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Ata nº 2 de 11-02-2019

Ao décimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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:00minutos, realizou-se a 2ª Sessão Ordinária sob a Presidência do
Vereador Adriano Simões, que desejou boa noite aos vereadores, aos munícipes presentes e aos internautas,
em seguida proferiu as palavras:” Sob a proteção de Deus e em nome do povo Brazopolense, iniciamos
nossos  trabalhos  legislativos”,  solicitou  ao  Secretário Ver.  Aldo  Chaves que  procedesse  a  chamada
nominal  dos  vereadores,  onde constatou a  presença de todos,  havendo quórum o  Presidente declarou
aberto os trabalhos e solicitou ao  Secretário Ver. Aldo Chaves  que procedesse com a leitura da Ata de
número 1, do dia 05 de fevereiro de 2019. Logo após o Presidente colocou a ata em votação e ela foi
aprovada por  unanimidade.  O Presidente deu continuidade solicitando ao  Vice-Presidente Ver. Sérgio
Pelegrino  que faça a  leitura  das  Correspondências  Enviadas,  sendo:  006/2019 e  007/2019 ao Poder
Executivo; 008/2019 a Sra. Bárbara do Setor de Transportes. Dando continuidade o Presidente solicitou ao
Secretário Ver. Aldo Chaves que faça a leitura das  Correspondências Recebidas,  sendo: 37/2019 do
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente; 01/2019 do Ceabra; 15/2019 do BrazPrev;
Requerimento 01/2019 da Sra. Nair, membro da comissão de representantes do Loteamento Bela Vista;
Cartilha para o Carnaval 2019 do Poder Executivo. Dando continuidade o Presidente passou aos Pedidos
de Providências  e Requerimentos, sendo: 01/2019 do Ver. Aldo Chaves; Requerimento de Informação
01/2019 do Ver. Carlos Adilson; 02/2019 e 03/2019 do Ver. Carlos Adilson; Ofício 009/2019 do Ver. Carlos
Adilson; 02/2019 do Ver. José Carlos; 01/2019 do Ver. Edson Eugênio; 02/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino;
02/2019  do  Ver.  Dalírio  Dias;  02/2019  do  Ver.  Adilson  de  Paula.  Os  pedidos  de  providências  foram
aprovados  por  unanimidade.  O  Presidente deu  continuidade  conforme  alinhado  com  os  vereadores,
fazendo  a  leitura  de  todas  as  resoluções  e  em seguida  abrindo para  a  discussão  das  mesmas,  sendo:
Resolução 05/2019, que "Nomeia Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal",
Resolução  06/2019:  que "Nomeia  Comissão  de  Finanças,  Orçamentos  e  Fiscalização  da  Câmara
Municipal",  Resolução  07/2019:  que "Nomeia  Comissão  de  Urbanismo,  Infraestrutura  e
Regularização Fundiária  da Câmara Municipal",  Resolução 08/2019:  que "Nomeia  Comissão de
Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal", Resolução 09/2019:
que "Nomeia  Comissão  Permanente  de  Direitos  Humanos  e  Segurança  Pública  da  Câmara
Municipal", Resolução 10/2019: que "Nomeia Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal",
Resolução  11/2019:  que "Dispõe  sobre  a  alteração  da  redação  do  inciso  III  e  do  artigo  36  do
Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal  de  Brazópolis  e  dá  outras  providências",  Resolução
12/2019: que "Dispõe sobre a alteração da redação do inciso III e do artigo 36 do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Brazópolis e dá outras providências".  Em seguida colocou as Resoluções
lidas anteriormente em  discussão.  Os vereadores  José Carlos,  Aldo Chaves,  Wagner Pereira,  Carlos
Adilson fizeram  o  uso  da  palavra,  em  seguida  o  Presidente  colocou  as  Resoluções  em  votação.  As
Resoluções 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019 e 12/2019 foram aprovadas
por unanimidade e  irão a promulgação da Mesa Diretora.  O  Presidente deu continuidade iniciando o
Grande Expediente:  O  Ver. Sérgio Pelegrino abordou sobre a visita na empresa Vitória Bráz do Sr.
