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ATA DA 946ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, foi
realizada a nongentésima quadragésima sexta 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, Fábio José Garcia, Amarílio Antônio Ferreira, Antônio Valentino
Ferreira, Maikon Marcos Ribeiro e constatou-se a ausência do vereador Evaristo Carvalho Araújo
de Paula. O vereador presidente ofereceu as orações do dia pela passagem do aniversário do
vereador Maikon, que foi no último dia 25 de maio. 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 aprovada por unanimidade dos presentes. NAS
CORRESPONDÊNCIAS: Ofício recebido do executivo de n° 036/2018, em resposta ao ofício enviado
pela câmara de n° 058/2018; convite para a festa junina na Escola Municipal do Potreiro. Após
a leitura das correspondências, o vereador presidente passou a palavra aos vereadores que
deram boas vindas aos visitantes presentes no plenário, especialmente o Exmo. Sr. José Vicente
Barbosa, prefeito desta cidade, e, ainda, parabenizaram o vereador Maikon pela passagem do seu
aniversário. O vereador presidente comentou que aconteceu uma reunião no decorrer da semana
com

a

comissão

formada

para

discutir

as

prioridades

e

apresentá-las

no

novo

edital

de

concessão da BR-040, oportunidade em que salientou que vão discutir e sugerir, mas não é
garantido que será realizado pela concessionária que irá assumir a BR-040. A vereadora Nirléia
comentou que esteve juntamente com o vereador Fábio e os alunos do Parlamento Jovem em
Carandaí e foi um sucesso. A vereadora Nirléia comentou que amanhã teria outra oficina do
Projeto Parlamento Jovem, mas por causa do caos que está em razão da greve dos caminhoneiros
foi adiada para a próxima semana. A vereadora Nirléia disse que conversou com o chefe do
executivo na semana passada e obteve a informação de que foi adquirido um automóvel para a
secretaria de assistência social, o que constitui um benefício grande para o município, pois o
único veículo que a secretaria possuía, o uso era divido com o Conselho Tutelar. O vereador
Maikon agradeceu a todos pelas felicitações do seu aniversário. O vereador Maikon comentou que
havia conversado com o chefe de gabinete, o presidente da câmara e os membros da comissão
sobre o projeto de lei nº 03/2018 para tirar as suas dúvidas. O vereador Maikon parabenizou o
deputado

Glaycon

Franco

que

disponibilizou

R$30.000,00

(trinta

mil

reais)

em

implemento

agrícola para a APRAV, e destacou que todos os deputados que trouxerem benefícios para o
município será bem vindo. O vereador Maikon falou sobre o deputado Bráulio Brás e ressaltou
que recebe cartas informando repasses inclusive o último foi no valor de cem mil reais e
conseguidos pelo deputado em favor do município, dentre eles asfalto e quadra. O vereador
Maikon comentou que apóia quem traz benefícios para a cidade. O vereador Amarílio aproveitou a
presença no plenário do Exmo. Prefeito para perguntar-lhe diretamente sobre as prioridades que
vem discutindo na câmara, especialmente se tem alguma resposta sobre a água potável para a
localidade do Cará. Na
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oportunidade o Exmo. Prefeito falou que não tem cano suficiente para completar o encanamento
da água, motivo pelo qual será feita a licitação para compra de canos a fim de ligar a água na
comunidade do Cará. O Exmo. Prefeito disse que estão terminando de encanar a água para as
casas próximas a ponte da EMPA e que serão quarenta e duas casas beneficiadas no local. O
vereador Amarilio perguntou ao prefeito se o problema da água da localidade do Cará poderá ser
resolvido nos próximos trinta dias, oportunidade em que obteve a resposta que sim. O vereador
Amarílio disse que ficou na dúvida se a resposta do ofício que foi enviado o abaixo assinado
satisfaz o motorista, Sr. Aldair Luciano. O vereador Amarilio parabenizou o produtor rural
pelo seu dia, que é comemorado dia 25 de maio, e ressaltou que é uma classe desamparada pelos
governantes. O vereador Amarílio solicitou ao vereador presidente que convidasse a Sra. Aliana
para a próxima reunião da comissão especial relacionada à nova concessão da BR-040. O vereador
Mauro disse que na ata da reunião anterior foi citado o Parlamento Jovem pela vereadora
Nirléia, motivo pelo qual sugeriu que trouxessem os jovens nos dias de reunião ordinárias para
verem o andamento e como são feitas as reuniões. O vereador Mauro comentou que em relação à
resposta do ofício do executivo referente ao assunto do Sr. Aldair Luciano, no seu ponto de
vista foi uma resposta vazia, porque ao trocar o Sr. Luciano de itinerário não houve nenhuma
limitação,

