. Os pedidos de providências 
foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 01/2017 dos Vereadores Dalírio Dias e 
Adilson de Paula, 1 – Solicito que seja passado a patrol na estrada do bairro Prainha e que seja 
colocada terra logo no início da estrada, também mais ou menos 100 metros depois ou próximo da 
entrada do laticínio mangueiras. Também que seja adicionado pedras na descida próximo a 
residência do Sr. Benedito Eugênio, mais conhecido como Dito Eugênio a pedido do morador José 
Aparecido Galvão e o transportador de leite Sr. Willian; 2 – Solicito que seja adicionado novamente a 
lixeira tipo container na entrada do bairro Prainha, pois a existente foi removida. Os pedidos de 
providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 29/2017 do Ver. Aldo 
Chaves, 1 – Que seja feita a limpeza nas margens da Avenida Jarbas Guimarães Neto, próximo a 
ponte, o local se encontra com mato alto e necessita de uma roçada. Atendendo à solicitação do 
morador “Edvaldo”; O pedido de providência foi aprovado por unanimidade; O Sr. Presidente iniciou 
dizendo que hoje chegaram 2 Projetos de Lei, números 50 e 51, os quais fará a leitura e irá distribuir 
para as Comissões, depois irá colocar o Projeto de Lei nº 50 em discussão e votação; iniciou 
fazendo a leitura do Projeto de Lei nº 51 de 01/12/2017, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 
995 de 16/01/2013, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e da Lei Municipal nº 597 de 
22/05/2002 e da outras providências”; Em seguida informou que o Projeto será distribuído para a 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, 
depois passou a leitura do Projeto de Lei nº 52 de 22/11/2017, que “Institui Gratificação Específica 
aos servidores que exercem funções de Supervisor de agentes de Endemias, Coordenador em 
Saúde Bucal e Coordenador de Vigilância Sanitária”; Em seguida informou que o Projeto será 
distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos 
e Fiscalização; Após a distribuição abordou sobre o Projeto de Lei nº 50 de 05/12/2017, que “Insere 
dispositivos do Código Tributário Municipal, instituído pela Lei nº 381/1997 e dá outras providências”, 
que chegou a nossa Casa na semana passada, então passou a leitura dos Pareceres favoráveis da 
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, Comissão de Legislação, Justiça e Redação e 
Parecer Jurídico, em seguida deixou o referido Projeto em discussão. O Ver. Aldo Chaves ressaltou 
que este Projeto já esteve em tramitação na Câmara em abril deste ano, onde aprovamos o mesmo, 
explicou que a matéria em questão é uma correção de um equívoco que ocorreu na criação da Lei e 
agora o Executivo está regulamentando a mesma para que entre em vigor a partir do próximo ano, 
como é uma matéria simples, disse ser favorável a votação. O Sr. Presidente então colocou o 
Projeto de Lei nº 50 em primeira votação, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade, o Ver. Aldo 
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Chaves 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 50 em 
segunda votação, o referido Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação e 
irá a sanção do Sr. Prefeito. O Sr. Presidente então deu início ao Grande Expediente. O Ver. José 
Carlos iniciou agradecendo a Secretária de Saúde, a Secretária Alessandra Lancetti e o pessoal que 
coordena a saúde mental, onde foi procurado sobre uma questão de acesso rápido a saúde mental e 
foi atendido no mesmo dia, para um encaminhamento ao atendimento de clínica; Outra notícia é que 
no Brasil temos mais de 2.000 regimes de previdências próprios do Município, como o BrazPrev aqui 
em Brazópolis, o qual foi escolhido entre os 5 melhores do Brasil para figurar na revista RPPS do 
Brasil, onde sairá uma reportagem na edição de dezembro – janeiro, por razão das boas práticas de 
gestão, especialmente a transparência e a prestação de contas, ficou muito feliz, pois é o nome de 
Brazópolis que será disponibilizado para o Brasil inteiro, onde esta seleção foi feita por indicação de 
empresas e escolheram Brazópolis por ser um regime novo e a qualidade na gestão dos recursos e 
