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ATA DA 945ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, foi realizada
a nongentésima quadragésima quinta reunião ordinária da Câmara Municipal. O senhor presidente,
vereador José Marques Ribeiro de Melo, determinou a secretária, vereadora Nirléia Milagres Coelho
Silva, a proceder à chamada, constatando-se as presenças dos seguintes vereadores: José Marques
Ribeiro de Melo, Edson Pereira Heleno, Nirléia Milagres Coelho Silva, Mauro César de Oliveira,
Evaristo

Carvalho

Araújo

de

Paula,

Fábio

José

Garcia,

Amarílio

Antônio

Ferreira

e

Antônio

Valentino Ferreira e constatou-se a ausência do vereador Maikon Marcos Ribeiro. Verificando haver
quorum, o vereador presidente declarou aberta a reunião. Logo após, foi feita a leitura da ata da
reunião anterior que

foi posta em discussão e votação e foi

aprovada por unanimidade dos

presentes. NAS CORRESPONDÊNCIAS: Ofícios recebidos do executivo de números 37/2018, 38/2018 e
39/2018, em resposta aos ofícios enviados por esta Câmara Municipal de números 03/2018, 59/2018 e
29/2018, respectivamente. Convite do grupo de orquidófilos de Alfredo Vasconcelos, convidando
para a 7° exposição de Orquídeas da cidade. Após a leitura das correspondências, o vereador
presidente passou a palavra aos vereadores que deram boas vindas aos visitantes presentes no
plenário. O vereador presidente comentou que vai marcar com os vereadores Amarilio e Maikon para
essa semana tirarem as coordenadas dos pontos da linha férrea que precisam de manutenção e,
posteriormente,

irem

até

a

empresa

MRS

em

Conselheiro

Lafaiete

levar

as

reivindicações

e

agradecimentos. Quanto ao Sr. Aldair Luciano de Souza, motorista da prefeitura, o vereador
presidente informou que mandou ofício ao executivo, mas não obteve resposta ainda, por isso irá
cobrar do executivo uma resposta durante a semana. O vereador presidente informou que recebeu um
telefonema na semana passada do Sr. Crispim Ribeiro, engenheiro que faz parte do grupo de
trabalho da BR-040, e marcou uma palestra nas dependências da câmara com o objetivo de

discussão

e inclusão das novas reivindicações dos municípios em geral cortados pela rodovia BR-040, a fim
de serem incluídas no novo edital de concessão para a retomada das obras da rodovia, que está em
fase de formatação em Brasília junto à ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres. O
vereador presidente comentou que obteve informações do Sr. Crispim de que a cidade de Carandai e
Ressaquinha já assistiram a palestra e, posteriormente, a cidade de Barbacena também assistirá,
sendo que todas as cidades, após a realização das palestras, irão fazer seus devidos projetos
apontando

as

suas

necessidades

e

particularidades.

O

vereador

presidente

informou

que

as

recomendações do Sr. Crispim é convidar para a palestra os vereadores e também os comerciantes
instalados nas margens da BR-040. O vereador presidente comentou que após a realização da
palestra ficou acordado dele montar uma comissão para fazer o levantamento dos pontos da BR-040
que

cortam

o

município

e

que

precisam

rotatórias,

trincheiras,

trevo

e

radar.

O

vereador

presidente informou que convidou os membros para fazer parte da comissão e todos concordaram em
participar e são eles: os vereadores Edson, Amarílio e José Marques, Subtenente Mariano, Elton bombeiro, Jorge - engenheiro da prefeitura, Fábio do restaurante nas margens da BR 040, e o
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Sr. Alberico. O vereador presidente disse que pensou no Sr. Alberico

pelo fato de ser morador do

Bairro jardim e motorista de caminhão, pois ninguém é melhor que ele para conhecer o trecho da
BR-040 no Bairro Jardim. O vereador presidente disse que os membros da comissão vão se reunir
para montar um projeto e quando esse projeto estiver pronto será marcada uma audiência pública
para

apresentação,

em

que

todos

os

munícipes

serão

convidados

a

participar

inclusive

com

indicação de sugestões para o projeto. A vereadora Nirléia agradeceu ao executivo a resposta do
ofício

