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Ata nº 3 de 18-02-2019

Ao décimo oitavo 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  3ª 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 explicou a razão de não
ser  usada a  tribuna,  conforme foi  divulgado e solicitou ao  Secretário Ver. Aldo Chaves  que
procedesse com a leitura da Ata de  número 2, do dia 11 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:  010/2019  e  011/2019  ao  Poder  Executivo.  Dando
continuidade  o  Presidente  solicitou  ao  Secretário Ver.  Aldo  Chaves que  faça  a  leitura  das
Correspondências Recebidas, sendo: Ofício 24/2019 do Poder Executivo; 007/2019 da Escola do
Legislativo da ALMG; E-mail da Diretoria de Relações Institucionais e Comunicação da CEMIG;
Convite para reunião extraordinária do CONSEP; Convite inauguração SICOOB; Convite para
Solenidade de Transmissão e Assunção da Décima Sétima Região de Polícia  Militar.  .  Dando
continuidade  o  Presidente passou  aos  Pedidos  de  Providências  e Requerimentos,  sendo:
03/2019 do Ver. Adilson de Paula; 03/2019 do Ver. José Carlos; 03/2019 do Ver. Dalírio Dias;
04/2019 e 05/2019 do Ver. Carlos Adilson; 04/2019 do Ver. Sérgio Pelegrino; 03/2019 do Ver.
Aldo Chaves. Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade. O Presidente deu
continuidade iniciando o Grande Expediente: O Ver. José Carlos abordou sobre a inauguração
do  banco  SICOOB em Brazópolis,  onde  esteve  representando  o  BrazPrev,  disse  então  que  a
agência ficou muito boa e convidou a população para ir conhecer o banco. Também abordou sobre
a Empresa Gardênia, onde apresentou a sugestão de fazermos um ofício listando as reclamações e
enviar a Secretária Estadual de Transportes. O Ver. Adilson de Paula parabenizou o festeiro da
Festa de São Sebastião do bairro Cruz Vera, também o Ver. Dalírio Dias pela presença. O Ver.
Dalírio Dias agradeceu ao  Ver. Adilson de Paula e também elogiou a festa de São Sebastião.
Referente  as  chuvas  que caíram nos finais  de semana e  danificaram nossas  estradas,  pediu  a
população compreensão e paciência, para que o Executivo, dentro do seu tempo consiga resolver
estes problemas. O Ver. Carlos Adilson abordou sobre as dificuldades que a APAE está passando,
instituição que atende a várias crianças em nosso Município, e fez o convite a todos, para no
domingo dia 24/02, no Salão Paroquial, terá almoço beneficente das 12:00 às 14:30, no valor de
R$12,00,  com o objetivo  de  angariar  fundos  para  o ajudar  a  pagar  as  parcelas  em atraso  do
parcelamento com o INSS.  O Ver. Sérgio Pelegrino parabenizou ao Ver. José Carlos, dizendo
concordar que as ações referentes a empresa Gardênia devem ser tomadas, disse também que nas
redes sociais os Vereadores sofrem ataques referentes ao serviço ruim da empresa Gardênia, onde
explicou que também é utiliza o ônibus da referida empresa, e citou o caso do ônibus das 15:45, o
qual a Gardênia está matando, e deixando para o ônibus das 16:00, que geralmente vem com
superlotação, onde haviam 20 pessoas em pé, e outros direitos que não são apresentados pela
empresa,  abordou  também  a  reunião  realizada  em  Itajubá,  entre  os  Vereadores  da  região  e
referentes  a  empresa  Gardênia,  onde  em  conversa  com  o  Ver.  Marcelo  Krauss  da  Câmara
Municipal de Itajubá, o mesmo explicou ter protocolado uma denuncia contra a Gardênia, que foi
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enviada para o Ministério Público do Procom de Belo Horizonte, então, informou que todos os
Municípios estão em conjunto tomando ações sobre o assunto, onde os pontos dos Vereadores já
foram feitos, agora está nas mãos do Ministério Público. O Ver. Aldo Chaves registrou que no dia
14/02 ocorreu  a  troca  do Comando Geral  da Polícia  Militar,  em Pouso Alegre,  onde desejou
sucesso ao novo Coronel, Peterson. Também abordou sobre a inauguração do Banco SICOOB, que
com  a  unidade  de  Brazópolis,  o  banco  passou  a  ter  33  agências,  então  desejou  sucesso,
prosperidade  e  também agradeceu ao  voto  de  confiança  da  Diretoria  que  escolheu  fazer  este
