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                                       Ata da Quadragésima Sessão Ordinária – 22-12-2017 
 

Ata da Quadragésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 22 
de dezembro de 2.017, às 17:00 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. O Sr. 
Presidente pediu que seja feita a leitura das Correspondências Enviadas: Ofício 195/2017, 
assunto: Encaminhamento (FAZ) ao Sr. Prefeito o Requerimento de Informação aprovado por 
unanimidade em Sessão desta Casa em 19/12/2017; Ofício 196/2017 que encaminha ao Sr. Prefeito 
os Pedidos de Providências aprovados por unanimidade em Sessão desta Casa em 19/12/2017; 
Ofício 192/2017 referente ao Ofício 408/2017 recebido do Executivo, onde informa ter ficado vago e 
generalizado a informação do referido ofício; Comunicado sobre a alteração de data e horário da 40ª 
(quadragésima) Sessão Ordinária, do dia 27/12/2017 para o dia 22/12/2017 às 17 horas; 
Correspondências Recebidas: Ofício 403/2017 da Prefeitura Municipal com as respostas dos 
pedidos de providências protocolizados na prefeitura no dia 07/12/2017; Ofício 833/2017 da 
Secretária Municipal de Saúde com o envio do relatório quadrimestral de gestão; Ofício 513/2017 do 
Deputado Duarte Bechir que registra o recebimento do Ofício 175/2017  contendo pleito em favor da 
APAE deste Município; Ofício 422/2017 da Prefeitura Municipal informando sobre a queda da receita 
no ano de 2017; Ofício 23/2017 da Secretária da Fazenda e Planejamento em complementação ao 
Memorando 39/2017 do SFMP, onde esclarece que o Município foi autuado por não realizar o 
tratamento de esgoto no prazo estabelecido; Certificado EMATER a Câmara Municipal de 
Brazópolis; Ofício 418/2017 da Prefeitura Municipal que envia a Lei Municipal nº 1210 de 
15/12/2017; Ofício 416/2017 da Prefeitura Municipal em referência ao Ofício 405/2017, onde solicita 
a máxima brevidade na apresentação das Emendas ao LOA e PPA; Pedidos de Providências: 
Pedido de Providência nº 30/2017 do Ver. José Carlos, 1 – Manutenção no calçamento da Rua 
Álvaro de Barros, no trecho entre a Travessa Mário Silva e a Avenida Tancredo Neves; 2 – 
Verificação e manutenção do calçamento no trecho da estrada que liga a Avenida Principal do bairro 
Bom Sucesso a Estrada de acesso à comunidade Machados. A chuva forte deslocou os bloquetes 
em um pequeno trecho na lateral do logradouro e uma manutenção agora, por se tratar de um morro 
bastante íngreme, vai evitar um estrago maior nas próximas chuvas; 3 – Colocação de pedras, 
COMO MEDIDA URGENTE, na Estrada do Observatório, nos trechos mais prejudicados com estas 
últimas chuvas. As chuvas de ontem, dia 21/12/2017 e de hoje deixaram alguns trechos com 
bastante lama e valetas que atravessam a estrada. Os pedidos de providências foram aprovados por 
unanimidade; Pedido de Providência 29/2017 do Ver. Dalírio Dias, 1 – Que seja colocado, no final do 
calçamento em Bom Sucesso, depois da rotatória, um caminhão de pedra no sentido do bairro; 2 – 
Que seja passado a patrol na estrada do bairro Bom Sucesso depois do calçamento novo, 
adicionando um caminhão de pedra na sequência do calçamento; Os pedidos de providências foram 
aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 32/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Que seja 
enviado aos órgãos competentes a pedido dos moradores da Travessa Maria Aparecida de Jesus, 
para que seja melhor distribuído a colocação dos postes de iluminação pública. Como podem 
perceber nas fotos, existem 2 postes muito próximos e o restante da rua sem postes. Obs.: Devido a 
escuridão, uma senhora caiu ontem nesta rua e se machucou bastante. O pedido de providência foi 
aprovado por unanimidade; Pedido de Providência 31/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja feita 
