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 Ata nº 05 de 10.03.2020 
 
Ao décimo dia do mês de março  do ano de dois mil e vinte, na Câmara Municipal de Brazópolis, 

localizada na Praça Wenceslau Braz, nº 17, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides 

Machado de Souza, com início às 19h:00 hs, realizou-se a 5ª Sessão Ordinária sob a Presidência 

do Vereador Aldo Chaves, que desejou boa noite aos Vereadores, em seguida proferiu as 

palavras:” Sob a proteção de Deus e em nome do povo brazopolense, iniciamos nossos trabalhos 

legislativos” O Presidente solicitou ao Secretário da Mesa Diretora, Ver. Dalírio Dias que 

verificasse o quórum, verificado o quórum com a presença de todos os Vereadores, o Presidente 

deu continuidade à Sessão. Informou que será feita a dispensa da leitura da Ata da última Sessão. 

O Presidente deu continuidade solicitando ao Vice-Presidente Ver. Adilson de Paula que faça a 

leitura das Correspondências Enviadas, sendo: 016/2020 a ao Poder Executivo; 018/2020 e 

020/2020 ao Deputado Estadual Sr. Betinho Pinto Coelho; 019/2020 ao Deputado Estadual Sr. 

Agostinho Patrus . Em seguida solicitou ao Secretário Ver. Dalírio Dias que faça a leitura das 

Correspondências Recebidas, sendo: Ofício Nº 33/2020, 34/2020 e 36/2020 do Executivo 

Municipal; Resposta ao Ofício 015/20 da Empresa Venetur; Ofício 83/2020 do Conselho Tutelar 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Presidente deu continuidade passando aos Pedidos 

de Providências, sendo: 02/2020 Ver. Edson Eugênio; 04/2020 Ver. Sérgio Pelegrino; 05/2020 

Ver. Carlos Adilson; 05/2020 Ver. Dalírio Dias. Os pedidos de providências foram aprovados por 

unanimidade. O Presidente deu continuidade distribuindo o Projeto de Resolução Nº001/2020 

que “Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Brazópolis”, para a Comissão 

Constituição, Justiça e Cidadania. Este Projeto já está em trâmite na Câmara desde 2019 e foi 

amplamente discutido e feito as atualizações. Já foi feito a aprovação da Lei Orgânica do 

Município e logo estaremos distribuindo para os órgãos oficiais e posteriormente o Novo Código 

de Posturas da Casa. Distribui também o Projeto de Lei do Executivo Nº005/2020 de 02 de março 

de 2020 “Altera dispositivos das Leis Municipais Nº1.046, de 21 de setembro de 2013 e 1.282, de 

30 de janeiro de 2020 e dá outras providências. ” Distribuído para as Comissões de Constituição, 

Justiça e Cidadania e Finanças, Orçamentos e Fiscalização e também para Comissão de Educação, 

Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente para emissão de seus pareceres. Grande Expediente: 

Ver. Sérgio Pelegrino agradeceu o Dep. Federal Mario Heringer e Dr. Marcelo Heringer 

atendendo a sua solicitação onde foi feito a indicação ao Fundo Municipal de Saúde onde vai ser 

liberado a verba no valor de R$150.000,000 (Cento e cinquenta mil reais) para saúde em 

Brazópolis. Ver. Wagner Pereira falou que na formatura do CEP ano passado foi procurado pelo 

Diretor dizendo que a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais fecharia o módulo I 

noturno da Escola. Imediatamente entrou em contado com o Dep. Betinho Pinto Coelho para 

marcar uma reunião com a Secretária de Educação do Estado. Como a Secretária estava de férias, 

o Dep. conseguiu agendar com o Sr. Bernardo Miranda, Assessor Chefe de Relações Institucionais 

da Secretaria de Educação. Onde estiveram presentes eu, Ver. Wagner Pereira, Prefeito Municipal 

de Brazópolis, Carlos Alberto Morais e Sr. João José Ribeiro Neto, Coordenador do CEP 

Brazópolis, para tratar da aprovação da reabertura do Módulo I de Logística, Administração e 

Eletrônica no período noturno no CEP Brazópolis, onde mais de 215 alunos de Brazópolis e 

cidades vizinhas que fizeram suas inscrições e estão aguardando para fazer suas matrículas. No dia 

21 de fevereiro, véspera de carnaval, novamente conseguiu agendar através do Deputado Sr. 