investimento,  desta nova agência,  em Brazópolis,  a qual  acredita que irá  atender  muito nossa
população, a inauguração contou com representantes do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário,
a diretoria do banco e os demais cidadãos que ali estiveram. Também abordou sobre a empresa My
Lady, que na última sexta-feira recebeu a notícia de que ela havia tido suas atividades suspensas
pela  Justiça  do  Trabalho,  mas  hoje  chegou  ao  conhecimento  que  o  empresário  Alexandre,
conseguiu uma liminar para retomar as atividades, que se iniciaram hoje, pediu aos trabalhadores,
que sabemos, tem a necessidade do trabalho, mas que falem com o Sr. Alexandre, para que o
mesmo procure a Prefeitura, para poder rever a questão contratual do imóvel, que é um imóvel
público,  de  mais  de  2.500m,  tendo  uma parte  que  não  está  sendo utilizada  pela  empresa  no
momento,  disse  compreender  o  momento  difícil  da  empresa,  mas  o  que  não  justifica  estar
ocupando  uma área  que  ele  não  está  utilizando,  enquanto  existem outras  empresas  querendo
expandir suas atividades, e o Município passa por uma carência de galpões, assim, a população
que sempre nos cobra pela razão do desemprego, que é o maior anseio da população, e todos estão
buscando um emprego, assim, diante dessa situação, fez o pedido ao Sr. Alexandre, que sempre
teve comprometimento e respeito com o cidadão Brazópolense, para dialogarmos com bom senso,
conseguiremos uma opção que atenda ao Município, a empresa e ao cidadão. Abordou também
sobre a conversa com a Comissão do Loteamento Bela Vista, onde haveria o uso da tribuna, e
agradeceu a Sra. Nair e o pessoal do Executivo, que em nome do Prefeito marcou essa reunião de
esclarecimento, que será dia 26/02 às 19:00 horas, na Casa da Cultura “João Mario Mendonça”,
pois as pessoas foram contempladas no final de 2016, e na mudança de administração para 2017, a
situação ficou indefinida e as pessoas querem saber, o que será de seu futuro, e o mínimo que
devemos exigir é o esclarecimento, com o agravamento da crise, sabemos das necessidades das
pessoas. O Presidente enalteceu e parabenizou toda a equipe do banco SICOOB, por acreditar no
Município  de  Brazópolis  e  no  povo  Brazopolense,  que  é  uma  instituição  financeira  de  bom
renome,  com boas  linhas  de crédito,  onde inclusive  questionou durante  a  inauguração,  o  que
acredita  que  irá  ajudar  muito  a  população  Brazópolense,  mesmo  porque  o  motor  do  nosso
Município, é o setor agrícola, que com certeza está sustentando todo o país, não sendo diferente
em nosso Município, reiterou sua fala de hoje pela manhã, de que o povo Brazópolense abraça a
família SICOOB e desejou sucesso. Deu continuidade abordando sobre as estradas rurais, que em
sua opinião, os problemas de hoje são reflexo da falta de manutenção no ano passado, que em
determinado momento o Prefeito  paralisou as maquinas,  por falta  de condição de abastecer  o
maquinário, agora com a nova proposta para o estado de Minas Gerais, o Prefeito contratou o Sr.
João Tripa para auxiliar  no setor de obras,  onde notamos que o pessoal  trabalha com afinco,
atualmente nos pontos críticos, também ressaltou e alertou ao Prefeito, de que temos um material
que ajudaria e muito nestes momentos de chuva, que são as caçambas que estão espalhadas por
toda  a  cidade,  a  qual  recebem  entulho,  e  então  sugeriu  ao  Prefeito,  que  reunisse  com  os
empresários proprietários para a realização de uma parceira com a Prefeitura, que com certeza
iriam ajudar  e  muito as estradas  rurais.  Antes  de encerrar,  convidou a toda população para a
reunião no dia 26/02 sobre o “Loteamento Goiabal” às 19:00 horas, na Casa da Cultura “João
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Mario Mendonça”, popular “TAB”. Agradeceu a presença da Polícia Militar e de 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 Quarta Sessão Ordinária da
Casa no dia 25 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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