a manutenção na Avenida Coronel Francisco Braz, com um buraco em frente ao número 510. 
Relatos dizem que já danificou rodas de veículos; 2 – Que seja feita a manutenção dos bloquetes na 
Rua Silvestre Ferraz, em frente ao número 121. Os bloquetes afundaram e tem a necessidade de 
nivelamento; 3 – Que seja feita a revisão das casas do Loteamento São Francisco e bairro Frei 
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Orestes, que estão em estado de abandono, onde o Município pode requerer e doar para famílias 
que realmente necessitam de moradia. Considerando o déficit habitacional em nosso município. Os 
pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. Pedido de Providência 28/2017 do Ver. 
Adriano Simões, 1 – Que seja solicitado junto a empresa REMO a substituição das lâmpadas dentro 
da Vila do Distrito de Luminosa. Pois as mesmas não estão clareando o ambiente. Os moradores, 
principalmente os mais idosos reclamam pela falta de visibilidade, inclusive moradores estão usando 
o próprio celular para iluminar a rua quando saem de casa; 2 – Que seja feita a manutenção na Rua 
Luiz de Souza Vizoto, próximo à entrada da Quadra do Lar das Crianças. Pedido solicitado pelo 
morador Wesley Thiago Ferreira de Paula. Os pedidos de providências foram aprovados por 
unanimidade. Grande Expediente: O Sr. Presidente disse termos um Projeto de Lei do Legislativo, 
um Projeto de Lei do Executivo e um relatório da Secretária de Educação, então fez a leitura do 
Projeto de Lei nº 02/2017 do Legislativo, que “Dispõe sobre a denominação de logradouro público e 
dá outras providências”, também do histórico do Sr. Joaquim Ferreira da Silva “Sô Zote”, em seguida 
apresentou o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e o Parecer Jurídico, ambos 
favoráveis ao referido projeto e o colocou em discussão. O Ver. Aldo Chaves disse que sempre 
devemos enaltecer as pessoas que deixaram um legado por nossa cidade e de acordo com tudo o 
que nos foi apresentado, podemos dizer que o “Sô Zote” deixou sua marca em Brazópolis, então 
nada mais justo do que esta homenagem. O Sr. Presidente salientou que podemos somente dar 
nomes as ruas, de pessoas que faleceram a pelo menos 1 ano; Em seguida perguntou se algum 
outro vereador usaria a palavra, não havendo, colocou o referido Projeto em 1ª votação, o Projeto de 
Lei nº 02/2017 do Legislativo foi aprovado por unanimidade em 1ª votação; O Ver. Aldo Chaves fez o 
pedido de regime de urgência; O Sr. Presidente consultou os demais vereadores sobre o pedido de 
regime de urgência, onde o mesmo foi aceito e então colocou o referido Projeto em 2ª votação; o 
Projeto de Lei nº 02/2017 do Legislativo foi aprovado por unanimidade em 1ª votação e 2ª votação e 
vai à sanção do Executivo; Em seguida apresentou o Relatório de Avaliação do Plano Municipal de 
Educação da Prefeitura Municipal de Brazópolis, a Lei Municipal nº 1123 de 10/06/2015 no período 
de 2017, onde agradeceu a presença da Secretária de Educação Sra. Stefany e da Supervisora Isis, 
que elucidaram sobre o Plano e tiraram todas as dúvidas; Então fez a leitura do Parecer favorável da 
Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente, em seguida deixou a 
discussão do Relatório em aberto. O Ver. José Carlos agradeceu a presença da Secretária Stefany e 
da professora Isis e deixou seus parabéns em letras garrafais para toda a equipe, a qual as duas 
estão aqui representando, na execução do Relatório, que acredita serem 20 estratégias com 20 
metas cada e para todas estas estratégias, são feitos levantamentos de dados, que são analisados 
para verificação da meta, se possuem a necessidade de uma melhoria, o que é muito detalhado, 
então o relatório tem uma competência muito grande, novamente parabenizou e destacou que são 
de servidores públicos assim que precisamos a frente destas questões, pois, embora pareça matéria 