Agostinho Patrus, reunião com a Secretária de Educação de Minas Gerais, Sra. Julia Figueiredo 

Goytacas Sant’nna e o Sr. Bernardo Miranda, onde novamente estiveram presentes, eu, Prefeito 

municipal Carlos Morais e o Coordenador do CEP de Brazópolis, Sr. João José Ribeiro Neto, para 

tratar da aprovação da reabertura do Modulo I noturno. Após esta reunião, incansavelmente ligava 

várias vezes ao dia para perguntar sobre a reabertura. Depois de várias ligações, me responderam 

que as matriculas já poderiam ser feitas e as aulas devem começar ainda esta semana. Agradeceu 

também o Sr. Deputado Betinho Pinto Coelho, por ter atendido a sua solicitação, por ter enviado o 
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Policial Jorge Wilson Barretos Castro para o destacamento de Policia Civil do Estado de Minas 

Gerais, em Brazópolis, fazendo parte do quadro efetivo do policiamento. Também enviou o ofício 

ao Dep. Betinho Pinto Coelho, solicitando que interceda junto a Secretaria de Segurança Pública 

de Minas Gerais, para aquisição de um veículo para Polícia Civil de Brazópolis, hoje temos uma 

viatura prata e sem adesivos, que não tem condições de uso. Pediu que os colegas Vereadores 

também possam pedir aos seus Deputados para que reforçar este mesmo pedido. Ver. José Carlos 

falou que foi abordado por cidadãos que estão preocupados com as pragas da grama do Estádio 

Municipal, porque quando se tira a grama ficam as pragas, e como elas estão sendo tratadas. Outra 

preocupação do Ver. é quanto a drenagem, apesar de estar chovendo bastante a agua fica 

acumulada muito tempo. Onde já fez requerimentos pedindo o laudo sobre a drenagem do Campo. 

Falou que esteve presente na assembleia geral do banco SICOOB, onde, segundo a prestação de 

contas, a agencia de Brazópolis trabalhou acima da projeção estimada para o primeiro ano de 

funcionamento. Parabenizou o Gerente e todos do banco pelo sucesso conseguido e a clareza na 

prestação de contas. Comentou sobre o evento mundial convocado pelo Papa Francisco que está 

sendo chamado de Economia de Francisco que vai ser de 26 a 28 de março, em Assis na Itália. 

Comentou sobre as falas dos Economistas mundiais e do Brasil que tem um discurso único 

falando da crise, e os que pagam a conta são os pobres, a custas de medidas que cada vez mais 

aumenta os níveis de pobreza e de concentração de renda onde nos afeta muito. Esse discurso 

constante de crise, parte dele tem um fundo de verdade e parte dele é uma estratégia e colocando o 

peso sobre os pobres como aumento de impostos, etc. Onde nós não temos culpas, os maiores 

culpados são os grandes nomes. Em parte da crise é pelo novo corona vírus mas tem também a 

guerra do petróleo que em um dia vai demorar para recuperar em dois ou três anos. O Papa fala 

em um dos cursos, “que a economia faça viver, que inclua e não exclua, que cuida do meio 

ambiente não sendo predadora”.  Ver. Carlos Adilson falou sobre domingo passado onde se 

comemora o Dia Internacional da Mulher, na realidade é uma ilusão porque a mulher fica sempre 

em segundo plano. O Ministério da Saúde constatou que o número de agressões físicas, estupros, 