enviado

pela

câmara,

que

solicitava

regulamentação

e

regularização

de

horários

das

máquinas que pertencem ao município. A vereadora Nirléia comentou que levou pessoalmente ao
executivo a cópia da lei que está em vigor desde 2017 na cidade de Senhora dos Remédios, e
ressaltou que gostaria muito de ver funcionando no município, pois ela fica triste em ver os
agricultores com impasse que estão passando. A vereadora Nirléia disse para todos os edis
analisarem e apresentarem suas idéias quando vier o projeto. A vereadora Nirléia comentou que
sexta-feira, dia 18 de maio, aconteceu mais uma oficina do projeto Parlamento Jovem e foi
realizada nas dependências da câmara com o apoio do CRAS, na presença da Sra. Cátia - assistente
social, Tatiana Loures e Raquel Medeiros. A vereadora Nirléia comentou que foi proveitosa a vinda
dos estudantes até a câmara municipal, porque às vezes eles têm a visão de que os vereadores só
discutem política, sendo que não é a realidade. A vereadora Nirléia disse que amanhã, dia 22 de
maio,

os

alunos

do

Parlamento

Jovem

de

Alfredo

Vasconcelos,

juntamente

com

os

vereadores

coordenadores do projeto nesta Câmara, irão até Carandaí, que é a cidade polo, para uma plenária
regional do Projeto Parlamento Jovem. O vereador Amarílio falou que dia 05 de fevereiro comentou
na reunião ordinária sobre os animais soltos nas ruas da cidade, mas ainda não obteve nenhuma
resposta. O vereador Amarílio comentou que a câmara pode estudar o que pode ser feito com as
pessoas que soltam os cachorros nas ruas, pois está insustentável e se trata de um assunto que
tem que ser bem discutido. O vereador Amarílio disse que quando estava vindo para a reunião
avistou um carro abandonando dois cachorros no local próximo a serraria que será instalada, mas
não conseguiu identificar. O vereador Amarílio disse que deve ser criada uma lei para punir as
pessoas que toma essa atitude. O vereador Amarílio comentou que na localidade do Potreiro tem
dezesseis animais de rua e ninguém dorme com a bagunça. O vereador Amarílio mencionou que tem uma
pessoa com deficiência, filho do Sr. Walter, que está sofrendo com a situação dos animais
abandonados. O vereador Amarílio quer saber sobre os questionamentos que ele vem fazendo sobre a
localidade do Morro Queimado dentre eles o problema sério da água – população reivindicando água
de melhor qualidade; calçamento e iluminação da referida localidade. Amarílio indagou também
sobre a solução do problema da falta de água na localidade do Tanque, ressaltando inclusive que o
vereador Fábio poderia ajudar a reforçar; indagou sobre o reinício das obras da escola municipal
da localidade do Potreiro; abastecimento de água potável na comunidade do Cará; sinalização da
estrada da zona rural; e construção da ponte da comunidade do Valério, pois agora dizem que o
tubulão não será suficiente para resolver a situação. O vereador Amarílio disse que tudo é
prioridade, mas a água para a comunidade do Cará é emergencial, pois tem uma pessoa na respectiva
comunidade comprando água mineral para tomar os remédios, que por sinal são remédios fortes e o
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caso dela é seriíssimo. Na oportunidade, o vereador presidente disse que quanto à ponte da
comunidade do Valério se der enchente o tubulão não vai suportar, por isso sugeriu que na
instalação do mesmo fosse deixado um lado mais baixo, assim, não seria prejudicado no caso de
enchente.

O vereador Amarílio falou que todos os governantes que já passaram na administração do

município fizeram muito pouco para a comunidade do Válerio, inclusive a mãe dele, que foi viceprefeita por duas vezes e não ajudou em nada na comunidade. O vereador presidente encaminhou
ofício

n°

064/2018

ao

executivo,

solicitando

informações

sobre

questionamentos

do

vereador

Amarílio. O vereador Mauro comentou que recebeu ofício do executivo de n° 37/2018, respondendo o
requerimento n° 03/2018 feito por ele, que tratava de solicitação de informação sobre o seguro da
frota do município. O vereador Mauro informou que está nas mãos dele, e se alguém quiser analisar
esta à vontade. O vereador Mauro disse que no ano passado depois de muita luta conseguiram que
pelo menos o ônibus escolar virasse na comunidade Cava Funda, mas o referido ônibus só vira na
comunidade no horário de deixar os alunos, ou seja, para vir à aula ainda continua na mesma
situação, as crianças tendo que vir até a BR 040. O vereador Mauro disse que mexeram na estrada
logo após a entrada do Américo, sendo que o ônibus não faz uso da estrada e só piorou a situação
de quem precisa transitar por aquela localidade. O vereador Mauro solicitou que fosse enviado um
oficio ao executivo cobrando resposta, pois está fazendo um ano a reivindicação do povo da
comunidade

Cava

Funda.