a transparência das informações para a sociedade; Falou também, que para quem atua na política, a 
palavra é fundamental, então em alguns casos, ficar em silêncio tem melhor resultado do que falar 
algo e citou o Presidente dos Estados Unidos, Sr. Donald Trump, que mexeu com as questões de 
Israel, do povo Israelense e da Palestina, em uma infelicidade sem tamanho, onde foram feitos 
vários encaminhamentos, inclusive pela ONU, buscando pacificar e fazer acordos, e o Sr. Trump 
resolveu aprontar um alvoroço que causou o risco de guerra entre estes dois povos, que já disputam 
aquele território a centenas de anos, disse que devemos tirar como exemplo, que quem atua no 
Executivo e no Legislativo, até mesmo as instituições em cargos de direção, a palavra é fundamental 
e no momento de falarmos devemos avaliar e falar corretamente, pois uma palavra errada vira tudo 
de cabeça para baixo e o conserto demanda perdas de vidas, discórdia entre povos, enfim, está 
situação é muito difícil; Um último assunto, para ilustrar um pouco é referente as constantes 
reclamações do Executivo, sobre a falta de recursos e dificuldades em cumprir até mesmo os 
pedidos de providências, se observarmos, o que acontece não somente hoje em dia, mas já a muito 
tempo, os pedidos de providências de nós Vereadores, na grande maioria, são serviços comuns, 
limpeza de rua, praça, jardim, troca de lâmpada, estipula que 80% podemos classificar neste tipo. O 
Sr. Presidente interrompeu dizendo que é porque a população vem em cima de nós pedir. O Ver. 
José Carlos continuou dizendo que essa maioria de pedidos, são de serviços que precisam ser 
executados sem o nosso pedido, pois a rua tem que ser consertada, o jardim tem que ser aparado, o 
buraco tem que ser tapado, então reclamar do montante não é a solução, disse que sempre 
discordou dessa posição em todas as vezes que o Executivo tomou essa atitude e irá discordar de 
novo, pois se está faltando arrumar um buraco em uma rua, é porque a organização do Executivo 
não foi o suficiente para ir lá arrumar em tempo e por isso chega ao ouvido do Vereador e o mesmo 
faz o pedido, no qual está pedindo referente uma estrada já o ano inteiro e até o momento não foi 
feita limpeza, nem roçada, nem arrumada. O Ver. Sérgio Pelegrino aproveitou e disse acreditar que a 
ótica deveria ser outra, o Executivo deveria é nos agradecer, por estarmos enviando a demanda do 
cidadão para eles, pois é um roteiro que eles podem traçar já identificando quais são as prioridades, 
para que eles possam trabalhar e não reclamar achando que eles sabem de tudo. O Ver. José 
Carlos criticou a forma da resposta, onde diz que o responsável tal falou que isso será feito, chamou 
a atenção e disse que quem responde é o Prefeito, ele é quem tem em mãos a caneta e a 
capacidade de alterar a configuração da administração, a funcionalidade da administração e a 
efetividade do serviço estão sobre responsabilidade do Prefeito e dos que ele nomeia para cumprir 
determinadas funções, então, ele não pode ser simplesmente o mensageiro de um lado para o outro, 
isso seria diminuir a função do Executivo, disse que gostaria de chamar atenção para essa situação 
e não adianta reclamar, pois a população sempre irá pedir para o Vereador e o Vereador 
minimamente sempre irá trazer o pedido e colocá-lo para o Executivo, em relação ao recurso, fez um 
levantamento do portal do Banco do Brasil, onde apresenta um aumento de recursos do FPM de 
2016 para 2017, desde 1º de janeiro até 20 de novembro, são da ordem de 8,9% do FPM, então, 
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vamos ver, caso contrário a própria população vai enjoar de tanto reclamarmos, estamos aqui para 
ajudar, se precisarem de opinião, mas como já disse anteriormente, mesmo quando era da situação 
com o Prefeito, que não gostou quando tentaram falar para o Vereador não pedir, pois acha que é o 
mínimo que o Vereador consegue fazer e a população se vê retratada naquele que ela escolheu 
para representante para chegar aqui e ser a voz dele, fazendo o pedido que não é uma reclamação, 
é um pedido. O Sr. Presidente salientou que nós pedimos e quem executa é o Executivo. O Ver. 
