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ATA DA 949ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, foi
realizada a nongentésima quadragésima nona 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 Evaristo Carvalho Araújo de Paula.
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.

NAS CORRESPONDÊNCIAS:

convite

para

festa

junina

na

Escola

Municipal

Cônego Nelson de Souza. Logo após, o vereador presidente passou a palavra aos vereadores
que deram boas vindas aos visitantes presentes no plenário. A vereadora Nirléia, agradeceu
a presença dos representantes da Associação do Distrito de São José de Pouso Alegre, e
disse que participou ontem de uma reunião da associação e hoje tem uma boa noticia, pois a
Festa do ruralista vai acontecer. A vereadora Nirléia disse que a associação esta ai para
fazer acontecer e com certeza os vereadores serão parceiros dela. A vereadora Nirléia
agradeceu o apoio da polícia militar e ao Sargento Wagner que ministrou a palestra na
oficina realizada nas dependências da câmara com os jovens que fazem parte do projeto
Parlamento Jovem. A vereadora Nirléia agradeceu também os vereadores Edson e Mauro que
também participaram e ressaltou que a oficina foi muito proveitosa. O vereador Maikon
agradeceu a presença dos amigos da Associação do Distrito de São José de Pouso Alegre e
falou sobre a reunião que aconteceu sexta-feira, dia 15, em que os edis se reuniram para
discutir e tirar dúvidas sobre os projetos de lei n° 05/2018 e n° 07/2018. O vereador
Maikon disse que foi muito produtiva a reunião e, na oportunidade, destacou que é muito
importante essas reuniões serem marcadas entre as reuniões ordinárias para discutirem os
projetos de lei. O vereador Amarilio perguntou ao vereador presidente se já tem resposta
sobre a canalização de água da COPASA para a residência do Sr. Flavio. Na oportunidade, o
vereador presidente respondeu-lhe que não tem informação, e comentou inclusive que o
vereador Edson esteve na COPASA com a Sra. Maria das Dores Pinheiro para tentar resolver o
problema dela. O vereador presidente comentou que acha interessante fazer o mesmo com o
Sr. Flavio, ou seja, marcar dia e horário para irem até a COPASA tirar as dúvidas e ver o
que precisa fazer para ligar a água no local. O vereador Amarilio disse que respeita a
decisão do vereador Edson, mas acha que não deveriam procurar a COPASA para resolver e sim
a prefeitura. O vereador Mauro disse que não compareceu na reunião de sexta-feira porque
ele já havia dado o voto dele a respeito do projeto de lei n° 05/2018, sendo que as
emendas cabíveis que ele colocou já haviam sido deliberadas na reunião anterior, porém ele
não sabia que o projeto de lei n° 07/2018 entraria também na discussão de sexta-feira. O
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vereador

Mauro

disse que

obteve

informações

de

que

há

uma pressão

da

secretaria de

educação com relação ao projeto de lei n° 07/2018. O vereador Mauro disse que dá a
entender que o executivo esta desesperado para contratar. O vereador Mauro comentou que a
lei municipal de n° 328/08 já permite a contratação, mas acredita que seja uma pressão
para contratar cada vez mais, mesmo a máquina já estando inflada. O vereador Mauro falou
da emenda que será apresentada pelo vereador Maikon ao projeto de lei nº 07/2018 e
ressaltou que comentou com o presidente antes do inicio da reunião que seria a proposição
dele também. O vereador Mauro salientou que onde há consenso existe solução, e apesar de
na sexta-feira ter havido debate e ele não participado, a conclusão chegou exatamente
naquilo que ele acha pertinente. O vereador Fábio falou que participou também da reunião
na Associação do Distrito de São José de Pouso Alegre, em que houve debate sobre a festa
do ruralista. O vereador Fábio disse que semana passada foi encerrada as oficinas de
estudo do projeto Parlamento Jovem e agora durante a próxima semana serão elaboradas as
propostas de temas para o Parlamento Jovem, pois no próximo dia 29 vai acontecer à
plenária municipal, às 13:00 horas, nas dependências desta Câmara Municipal, e todos estão
convidados. O vereador Fábio disse que os jovens vão discutir propostas que vão ser
levadas a nível regional, que vai ser na cidade de Carandaí no dia 10 de agosto. O
vereador