Walter, onde notou que o espaço cedido para a empresa está pequeno, pois o próprio empresário apresentou
a intenção de ampliação da empresa, com novas 12 vagas, disse também que o Sr. Walter lhe apresentou a
documentação de pagamento dos funcionários,  onde todos estão em dia,  pois  as  empresas  clientes  da
Vitória Bráz, atua respeitando e cobrando certas normas, deu continuidade abordando sobre seu pedido
referente  a empresa My Lady,  a  qual  lembrou que a empresa não está pagando seus  funcionários e a
referenciou  ao  trabalho  escravo,  disse  ser  um  absurdo  termos  um  galpão  daquele  tamanho,  sendo
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totalmente improdutivo  o qual, poderia estar sendo usado por uma empresa funcional, então está pedindo o
contrato para poder auxiliar  nestas medidas,  também convidou aos vereadores para uma visita as duas
empresas. O Ver. Carlos Adilson abordou também sobre o assunto da empresa My Lady, onde disse que os
funcionários da empresa não estão conseguindo fazer suas compras, pois os estabelecimentos não estão
vendendo, devido a atrasos no pagamento, disse pensar, que a partir do momento que existe um contrato, as
clausulas devem ser respeitadas e caso venha a ser descumprido, o mesmo pode ser reincidido, disse que
foi informado de que quando a empresa My Lady notou que havia um galpão vazio, seu proprietário o
encheu  com maquinários  antigos,  alegou  também que  funcionários  estão  com férias  vencidas,  outros
trabalhando de  forma  irregular,  informou também que  existe  um pedido  de  reintegração  de  posse  no
Ministério Público, citou também que os funcionários estão com medo de se manifestar, devido a falta de
empregos. O Ver. Wagner Pereira disse que seria interessante a leitura do contrato da empresa My Lady
em plenário,  citou também sobre a reforma realizada,  onde foi  feito o fechamento de uma rua para a
ampliação, onde iria aumentar para 150 funcionários e atualmente estão com 40 funcionários, explicou que
são três galpões ,  sendo dois ociosos,  então foi pedido ao proprietário que fizesse a devolução para a
Prefeitura, porém não foi feito, disse que infelizmente não irá adiantar pedir, pois somente será resolvido
através a justiça, lembrou que à duas semanas estava agendado com o proprietário, e o prefeito Carlos em
seu gabinete para  entregar as chaves dos galpões ociosos,  porém o mesmo faltou com uma desculpa
esfarrapada, então foi remarcado e novamente faltou. O Ver. Aldo Chaves reforçou o assunto da empresa
My Lady, o qual a situação está sendo agravada com os tempos, a qual estava sem funcionamento devido a
falta  de  pagamento  de  energia  elétrica  e  água,  disse  que  o  Sr.  Alexandre,  o  proprietário  da  empresa
conversou com os funcionários sobre os atrasos nos pagamentos, no décimo terceiro e outros direitos que
não estão sendo cumpridos, disse que neste caso, as pessoas devem procurar o Ministério do Trabalho e
fazer um pedido de rescisão compulsória para poder ao menos receber seus direitos e também o seguro
desemprego, lembrou conforme dito pelo Ver. Wagner Pereira, que estão sendo feitas diversas tratativas
com o empresário, que vem se esquivando e sempre dando desculpas, para fugir desta responsabilidade, já
que o mesmo ocupa um espaço público do Município, da antiga estação ferroviária de Brazópolis,  um
prédio histórico, onde inclusive o Ministério Público faz cobranças, por se tratar de um prédio histórico
cultural, que deve ser preservado, citou saber que o Prefeito está tentando solucionar de forma respeitosa,
porém não está ocorrendo reciprocidade pela parte do Sr. Alexandre, disse que empresas procuram a cidade
para se instalarem,  porém,  não temos galpões  para  recebe-las,  sendo um grande déficit  do Município.