Edson Eugênio aproveitou a fala do Ver. José Carlos, e falou que o problema é que nestas respostas 
tem muito jogo de “empurra”, por exemplo, para estradas, tem o Secretário de Obras para que? A 
máquina fica com quem? O Ver. Adriano Simões disse que o Secretário de Obras deve percorrer as 
estradas, para ver os pontos críticos que tem nas estradas, para levar ao Setor de Obras que é o 
responsável em solucionar o problema. O Ver. Edson Eugênio continuou dizendo que muitas vezes 
tira dúvidas com o Ver. José Carlos, pois é o mais experiente e muitas vezes falam que se você não 
é da situação, você não consegue fazer nada, explicou que é o único Vereador desta Casa que é do 
partido do Prefeito, Líder de Governo e a resposta que mais escuta dentro da Prefeitura é a palavra 
não, explicou não ter nada contra o Ver. Adriano, mas estes dias começaram um serviço no bairro 
Teodoros, ficaram 3 caminhões de terra, que deixou uma bagunça na frente da casa de um morador 
que ajudou aterrar as estradas e sempre está pedindo, mas a resposta é que não tem caminhão, ou 
que o caminhão está ocupado, questionou onde as mesmas estavam, deixaram que dar manutenção 
em estrada municipal para fazer estrada para particular, tem fotos para comprovar isso, e o Vereador 
também viu, Secretário de Agricultura também já vi xingando a todos desta Casa, fui pedir um 
caminhão de lixo, eles falaram que haviam contratado caminhão particular, ocorreu licitação, para o 
caminhão compactador, já fazem 10 meses que fiz um pedido e nem a resposta desse meu pedido 
foi enviada e agora estão achando ruim de mandarmos pedidos, que realize pelo menos 50% deles, 
que já ficaremos felizes. O Sr. Presidente disse que não seriamos nem nós, mas a população que 
nos pede. O Ver. Edson concordou e disse saber porque eles foram reclamar, pois tiveram uma 
reunião a poucos dias, com vários Prefeitos da região, que falaram que o máximo que recebiam por 
mês eram 4 ou 5 pedidos, então se os Vereadores de lá não trabalham, não podemos fazer nada, se 
temos vários pedidos de providências é porque estamos trabalhando, agora se estão achando ruim, 
sinceramente não dá para entender essa gestão. O Ver. Carlos Adilson disse que irá fugir um pouco 
do assunto, e agradeceu ao setor de infraestrutura, os engenheiros e ao Sr. Prefeito, sobre um 
pedido feito em conjunto com o Ver. Aldo Chaves, do risco de desabamento de uma casa no bairro 
São Francisco, onde disseram que seria feita uma análise na semana passada, onde reiterou o 
pedido e hoje ficou feliz em saber que parte da engenharia esteve no local e constatou o risco 
eminente do desabamento do barranco, que poderia cobrir as crianças e o vizinho, eles já tiraram 
fotos, pegaram e documentação e fizeram um acordo com eles, o material irá ficar em pouco mais de 
R$2.000,00 (dois mil reais) para ser feito o muro e as pessoas do bairro que irão fazer o trabalho, 
pois é um perigo iminente, ainda mais em tempos de chuva, graças a Deus está dando tudo certo e 
estará fiscalizando, registrou que este pedido é importante, mas não melhor que os outros, porém 
quando falamos em risco de vida, é uma coisa que não tem como esperar. O Ver. Sérgio Pelegrino 
falou em relação a uma resposta, no qual o Executivo disse não saber onde é a casa e o Sr. Paulo 
terá que procurar, primeiramente o Prefeito já esteve lá e já viu, ele fez campanha igualmente a ele, 
que só foi uma vez e lembra, então o Prefeito deve lembrar onde é e qualquer coisa é só ligar aqui 
na Câmara, pois o Vereador não morde, é só pedir que falo qual é o endereço, outra coisa é 
referente aos pedidos de providências, que irá complementar o que já falou, que eles deveriam nos 
agradecer pela demanda da cidade que passamos para eles, também que o Executivo não tem que 
nos ensinar a trabalhar e dizer o que temos que fazer, não sabe como eles ousam dizer como nós 
temos que trabalhar, devem sim olhar para o lado deles, que tem a chance de executar e não fazer 
de acordo com o que estamos pedindo, ou seja, estamos muito a frente deles, pois identificamos os 
problemas antes e as vezes quando eles identificam, mesmo com nosso pedido, eles executam a 