Atendendo

a

solicitação

do

vereador

Mauro,

o

vereador

presidente

encaminhou ao executivo oficio de n° 065/2018. O vereador Mauro comentou também que as escolas
municipais parecem estar à longa distância da prefeitura, pois o executivo não esta vendo a
situação das escolas municipais que estão precárias. O vereador Mauro disse que irá apresentar
indicações neste sentido. O vereador Mauro falou que foi procurado pelo Sr. Raimundo Alves de
Andrade e este lhe relatou que foi procurar atendimento no posto de saúde e, apesar de ter
prioridade por conta da idade, ficou por mais de meia hora esperando ser chamado, sendo que
várias pessoas foram atendidas na frente dele. O vereador Mauro informou que segundo relatos do
Sr. Raimundo este não sabia que ordem seguiram para passar pessoas na sua frente, motivo pelo
qual fez reclamação junto a pessoa responsável e inexplicavelmente o prontuário dele apareceu. O
vereador Mauro comentou que o Sr. Raimundo mencionou que iria apenas mostrar exames, mas teve que
passar pela sala de triagem e constou mais de seis pessoas paradas dentro do setor, oportunidade
em que questionou para que tantos funcionários se o atendimento é de baixa qualidade. O vereador
Mauro destacou que O Sr. Raimundo havia feito requerimento do uso da palavra, mas achou melhor
não vir à reunião com medo de pegar pneumonia, devido à noite fria e a idade avançada. O vereador
Mauro disse que diante da situação e de conversas com outras pessoas na rua, aparentemente, há
privilégios no posto de saúde e, se já não bastasse os problemas atuais, como marcação de
consulta pelo wattzap dizem que há funcionários marcando consulta pelo telefone, ou seja, tem
alguns recebendo esses privilégios indevidos, pois tem gente que chega ao posto de madrugada
nessa friagem e chegando lá já tem gente marcando por telefone. O vereador Mauro convidou em nome
dele e do vereador Amarílio todos que estão presentes no plenário para comparecer sábado na
Silvestre Tratores, no Bairro Jardim, às 10:00 horas, para a cerimônia de entrega dos implementos
a Associação dos produtores rurais de Alfredo Vasconcelos-APRAV, em função do repasse de R$30.000
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pelo Deputado Estadual Glaycon Franco. O vereador Mauro deixou registrado que em nome dele e do
vereador Amarílio as promessas que são feitas, são promessas cumpridas. O vereador Mauro disse
aos senhores que com eles não tem elefante branco, o que foi prometido é cumprido e sábado será
entregue o implemento agrícola. O vereador Fábio disse que faz parte da comissão de licitação da
câmara

e

sexta-feira,

dia

18,

aconteceu

o

pregão

presencial

para

a

compra

das

câmeras

e

computador para a transmissão das reuniões ordinárias. O vereador Fábio comentou que a prefeitura
já lançou o edital e tem prazo de quinze dias para a realização do pregão para a contratação da
empresa que vai realizar os trabalhos para resolução do problema de falta de água potável na
localidade do Tanque. O vereador Fábio falou também sobre a necessidade de recapeamento dos
buracos e sinalização da estrada da zona rural, pois cada vez o movimento da estrada fica maior.
O vereador Fábio convidou os edis e a população para participarem da plenária regional do
Parlamento Jovem na cidade de Carandaí, amanhã dia 22 de maio. Foram apresentadas as seguintes
indicações: indicação n° 37/2018 do vereador Edson Pereira Heleno, indicando ao executivo que
providencie com urgência patrolamento e roçada da estrada que liga a residência do Sr. “Teco” até
a fazendo do Sr. Arthur; indicação n° 38/2018

do vereador Mauro César de Oliveira, indicando ao

executivo que providencie pintura nos prédios e nos muros das Escolas Municipais Cônego Nelson
Souza e Jardim de Infância Irineu Bianchetti; indicação n° 39/2018 também do vereador Mauro,
indicando ao executivo que providencie patrolamento e cascalhamento da estrada que liga a cidade
à comunidade da Cava Funda; e indicação n° 40/2018 do vereador José Marques Ribeiro de Melo,
indicando ao executivo que providencie patrolamento na antiga linha férrea que liga a cidade à
comunidade do Valério. Não havendo mais nada em pauta, o vereador presidente convocou todos os
vereadores para a reunião ordinária no dia 28 de maio de 2018 às 19h00, e encerrou a reunião às
20h30, do que para constar o presidente determinou a lavratura desta ata, que depois de lida, se
aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.
Alfredo Vasconcelos, 21 maio de 2018.
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