Aproveitou para parabenizar a Secretaria de Saúde, onde esteve presente e ao fundo do imóvel, foi feita
uma edificação, que será instalada a unidade da vigilância sanitária do Município, que deixará de pagar
aluguel, em uma nova instalação, parabenizou aos servidores que ajudaram na construção. Deu também
boas-vindas a Irmã Rilvania, que estará a frente da Casa Lar das Crianças e a desejou um bom trabalho,
também agradeceu a Irmã Maria do Carmo pelo trabalho desenvolvido no período em que esteve aqui,
lembrou que o Lar da Criança possuí a certificação CEBAS. O Ver. Wagner Pereira deu boas-vindas ao
padre  Nelson,  que  será  o  novo  vigário  paroquial  de  Brazópolis,  que  chegou  da  cidade  de  Andradas.
Também agradeceu ao Sr. Luiz, supervisor da empresa REMO, que realizou a assistência em um poste na
Rua Dona Emília Torres Gonzaga. O Ver. José Carlos tocou também no assunto da empresa My Lady, o
qual o prédio não pode ficar ocioso e nem sendo ocupado de forma inadequada, neste caso o Município
deve atuar de nível de liminar, pedindo a desocupação do prédio, obviamente sabemos que as pessoas que
lá trabalharam podem sair com pendências referentes a salários e indenizações, mas sabemos que somente a
justiça poderá resolver esta questão, citou também que as legislações de cessão de uso terão as cláusulas
para o uso do prédio, porém, sabemos que a justiça irá realizar seu trabalho e muito bem feito, para não
prejudicar nenhum dos lados. Abordou também referente as estradas Municipais, onde deu boas-vindas ao
Sr.  João  Tripa,  já  reconhecendo  sua  competência  e  seu  interesse,  mas  sabemos  que  sozinho  não  irá
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funcionar, tendo a necessidade de planejamento e uma estrutura, para que realmente possa funcionar, nesta
época onde começam os transportes  escolares,  existe  um alto  desgaste  das  estradas,  especialmente  as
valetas e saídas d’água, as quais estamos sempre sugerindo ao Executivo, o que não vem sendo acatado,
mas irá  ajudar  muito na conservação,  citou que o orçamento é  aprovado pela  Câmara,  contando com
pedras, cascalhos, horas de máquinas, mas o Prefeito não é obrigado a cumprir o orçamento que a Câmara
aprova, com exceção das emendas dos deputados para Saúde e Educação, o Executivo não é obrigado a
cumprir, disse que precisamos de um compromisso político do Prefeito com a população e dos Vereadores
com a população, pois discutimos e nada é cumprido. O Ver. Adilson de Paula disse concordar com a fala
do  Ver. José Carlos, e representando a Zona Rural, disse que saúde e educação, não tem muito o que
melhorar, mas as estradas têm muito o que melhorar. Também convidou a todos em nome dos festeiros
Kelvin Souza e Célia  Cintra para  a festa de São Sebastião no bairro Cruz Vera,  dos dias 14 a 17 de
fevereiro. O  Presidente saudou ao Padre Nelson e desejou boas vindas, também desejou boas-vindas a
Irmã Rilvania  que  estará  assumindo aos  trabalhos  no  Lar  da  Criança,  abordou também a  respeito  da
empresa My Lady, entendendo que ela possui uma história com a população, mas que atualmente passa por
uma situação difícil, porém, a mesma possui dois galpões sem uso, os quais não custaria um pouco de bom
senso ao estar cedendo de volta ao Município, disse que aguardou junto do Prefeito por duas ocasiões a
presença do Sr. Alexandre, o qual não compareceu, o que caracteriza como um desleixo quanto a nossa
população, disse pensar que o Executivo não pode esperar mais, e deve buscar formas judiciais, mesmo até,
porque já foi tentada tratativas de maneira amigável, pois está situação não pode continuar, até porque a
empresa Vitória Brás tem seu interesse em ampliar suas instalações, sendo o Sr. Walter alguém de grande
responsabilidade e interesse. Agradeceu a todos cidadãos Brazópolenses que nos acompanham pelas redes
sociais e no plenário da Câmara Municipal e deixou as portas da Câmara abertas para todos, finalizou
convocando a presença e participação de todos. Encerrou agradecendo a presença de todos, convidando
para a Terceira Sessão Ordinária da Casa no dia 18 de fevereiro às 19:00 horas e pediu que todos se
levantem para saudarem os pavilhões.  Dando como encerrado os trabalhos.  Eu,  Aldo Chaves lavrei  a
presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada por todos os EDIS presentes. 
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