obra e não se lembram do Vereador, neste momento são eles que lembraram e eles que fizeram, 
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inclusive hoje, em relação do Sr. Prefeito, viu que houve um elogio a outros Vereadores referente a 
um repasse, o que é engraçado, pois nunca tivemos um elogio para a nossa Câmara, será que nós 
não trabalhamos, de um lado estamos cheios de pedidos de outro parece que não trabalhamos, 
então está muito incoerente, termos tantos pedidos e nem sequer um elogio, somente críticas, são 
somente Projetos bombas que temos que resolver, na hora de aumentar taxa de lixo vem pra cá, 
para cobrar mais do cidadão, temos que votar e estamos atrasados, taxa para cobrar iluminação 
pública, estamos atrasados e temos que votar, ou seja, é somente a bomba que temos que repartir 
com o Prefeito, não fazemos mais nada, os nossos pedidos, os projetos que nos envolvemos, 
Carnaval que já nos envolvemos, pois a Secretaria da Cultura foi omissa e não assumiu seu 
compromisso, teve muito tempo para fazer este ano e não fez de novo, estamos na mesma situação, 
todo o desgaste que tivemos com os estudantes, onde todos os Vereadores se envolveram, mas na 
hora que compra um carro ou adquirir alguma coisa na Prefeitura, o mérito é único da Prefeitura, 
parece que não tem mérito do Vereador, não tem mérito do cidadão Brazópolense, essas conquistas 
que estão tendo na Prefeitura, são todas nossas também, não é nossa de Vereador somente não, só 
do Prefeito, é do cidadão, que está economizando, está pagando a conta e está vindo ainda mais 
contas pro cidadão pagar, o Executivo quer que nós votemos e depois o cidadão nos cobra, então 
eles pegam esse dinheiro e compram outra coisa e quem fez, o Executivo sozinho, somente eles 
trabalham e nós não, os “colocadores de pedidos”, então, vamos abrir o olho, fazer a parte de vocês 
primeiro, fazer o trabalho direito para depois vir cobrar de nós, nos deixe fazer o nosso, pois ao seu 
ver todos os 9 Vereadores estão trabalhando muito bem; Mudando de assunto, parabenizou a todos 
os organizadores da Festa de Santa Luzia, onde pode estar participando, a festa foi muito bonita e 
este ano teve a felicidade de não chover. O Ver. Adriano Simões abordou o assunto das respostas 
dos pedidos, disse não concordar com algumas respostas, onde o pessoal de Obras está envolvido 
com a limpeza da cidade, para as festividades de fim de ano, muitas das pessoas que vem para a 
cidade acabam passando pelos bairros, distritos, então estes também devem estar bem cuidados; 
em relação a quantidade de pedidos de providências, fica feliz com essa reclamação do Executivo, 
pois enaltece demais a nossa Câmara e pediu a Deus que o inspire e coloque ainda mais visão, para 
que enxergue mais pedidos de providências para o Município de Brazópolis e convocou a cada 
cidadão de Brazópolis, para que tragam ainda mais pedidos de providências para nós Vereadores, 
para que nós então coloquemos esses pedidos para o Executivo, agradeceu ao Executivo por 
estarem abrindo nossos olhos em relação a esse assunto e parabenizou a nossa Câmara; Outro 
assunto que o Ver. não concorda é aumentar a receita cobrando mais do cidadão, nossa cidade já é 
carente de emprego e nessa questão de aumentar a taxa de lixo, temos que discutir muito o assunto. 
O Sr. Presidente disse que o Projeto ainda está parado por nosso consenso. O Ver. Adriano Simões 
disse que estamos pensando no cidadão, estamos avaliando toda a situação. O Sr. Presidente disse 
que não é contra, mas temos que ter o estudo de impacto e pensar no Executivo para que possa 
desempenhar um bom serviço de coleta. O Ver. Adriano Simões disse que temos que balancear e 
vermos os dois lados da questão, não somente olhar o lado do Executivo que está precisando da 
receita, temos que ver o lado do cidadão também, se ele tem condições de arcar com essas novas 
taxas, disse também que ficou surpreso com uma resposta ao Ver. Dalírio Dias, sobre uma capina 
no Posto de Saúde, que já foi feito a algum tempo e a resposta é que ficará para janeiro, se o Ver. 