mas

para

reconduzi-lo

ao

itinerário

anterior,

atendendo

o

abaixo

assinado

de

iniciativa dos alunos, entra na limitação de ordem legal administrativa e operacional. O
vereador Mauro disse que acredita que nessa situação o abaixo assinado deveria ser acatado,
porque designou o motorista para outra rota e o problema de lotação ainda persiste. O vereador
Mauro espera que esta casa possa agir de acordo com o que prevê o cargo ocupado pelos edis e
não simplesmente se omitir diante do problema de superlotação dos ônibus. O vereador Mauro
comentou

que

foi

procurado

por

pessoas

que

tem

dívidas

ativas

no

município

e

procuram

facilidades de renegociação e parcelamento de dívidas, razão pela qual solicita ao executivo
que

crie

um

projeto de

lei

no

sentido

de

regularizar

estas

dívidas

ativas.

O

vereador

presidente encaminhou oficio de n° 69/2018 atendendo a solicitação do vereador Mauro. O
vereador Mauro agradeceu as pessoas que compareceram na cerimônia de entrega do implemento
agrícola para a APRAV e disse que a promessa foi realizada e concluída. O vereador Mauro falou
que o município parou de repassar a subvenção para a APRAV, mas está na lei orgânica, no art.
149, que o município tem o dever de apoiar e incentivar o cooperativismo. O vereador Mauro
disse que está sendo procrastinada a questão de direcionamento de verba para a associação por
conta das entregas do implemento agrícola, no valor de R$30.000 (trinta mil reais), realizada
por ele e o vereador Amarílio. O vereador Mauro disse que OSCIP é um título que a associação
requer junto ao ministério da justiça e não é obrigatório ter, porque de tempos em tempos ela
terá que apresentar uma série de documentos, sendo que a própria associação consegue receber a
subvenção estadual, federal ou municipal. O vereador Mauro comentou que no seu entender o
executivo está com picuinha e perseguição com ele e com o vereador Amarílio, por isso não
resolveu ainda a situação da APRAV, o que está afetando os produtores de uma forma geral. O
vereador Mauro disse que irá provar para todos que as alegações feitas pelo executivo são
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infundadas e as formas que estão sendo colocadas de que a associação tem que se enquadrar num
titulo não é necessário, pois se a lei do estado deixou que fizesse um repasse, a lei
municipal não pode barrar. O vereador presidente disse que a diretoria da APRAV já tomou
opinião de dois assessores jurídicos, procurador geral do município e ainda estão esperando o
parecer jurídico do Dr. Nélio. O vereador presidente disse que a situação não foi resolvida,
mas não é por falta de dinheiro, e sim porque existe a mudança da lei. O vereador presidente
disse que conversou com o Sr. Pedro e obteve a informação de que irá acontecer outra reunião
para tratar do assunto da APRAV e vai convidar o vereador Mauro. O vereador Fábio falou que
convidou os jovens do Parlamento Jovem para estarem presentes nas reuniões ordinárias e que os
mesmos tem interesse, mas por falta de horários e pelo fato de ter alunos da zona rural,
Roselanche e Margaridas, não tiveram a oportunidade de trazê-los na reunião. O vereador Fábio
comentou que os alunos perguntam pelos demais vereadores que não participaram com eles das
oficinas. O vereador Fábio disse que iria fazer indicação, mas como o prefeito está presente
falou diretamente sobre a ponte da localidade do Tanque que dá acesso aos Medeiros, destacando
que a mesma está desativada. Na oportunidade, o Exmo. Prefeito falou que já foi ao local e
constatou o problema. O vereador Fábio agradece aos deputados que vem trazendo benefícios para
o município, em especial o deputado Bráulio Braz que repassou verba para a área da saúde,
verba para asfalto da comunidade do Tanque e conseguiu doação de um veiculo para o CRAS. O
vereador Fábio agradeceu também ao deputado Glaycon Franco que conseguiu implementos para a
APRAV. O vereador Fábio acha que todo repasse que for feito para o município será bem vindo
para todos. O vereador Fábio perguntou ao Exmo. Prefeito se não há possibilidade de colocar
outro ônibus para retorno da faculdade. O Exmo Prefeito disse que vai analisar a situação. O
Sr. Aldair Luciano usou da palavra autorizada em plenário por todos os edis para dizer que a
resposta que o executivo enviou não foi satisfatória. O Sr. Aldair comentou o fato de pedir
apoio de retorno do ônibus por excesso de passageiros, tentar conversar, mandar oficio,
conversar com os alunos e dizer que iria ligar para o secretário de transportes avisando que
se acaso ele negasse de mandar reforço ele iria chamar a polícia para resolver a situação, e
no dia seguinte ligarem para ele falando que era pra fazer outra linha. O Sr. Aldair disse que
o motorista foi trocado, mas a superlotação continua. Adentrando na ordem do dia, a Comissão
de Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor
apresentou parecer favorável ao projeto de lei nº 03/2018, de autoria do executivo, que
“Altera a Lei Municipal n° 473/2017, que trata da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil do Município de Alfredo Vasconcelos, cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa CivilFUMPDEC, e dá outras providências”. O vereador Mauro acompanhou o parecer do relator com
ressalva, e questionou o art. 7º, inciso IV, do projeto de lei. Logo após, a Comissão de
Finanças,