técnica e complicada, quando se tira meta por meta e estratégia por estratégia, fica simples 
identificar os problemas para depois no total agirmos pelo resultado da melhoria da educação. O Sr. 
Presidente lembrou que passou também por uma audiência. O Ver. Adriano Simões destacou a 
presença das servidoras, que discutiram e explicaram todo o Plano, o que é importante pois elucidou 
para todos, finalizou parabenizando a todos da Secretária de Educação. O Ver. Aldo Chaves 
elucidou que o Plano possui uma validade de 10 anos, de 2015 até 2025 e este ano terá 
acompanhamento ao final do término do ano de 2018, para conferências das metas, também que a 
cada 2 anos, são feitas essas avaliações com audiência pública, onde irá retornar para votarmos e 
aprovarmos, parabenizou também a supervisora Isis e a Secretária Stefany, pelos 4 meses de 
trabalhos árduos, como lembrou o Ver. José Carlos, são servidores efetivas, que realmente se 
dedicam e se doam pelas questões do Município, então devemos enaltecer o trabalho. O Ver. Carlos 
Adilson parabenizou a Isis e a Stefany, também a toda equipe e lembrou que o Plano chegou na 
Câmara nesta terça-feira, onde até então, não seria colocado para votação, por uma questão de 
regimento interno, porém quando elas vieram na Câmara, debaixo daquela chuva e expuseram a 
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realidade, pois não conhecia a fundo o Plano, que é de extrema importância para a educação de 
Brazópolis, através de suas metas, então disse que ao sentar e expor o Projeto, todas as dúvidas 
são tiradas, o que é algo muito produtivo, onde ocorre dialogo, pois todos da Câmara foram eleitos 
para trabalhar a favor do povo, fazer o que é certo, seguindo o regimento da Casa, lembrou que os 
vereadores trabalham aqui a 12 meses e neste tempo ocorreram problemas, porém todos são 
homens para sentar e conversar, qualquer secretário do Projeto pode vir até a Câmara para 
apresentar o mesmo. Em seguida o Sr. Presidente perguntou se algum outro vereador usaria a 
palavra, não havendo, colocou o referido Relatório em votação única, onde o referido Relatório foi 
aprovado por unanimidade; continuou com 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, Coordenação em Saúde Bucal e Coordenador de Vigilância Sanitária”, seguidos pelos 
Pareceres da Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente, Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Parecer 
Jurídico, ambos sendo favoráveis ao Projeto, então colocou em discussão o referido Projeto; 
salientou que houve uma explanação, da mesma forma que falamos do Relatório que acabamos de 
aprovar, onde contamos com a presença da Secretária de Saúde Alessandra Lancetti, a dentista 
Sra. Regina e a veterinária Leila da Vigilância Sanitária, que esclareceram as dúvidas sobre o 
Projeto. O Ver. José Carlos justificou sobre a tramitação da matéria, que em tempos de crise, se 
estabelecermos uma gratificação diferenciada, do que irá ocorrer com o geral, é algo irreal, porém, 
neste caso especifico, o município compactua com a saúde bucal nas ações que devem ser 
realizadas durante o ano, uma destas ações é possuir um coordenador, para que o plano possa ser 
cumprido, isto irá impactar no valor que o município recebe, neste sentido justifica sua aprovação do 
projeto. O Ver. Aldo Chaves acrescentou que essa forma de diálogo se faz muito importante, o que 
já imaginava que daria certo e então pode ter a certeza, o Secretário e as pessoas do Executivo que 
tiverem interesse no Projeto, venha apresentar o mesmo, para que possamos dialogar e poder 
chegar a um consenso uma melhor opção, pois o Projeto quando chega, não sabemos a 
necessidade real, nenhum dos vereadores quer prejudicar os funcionários, mas temos que pensar no 
todo, que são 460 servidores e uma matéria de gratificação que irá beneficiar poucos, ficamos 