fez o pedido já a algum tempo, é porque tem a necessidade, novamente a resposta de que o pessoal 
de obras está empenhado na cidade visando os visitantes que comparecerão no final do ano, mas 
deve-se olhar com atenção, o ponto citado pelo Vereador, pois é um posto de saúde, é uma questão 
de saúde pública, sabe que não é fácil para o Administrador ver tudo isso, mas ele deve ter equipe 
para isso; Deixando de criticar, agradeceu ao Sr. Prefeito e a Sr. Cibele Veloso, do transporte de 
saúde, que constantemente estão cedendo ônibus para doação de sangue, tanto em Poços de 
Caldas, quanto em Pouso Alegre; Falou então sobre o Campeonato Municipal de Futebol, onde a 
disputa será entre ele e o Ver. Adilson de Paula, que a final será entre Luminosa x Cruz Vera, será 
neste domingo a partir das 17h; Falou também sobre a ação entre amigos em prol Sra. Solange 
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Norberto, que aconteceu no último final de semana, no Distrito de Luminosa, foi um sucesso, o Ver. 
Dalírio esteve presente com sua família, parabenizou a todos que participaram; também abordou 
sobre a formatura da Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira, no dia 15/12/2017 e convidou a 
todos em nome do Diretor da Escola, Sr. José Maria Pereira Rosa; abordou também sobre a reunião 
sobre Saneamento Básico que aconteceu no Distrito de Luminosa, onde várias dúvidas puderam ser 
elucidadas, tivemos a presença de várias autoridades do setor; Finalizou falando sobre o maquinário 
que está no Distrito de Luminosa, a retroescavadeira, a patrol, o caminhão e agradeceu ao Sr. José 
Benedito, Sr. Prefeito, por estarem disponibilizando este maquinário. O Sr. Presidente disse que feliz 
será o dia que tivermos uma retroescavadeira e uma patrol que possa ficar no Distrito de Luminosa, 
disse para nos empenharmos em ajudar o Executivo nisto, através dos nossos Deputados, 
aproveitarmos que o próximo ano será ano eleitoral, vamos começar a pedir. O Ver. Adriano Simões 
lembrou de um último assunto, que ali em cima da academia “GetFit”, antigo bar do Gustavo, tem 
uma faixa que é a mais pura realidade, está pedindo para votarmos em candidatos que assumam 
compromissos de trazer o progresso para Brazópolis, que será via a estrada Campos de Jordão – 
São Bento do Sapucaí. O Sr. Presidente disse que sempre falou sobre isso e insiste em dizer que lá 
é a porta de entrada do Turismo de Brazópolis, temos o bairro Bom Sucesso com o Observatório e é 
uma região linda, mas pro estado de São Paulo a porta de entrada é no Distrito de Luminosa, disse 
que já consta que essa estrada foi asfaltada, vários políticos de Brazópolis já tentaram reverter essa 
situação, nós mesmos estivemos esse ano e nos foi mostrado pelo DER que essa estrada consta 
como asfaltada. O Ver. Adriano Simões continuou agradecendo ao Sr. Paulo e toda equipe de 
Obras, que realmente trabalha muito e as vezes não conseguem atender tudo, pois a demanda é 
muito grande também, mas ressaltou que nós aqui nesta Casa, não só criticamos, como também 
vemos o lado positivo das coisas e com os pedidos de providências tentamos ajudar, não querendo 
causar tumulto ou problemas com o Executivo, devemos estender as mãos um ao outro, se não, não 
chegaremos a lugar nenhum, tem que ser com parceria, este é o caminho. O Sr. Presidente disse 
que iremos continuar fazendo nossos pedidos de providências e torcer para que eles consigam 
fazer, nem que seja pouco a pouco. O Ver. Adriano Simões respondeu que iremos continuar atuando 
nessa linha com toda a certeza. O Ver. Adilson de Paula pediu ao Secretário Executivo que passe as 
fotos sobre a situação que deparou hoje, explicou que sua mãe de 80 anos, sofreu uma queda e 
machucou a coluna, então precisou da ambulância devido a maca para transportar, então foi dito que 
a ambulância estava atendendo a outra ocorrência, então um amigo o enviou fotos mostrando a 
ocorrência que estava sendo atendida, onde a ambulância estava sendo usada como carro de 
transporte, carregado de caixas, que segundo a pessoa, estavam pegando no “Postinho” e levando 
para a Assistência Social, sendo que deixa uma pessoa acidentada, precisando de urgência e 
questionou se é certo que o acidentado espere descarregar o carro para ser socorrido. O Sr. 