assédios e uso de arma de fogo contra a mulher é muito grande no  Brasil que é o 5º no ranking de 

feminicidio onde muitos deixam passar desapercebido. Feminicidio é o crime contra toda mulher 

que é motivado muitas vezes pela violência doméstica. Como a Lei Maria da Penha em 2006 

classifica toda violência contra mulher e pode ser violência patrimonial, agressão sexual, agressão 

física, agressão moral e danos psicológicos. No ano passado tivemos o primeiro minicurso de 

gratuito de Defesa da Mulher ministrada pela Prof. Fabiana Santos Salgado Pedagoga, 

psicopedagoga e faixa preta. Esse ano, nesta quarta feira dia 11 vamos ter novamente, organizado 

pela Comissão Permanente de Direitos Humanos, Direito da Mulher e Segurança Pública e 

Direitos da Mulher. Que terá também a participação da Presidente da Câmara Municipal de 

Piranguinho, Sra. Andréia Mota falando sobre enfrentamento da violência doméstica e política 

voltada para Mulher. Encerrando convidou a todos para fim de semana solidário no centro 

comunitário do bairro Bom Sucesso em prol da Luana, dias 14 e 15. Ver. Adriano Simões 

comentou que foi procurado pelo morador Valdair do bairro Alegre, onde solicitou um caminhão 

de terra para colocar nas pedras do morro que dá aceso ao bairro. O Ver. Pediu ao chefe do Setor 

de estradas, Sr. João Tripa e comunica aos moradores que este pedido vai ser atendido. 

Parabenizou os funcionários de obras que trabalham até a noite para atender o Distrito de 

Luminosa onde as estradas foram muito prejudicadas pelas chuvas. Enfatizou que esses 

funcionários de obras públicas são a locomotiva do município. Agradeceu também a diretoria e 

funcionários da Empresa OI de telefonia que atendeu um ofício seu enviado pela Secretaria da 

Câmara, onde pedia a limpeza do terreno no centro, que está localizada a torre de telefone no 

Distrito de Luminosa, onde foi atendido de pronto. Encerrou parabenizando todas as mulheres, 

pela passagem do dia Internacional da Mulher. Ver. Adilson de Paula falou sobre sua reclamação 

na última Sessão sobre os buracos na estrada da Prainha, agradeceu o Executivo e Sr. Carlos 

Martins pela operação tapa buraco na estrada. Agradeceu também o Departamento de Obras por 
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espalhar cascalhos nas estradas, cascalho esse de Cruz Vera. Ficou até tarde acompanhando as 

melhorias nas estradas rurais onde os caminhões espalharam o cascalho. O socorro está sendo feito  

e pediu paciência para os munícipes moradores da zona rural, agradeceu o Sr. Prefeito por estar 

sendo atendido em seus pedidos. Ver. Adriano Simões fez suas considerações finais agradecendo 

Sr. Prefeito Carlos Morais na contratação de maquinários para cidade, onde o maquinário que 

temos em nosso município é muito precário. O Presidente parabenizou o Oficial do Cartório de 

Registro de Imóveis, Sr. Rafael D’avilla pela contratação de 3 novos funcionários para seu 

Cartório, onde teve seu lado humano prestado pelas inscrições que foram feitas com a doação de 

um quilo de alimento não perecível que foram doados aos à Casa Lar Tia Olguinha. Parabenizou 

todas as mulheres do município de Brazópolis pelo dia 08 de março que é o Dia Internacional da 

Mulher. Enalteceu todas pelos trabalhos executados com afinco.  O Presidente encerrou 

agradecendo a presença de todos, convidando para a terceira Sessão Ordinária da Casa no dia 17 

de março às 19:00 horas e pediu que todos se levantem para saudarem os pavilhões. Dando como 

encerrado os trabalhos. Eu, Dalírio Dias lavrei a presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será 

assinada por todos os EDIS presentes.  
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