inseguros, porém com a explicação da Secretária Alessandra e da Dona Regina, ficou tudo muito 
claro e podemos ficar tranquilos, pois irá possibilitar maiores repasses federais. O Ver. Carlos 
Adilson disse que depois de tudo que foi falado sobre o Projeto, onde alegaram que não havíamos 
aprovado o Projeto, porem somente fizemos um pedido de vista do Projeto, para podermos analisar 
com atenção, pois temos que salientar que em muitos casos os projetos podem dar errado e depois 
os cobrados serão os vereadores, então foi apresentada toda a realidade e o que aconteceria com a 
não criação dos cargos, que seriam a perda de verbas, então não iria contra o Projeto, citando o 
cargo de coordenação, sabe bem como é importante e responsável a atividade, muitas verbas 
dependem do seu trabalho e atingimento de metas, finalizou dizendo que seu voto é favorável. Em 
seguida o Sr. Presidente perguntou se algum outro vereador usaria a palavra, não havendo, colocou 
o referido Relatório em 1ª votação, onde foi aprovado por unanimidade. O Ver. Aldo Chaves fez o 
pedido do regime de urgência. O Sr. Presidente consultou os demais vereadores sobre o pedido de 
regime de urgência, onde o mesmo foi aceito e então colocou o referido Projeto em 2ª votação; o 
Projeto de Lei nº 52 de 22/11/2017 foi aprovado por unanimidade em 1ª e 2ª votação e irá a sanção 
do Sr. Prefeito. Passou então para o Grande Expediente, onde lembrou que está é a última Sessão 
em que será o Presidente da Câmara Municipal, já que a próxima Sessão Ordinária, no dia 
07/02/2017 será presidida pelo Ver. Aldo Chaves, que será o novo Presidente da Câmara, ocorreu 
uma alteração total da mesa diretora, no local do Ver. Wagner será o Ver. Aldo Chaves, no lugar do 
Ver. Dalírio Dias será o Ver. Carlos Adilson e no lugar do Ver. Sérgio Pelegrino será o Ver. Adriano 
Simões, assim será composta a nova mesa diretora, o 2º Secretário será o Ver. Edson Eugênio e o 
2º Vice-Presidente o Ver. José Carlos, então agradeceu a todos pelo ano, pediu desculpas se 
cometeu alguma falha ou erro, pois tentou trabalhar com afinco representando a Câmara Municipal 
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nos 365 dias do ano, onde representou com toda moral e dignidade a presidência desta casa, 
também desejou a todos um feliz natal e um prospero ano novo e apresentou o cartaz que foi 
divulgado na página do Facebook. O Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu a todos os cidadãos que 
acompanham as Sessões de Câmara, aos colegas de trabalho pelo companheirismo e pela luta que 
tivemos, desejou um feliz natal e um próspero ano novo a todos. O Ver. Edson Eugênio parabenizou 
a mesa diretora pelo excelente trabalho e por terem honrado o compromisso, também aos 
vereadores que irão assumir a partir de janeiro e finalizou desejando a todos um feliz natal e um 
próspero ano novo. O Ver. Carlos Adilson parabenizou a mesa diretora, também a todos os 
vereadores, lembrou que no início do ano, teve um medo, pois era um novo desafio que nos foi 
confiado, durante os 12 meses deste ano, foi conhecendo os Vereadores e agradeceu a todos, 
enalteceu que teve um grande aprendizado, com humildade, democracia, foi um ano positivo e com 
certeza o ano que vem será ainda melhor, agradeceu a todos os funcionários da Câmara, pelo 
trabalho que muitos nos ajudou durante todo o ano, também a todos os munícipes um feliz natal e 
um ano muito abençoado e de muita luta. O Ver. José Carlos agradeceu pelo convívio com todos, 
pois acredita que o tempo todo aprendemos mais do que ensinamos e hoje aprendemos um pouco 
mais, cada vereador possui um jeito singular de trabalhar e pode até não parecer para a população, 
mas estamos o tempo todo trabalhando e salientou que viu muito empenho de todos os vereadores 