Presidente perguntou que material seria esse da foto, se por acaso é remédio. O Ver. Adilson de 
Paula disse que não deu para identificar e questionou se o Sr. Presidente está de acordo em 
transportar. O Sr. Presidente respondeu que não é isso. O Ver. Aldo Chaves disse a título de 
esclarecimento, aproveitando a abordagem do Ver. Adilson de Paula, que necessariamente 
recorremos ao plantão, mas temos também o SAMU que pode estar prestando o serviço, pelo 
telefone 192. O Ver. Adilson de Paula questionou se não havia outro carro da saúde que poderia 
fazer esse serviço e deixar a ambulância especificamente para os acidentados, ou necessitados. O 
Ver. Aldo Chaves disse que não está justificando. O Ver. Presidente disse o mesmo que o Ver. Aldo 
Chaves, faria de tudo para ajudar, da mesma forma que o Ver. Adilson de Paula já fez para ajudar 
uma amiga no bairro Can Can, disse que somente perguntou, pois se o carro estiver ocioso e 
precisar carregar remédio ou alguma coisa, somente isso que está falando. O Ver. Adriano Simões 
defendeu o Ver. Adilson de Paula dizendo que é leigo no assunto, mas pensa que a ambulância está 
transportando alguma coisa, qualquer coisa que seja, ela deve estar é disponível 24 horas, se está 
precisando, ela deve estar disponível. O Sr. Presidente questionou se a ambulância foi buscar a mãe 
do Ver. Adilson de Paula. O Ver. Adilson de Paula disse que ela foi sim, atendeu e levou, por isso 
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agradece, porém a ambulância foi fazer a entrega deste material primeiro para depois socorrer. O 
Ver. Aldo Chaves disse que não quis justificar o fato, somente que aproveitou o gancho, já que 
estamos sendo transmitidos ao vivo para a população, que as vezes não consegue o atendimento 
naquele exato momento, que também temos o serviço do SAMU que o Município paga ao mesmo, 
através de convênio, um valor próximo de R$5.000,00 (cinco mil reais) mensal para ter a 
disponibilidade de atender a população, explicou que disse a título de conhecimento. O Ver. Sérgio 
Pelegrino disse que o pessoal do próprio Hospital poderia ter feito isso, ciente da ocupação da 
ambulância, já poderiam indicar o uso do SAMU, que é a mesma situação de você chegar no 
Hospital precisando do médico e ser informado que ele não está, que está enchendo laje. O Sr. 
Presidente disse que independente se foi a mãe de um Vereador, qualquer cidadão. O Ver. Aldo 
Chaves disse sobre os compromissos de final de ano, uma demanda muito grande de atividades, 
esquecemos de algumas datas e no dia 18/11 é comemorado o Dia do Conselheiro Tutelar, 
aproveitou mesmo para parabenizar estes profissionais, que se dedicam a um trabalho muito 
importante; também agradeceu a Sr. Flávia, contadora da Prefeitura, que esteve presente junto da 
Secretária de Finanças, Sra. Valdete, onde foram fundamentais para resolvermos questões 
orçamentárias, onde correu tudo bem e em conjunto achar as soluções viáveis e atender as 
necessidades, tanto do Executivo, como da Câmara também; Parabenizou o dia 13/12, dia de Santa 
Luzia, infelizmente não pode estar presente na missa, mas gostaria de parabenizar os festeiros, 
organizadores e que a Santa possa abençoar a todos. Eu, Ver. Dalírio Dias aproveitei os 
agradecimentos e agradeci a empresa REMO, que esteve no bairro Bom Sucesso fazendo reparos 
em 19 pontos, que pude estar acompanhando, também agradeci ao Ver. Adriano Simões que ajudou 
no contato com a empresa REMO; Enalteci também os relevantes trabalhos do Assessor de Novos 
Negócios, Sr. José Marcio, que nos possibilitou a melhoria da iluminação pública de nosso 
Município, que mediante a algumas cobranças, as oportunidades surgem e são realizadas, assim 
ficamos felizes, mesmo com a demora; Agradeci também ao Ver. Adriano Simões pelo convite a 
festa beneficente ocorrida no bairro dos Lúcios, que inclusive cheguei um pouco mais cedo e pude 