Orçamento,

Tomada

de

Contas,

Fiscalização,

Educação

e

Saúde

Pública,

também

apresentou o parecer favorável ao projeto de lei n° 03/2018. Diante dos pareceres favoráveis
das comissões, o vereador presidente colocou o projeto de lei nº 03/2018 em primeira e segunda
votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes - sete votos. Dando seqüência aos
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trabalhos,

o

vereador

presidente

apresentou

executivo, que “Altera a lei municipal

n°

o

projeto

de

lei

nº

04/2018

de

autoria

do

189/2002 para isentar a propriedade rural da

obrigação de pagar a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública”. Após a
apresentação do respectivo projeto de lei, o vereador presidente encaminhou-o para a Comissão
de Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor e
para a Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, Fiscalização, Educação e Saúde
Pública, que apresentaram o parecer favorável. Então, o vereador presidente colocou o projeto
de lei nº 04/2018 em primeira e segunda votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes
- sete votos. Em seguida, o vereador presidente apresentou o projeto de lei nº 05/2018 de
autoria do executivo, que “Cria o programa municipal de apoio ao produtor rural do município
de

Alfredo

Vasconcelos

e

dá

outras

providências,

e

o

encaminhou

para

a

Comissão

de

Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor e
para a Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, Fiscalização, Educação e Saúde
Pública.

O

vereador

Mauro,

secretário

da

comissão

de

Constituição,

Legislação,

Justiça,

Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor requisitou o projeto de lei nº 05/2018
para análise. Dando continuidade aos trabalhos, o vereador presidente apresentou o projeto de
lei nº 06/2018 de
vencimentos
encaminhou

dos
para

autoria do executivo que “Concede correção

servidores
a

públicos

Comissão

de

e

agentes

Constituição,

políticos

Legislação,

do

aos subsídios, salários e
executivo

Justiça,

municipal”,

Cidadania,

Defesa

e

o

dos

Direitos Humanos e do Consumidor e para a Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas,
Fiscalização,

Educação

e

Saúde

Pública.

O

vereador

Mauro,

secretário

da

Comissão

de

Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor,
requisitou o projeto de lei nº 06/2018 para análise. O vereador presidente passou a palavra
autorizada através de requerimento protocolado na secretaria da câmara anteriormente para a
Sra. Maria das Dores Pinheiro que veio pedir ajuda para que a prefeitura forneça condição para
a COPASA instalar água na sua futura residência, localizada no Bairro jardim, uma vez que os
pedreiros estão tendo que buscar água longe do local. O vereador presidente encaminhou ofício
ao

executivo

de

n°

71/2018

solicitando

providencias.

Foram

apresentadas

as

seguintes

indicações: indicação n° 41/2018 do vereador Edson Pereira Heleno, indicando ao executivo que
providencie com urgência a instalação de quebra-molas na Rua João Viol, no Bairro Violete,
mormente entre as residências de números 114 e 183; indicação n° 42/2018 do vereador Amarílio
Antônio Ferreira, indicando ao executivo que providencie iluminação pública, canalização de
água potável e canalização de esgoto no trecho que liga a Rua João Viol até a antiga linha
férrea; indicação n° 43/2018 do vereador Amarílio, indicando ao executivo que providencie a
remoção da rede elétrica que passa em cima da residência da filha do Sr. José Paulino dos
Santos, conhecido como Sr. “Grilo”, localizada na comunidade do Valério; indicação n° 44/2018
também do vereador Amarílio, indicando ao executivo que providencie a instalação de mais um
quebra-molas e a pintura do mesmo que já existe, nas proximidades da residência do Sr. Jair
Rufino; e indicação n° 45/2018 do vereador Mauro César de Oliveira, indicando ao executivo que
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regularize o abastecimento de água no Bairro Jardim, pois a Sra. Maria das Dores Pinheiro está
ajudando a construir uma casa para o seu filho perto da caixa d’água e a água não chega até
lá. A mesma procurou o prefeito e o problema ainda não foi resolvido e já tem dois meses. Não
havendo mais nada em pauta, o vereador presidente convocou todos os vereadores para a reunião
ordinária no dia 04 de junho de 2018 às 19h00, e encerrou a reunião às 21h30, do que para
constar o presidente determinou a lavratura desta ata, que depois de lida, se aprovada, será
assinada pelos vereadores presentes.
Alfredo Vasconcelos, 28 maio de 2018.
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