durante todo o ano, disse que sempre fala isso nas reuniões, o que fizermos é importante sim, mas 
construir relacionamentos, construir ser humano é muito importante e produz muito mais no futuro, 
pois assim deixaremos pessoas para fazerem no futuro, algo muito melhor do que o que 
conseguimos construir no presente, agradeceu também a todos os servidores da Câmara e lembrou 
que mesmo que tenham alguns espinhos no caminho, podemos contornar. O Ver. Adriano Simões 
agradeceu a Deus pela saúde e disposição para enfrentar este novo desafio, no início conhecia 
pouco as pessoas, porém com o passar do tempo vamos descobrindo um ao outro, parabenizou a 
mesa diretora pelos trabalhos muito bem conduzidos, também a todos os vereadores e disse que 
está gostando muito de trabalhar com todos, são desafios, oportunidades, que devemos enfrentar 
com a cara e a coragem, também agradeceu a todos os funcionários que fazem um excelente 
trabalho e nos ajudam, a todos os munícipes, ao Sr. Prefeito e todo o pessoal da Prefeitura, onde 
não possui divergência com ninguém, porém as vezes irá ocorrer embates, o que é normal, basta 
haver diálogo. O Ver. Adilson de Paula agradeceu a todos que participaram deste ano de 2017, pois 
tivemos muitos pontos bons no setor de Obras e finalizou dizendo que pede saúde a Deus, pois todo 
o resto com união vamos conseguir. Eu, Ver. Dalírio Dias agradeci a Deus por estar vivo e nesta 
oportunidade que tivemos de ser representantes do povo, então sejamos firmes como este ano, para 
que nos próximos continuemos sendo atuantes e amigos, pois no final de tudo somos grandes 
amigos, agradeceu também a todos os servidores da Câmara, desejou que este ano novo que se 
inicia seja de muito trabalho. O Ver. Aldo Chaves parabenizou todos os formandos das escolas 
municipais e estaduais, todos professores e diretores que encerram o ano letivo, agradeceu a todos 
os colegas, pelo ano de muito aprendizado, em especial aos Vereadores Wagner e José Carlos, 
pelas experiências que foram compartilhadas, aos servidores da Câmara, onde desejou um feliz 
natal e um próspero ano novo, tudo indica que não será um ano fácil, mas que tudo melhore, 
também a todo o Executivo e aos munícipes, que o menino Jesus abençoe a todos e o desafio para 
2018 será grande, será feito respeitando o regimento e a lei orgânica, acima de tudo, de forma 
democrática e harmoniosa, explicou que o Sr. Prefeito pediu um encontro com todos os vereadores, 
para fazermos uma retrospectiva sobre o ano que passou. O Sr. Presidente mandou um abraço 
especial ao Sr. Prefeito pelo empenho para que Brazópolis consiga melhorar, disse ter uma surpresa 
para a população de Brazópolis, que em segredo está pedindo ao Deputado Bilac Pinto, um aparelho 
de raio-x digital, então ontem recebeu a confirmação em seu celular, que o Deputado colocou esta 
emenda parlamentar, também mandou um agradecimento ao Deputado depois agradeceu a 
presença de todos e convidou a todos para a Primeira Sessão Ordinária de 2018 da Casa no dia 07 
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de janeiro às 19:00 h. Dando, como encerrado, os trabalhos daquela Sessão. Eu, Dalírio Dias, lavrei 
a presente Ata, que após lida e, se aprovada, será assinada por todos os EDIS presentes.  
 
 
Presidente: Wagner Silva Pereira              Vice-Presidente: Sérgio Eduardo Pelegrino Reis 
 
 

Secretário: Dalírio Antônio Dias 
 
Demais Vereadores:                                                                                                                                   
 
 
Aldo Henrique Chaves da Silveira                          Adilson Francisco de Paula                
 
 
 
Carlos Adilson Lopes Silva                    José Carlos Dias                           
 
 
 
Edson Eugênio Fonseca Costa                      Marcos Adriano Romeiro Simões    