também participar da celebração do pessoal do bairro Canta Galo e a festa foi muito boa e fiquei 
impressionado com a mobilização do povo, quando se trata em ajudar o próximo e espero que a 
arrecadação seja o suficiente para a cirurgia que ela necessita, também em outras oportunidades, 
basta nos convidar que estaremos presentes. O Ver. Aldo Chaves disse que estamos já finalizando o 
ano e em breve entraremos em recesso parlamentar, possivelmente com nossa última Sessão, 
somente em caso de necessidade para estarmos reunindo novamente e para o próximo ano, que 
estaremos com a nova mesa diretora, onde já estamos estudando diversas inovações, onde já 
solicitou ao Técnico Legislativo Julio Faria algumas resoluções para podermos sentar e debater em 
conjunto, obviamente na intenção de acertar, mas se errar é normal, somos seres humanos, mas 
sempre com o objetivo de acertar e fazer o melhor pela nossa cidade, então aproveitou para já 
estarmos pensando neste assunto, devemos procurar nos unir e mostrar que estamos aqui para 
somar um com o outro, dessa forma vamos longe e a cidade só tem a ganhar com isso, em relação 
ao Executivo, sabemos que o entendimento das questões Legislativas são conflitantes, pois somos 
abordados na rua, a população carente de diversas necessidades procura o Vereador, devido a 
facilidade e acessibilidade que temos, pois não temos horário nem local, muitas vezes nos 
momentos de lazer as pessoas nos procuram e as vezes por parte de algumas pessoas existe essa 
dificuldade de entendimento, pois de certa forma, devemos mostrar que estamos preocupados com 
os problemas do cidadão e nesse sentido realmente se torna um pouco conflitante, pediu aos 
colegas do Executivo que tenham compreensão, paciência, pois estamos nessas cadeiras pela 
vontade do povo, onde disputamos um pleito dificílimo, com muitos candidatos e nós 9 ocupantes 
destes lugares, tivemos este árduo trabalho para podermos estar aqui e não estamos aqui a toa, as 
vezes quem está no Executivo tem essa  dificuldade de compreender e agora tendo este primeiro 
mandato no Legislativo de grande aprendizado, compreende certas situações que não compreendia, 
mas acha que eles devem ter compreensão e paciência. O Ver. José Carlos lembrou que reconhecer 
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os líderes legítimos também é trabalho de quem está na liderança, nesse sentido, o Vereador é um 
líder legítimo, querendo ou não, é um líder legítimo, de alguma forma uma parcela da população o 
nomeou para representar ela, então, como vereadores temos que ter paciência com o cidadão que 
nos aborda na missa, em velório ou qualquer outro lugar para pedir socorro e temos que aprender a 
lidar com isso, quanto o Executivo também deve aprender com isso, que vamos lá para representar 
aquele pedido e citou seu irmão Sr. “Toninho” que foi Secretário de Obras, que sempre falava que é 
uma alegria ir em um bairro e o Vereador estar esperando, para conversar com morador, resolver 
onde irá pegar terra, resolver como será tirada uma cerca, pois o Vereador tem acesso as pessoas e 
o Secretário as vezes não tem, disse que citou seu irmão que citava principalmente o Distrito de 
Luminosa, onde o Sr. João fazia isso muito bem, então conclui-se que isso é bom e quem está lá 
precisa aprender isso, que o Vereador ajuda e isso é um ganho, então temos nossos desafios de 
estarmos disponíveis na hora e momento que o cidadão precisar e o Executivo tem o desafio dele, 
que é saber que nós vamos pedir e se ele achar ruim, iremos vir aqui e falar que ele não pode achar 
ruim e pedirmos 10x mais, sabe que é algo complexo de lidar, depende de um crescimento pessoal e 
um entendimento do que é público, mas devemos ir aprendendo, o que obviamente, quanto melhor 
for a relação, mais produtiva será e quanto mais difícil for a relação, ainda mais veremos que 
trabalhamos muitas vezes com baixa produção. O Sr. Presidente disse não só aqui na Câmara, 
algumas vezes em casa almoçando as pessoas chamam, já ocorreu de estar almoçando às 12:00 e 
ser chamado para atender o cidadão e retornar para terminar o almoço às 20:00. O Ver. Adriano 
Simões disse que isso é corriqueiro. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que em algumas vezes até as 
04:00 da manhã na internet é chamado e respondemos, agora porque no Executivo com papel todo 
correto acham errado. O Sr. Presidente disse que a população nos chama porque acredita no nosso 
trabalho; Ontem foi concedido a comenda Hélio Costa ao Dr. Guilherme, psiquiatra daqui de 
Brazópolis as 12:00, dia 12/12/2017; Também falou da viajem que fez com o Ver. Aldo Chaves para 
Belo Horizonte atrás de Deputados para pedir o ônibus de 44 lugares para a Educação e tiveram a 
boa notícia de que Brazópolis foi contemplado, com 2 ambulâncias Dobló, 1 Kit Esportivo e 1 
Academia ao Ar Livre. O Ver. Adriano Simões perguntou o nome do Deputado. O Sr. Presidente 
respondeu que é o Deputado Vanderlei Miranda do PMDB; Já foi lido também o convite, onde 
amanhã ele, o Ver. Aldo e a Advogada Valéria irão a Três Corações a respeito do assunto COPASA, 
esta reunião é para Presidentes de Câmara, como foi elucidado aqui e como a sua gestão vai até 
31/12 e após isso será o Ver. Aldo e por isso ele está indo, explicou que esse problema com a 
COPASA é devido uma cobrança indevida nas instalações da ETE, deu o exemplo da cidade de São 
Paulo, onde você paga R$100,00 (cem reais) de água, então irá pagar R$100,00 (cem reais) de 
esgoto também, chamado efluente, que é a água que sai do nosso esgoto e o problema em Minas 
Gerais é que várias cidades estão pagando sem que a COPASA tenha realizado a estação de 
tratamento de esgoto, sendo uma cobrança indevida, também o próprio tratamento mas sem fazer o 
tratamento, então solicitou vários documentos para a COPASA de Brazópolis, na quinta-feira e hoje 
chegaram de Pouso Alegre, também outros documentos que foram solicitados a Prefeitura já nos 
foram entregues, então juntamos todo o material para irmos a essa reunião, informou que Brazópolis 
não tem esse problema com a COPASA, pois quem faz hoje em dia é a Prefeitura e todas as 
cidades maiores na nossa região estão sofrendo com esse problema, também entrou em contato 
com o Ex-Presidente dessa Casa Sr. Sérgio Reis, pai do Ver. Sérgio Pelegrino que apresentou um 
relatório químico, que aposentou na SABESP, onde nos deu algumas dicas, pois aqui devemos dar 
tiro para todos os lados, saúde, educação, estrada, tudo o que for possível, devemos correr atrás; 
Continuou dizendo que é difícil, mas vale a pena, ainda mais quando conseguimos uma cirurgia que 
está enrolada a 2 anos, vale mais do que seu salário. O Ver. Adriano Simões questionou sobre o 
leilão da APAE, onde não pode estar presente. O Ver. Edson Eugênio disse que os festeiros 
esperavam mais gente, mas tinham muitas pessoas e gestos bonitos, pois arrematavam o Bezerro e 
o doavam novamente, teve uma bezerra que foi leiloada 9 x, arrecadando R$2.800,00 (dois mil e 
oitocentos reais), acredita que tenha atingido um valor considerável e parabenizou a todos os 
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organizadores. O Sr. Presidente disse que na realidade o Sr. Prefeito está fazendo o que pode e o 
que não pode pela nossa cidade, pois acompanha a vida dele bem próximo. O Ver. Adriano Simões 
disse que é prova disso. O Ver. Adilson de Paula parabenizou a comissão da festa de Santa Luzia, 
principalmente ao Sr. Paulo da Obra, que foi um dos que mais trabalhou na festa. O Sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos e convidou a todos para a Trigésima Nona Sessão Ordinária da 
Casa no dia 20 de dezembro 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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