Fábio

salientou

que

as

propostas

do

projeto

Parlamento

Jovem

de

Alfredo

Vasconcelos irão se juntar com as propostas de todas as cidades, a fim de serem levadas
para

a

plenária

final

que

será

na

cidade

de

Belo

Horizonte,

no

mês

de

setembro,

oportunidade em que irão discutir as propostas para serem enviadas para a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. O vereador Fábio destacou que a proposta dos jovens
do projeto Parlamento Jovem podem ser debatidas e votadas na assembléia dos deputados para
virar lei. O vereador Fábio falou sobre o projeto de lei n° 05/2018 e agradeceu ao Sr.
Fábio Souza e demais cidadãos que levantaram a questão do meio ambiente. O vereador Fábio
disse que na reunião ocorrida sexta-feira foi discutido o assunto e foi deliberado que
seria feita uma emenda ao projeto de lei para acrescentar um artigo sobre a questão do
meio ambiente. Adentrando na ordem do dia, 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”, que já possuía o parecer favorável da
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do
Consumidor, que foi apresentado reunião anterior, agora também recebeu parecer favorável
da Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, Fiscalização, Educação, Saúde e
Políticas Públicas. O vereador Amarílio apresentou na reunião anterior emenda modificativa
n° 01/2018 ao projeto de lei n° 05/2018, que “Modifica o inciso II do art. 5° do projeto
de lei nº 05/2018”. Logo após a apresentação da respectiva emenda ao projeto de lei, esta
foi encaminhada para a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa
dos

Direitos

Humanos

e

do

Consumidor

que,

nesta

oportunidade,

apresentou

parecer

favorável. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, Fiscalização, Educação,
Saúde

e

Políticas Públicas também apresentou

parecer

favorável

a

respectiva

emenda
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modificativa. O vereador Fábio apresentou emenda aditiva n° 01/2018 ao projeto de lei n°
05/2018, que “acrescenta artigo ao projeto de lei n° 05/2018 e renumera os demais”. Logo
após a apresentação da respectiva emenda aditiva ao projeto de lei, esta foi encaminhada
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, Saúde e Políticas Públicas que manifestaram favoravelmente. Diante
dos pareceres favoráveis das comissões, o vereador presidente colocou o projeto de lei n°
05/2018

em

favoráveis

primeira
e

um

votação,

voto

sendo

contrário.

Em

aprovado

por

seguida,

o

maioria

vereador

dos

votos,

presidente

com

sete

colocou

a

votos
emenda

modificativa n° 01/2018 ao projeto de lei nº 05/2018 em primeira e segunda votação, sendo
aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o vereador presidente colocou a emenda aditiva n°
01/2018 ao projeto de lei nº 05/2018 em primeira e segunda votação, sendo aprovada por
unanimidade. Logo após, o vereador presidente colocou o projeto de lei nº 05/2018 com as
devidas emendas em segunda votação, sendo aprovado por maioria dos votos com sete votos a
favor e um voto contrário. Dando sequência aos trabalhos, o projeto de lei n° 07/2018 de
autoria do executivo, que “Altera a lei municipal n° 328/08 que dispõe sobre a contratação
por

tempo

público,

determinado para
nos

termos

providências”,

que

do

atender

inciso

estava

em

IX,

a necessidade
do

analise

art.

37

recebeu

temporária

da
o

de excepcional

Constituição
parecer

Federal

favorável

e

da

interesse
dá

outras

Comissão

de

Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor,
bem como da Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, Fiscalização, Educação,
Saúde e Políticas Públicas. O vereador Maikon Marcos Ribeiro apresentou emenda supressiva
n° 01/2018 ao projeto de lei nº 07/2018 que “suprime os dispositivos legais que menciona
no projeto de lei n° 07/2018”. Logo após a apresentação da referida emenda supressiva nº
01/2018 ao projeto de lei nº 07/2018, o vereador presidente encaminhou-a 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,

Saúde

e

Políticas

Públicas

que apresentaram

parecer favorável

a

respectiva

emenda. Diante dos pareceres favoráveis das comissões, o vereador presidente colocou o
projeto de lei de n° 07/2018 em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo
após, colocou a emenda supressiva n° 01/2018 ao projeto de lei nº 07/2018 em primeira e
segunda votação, sendo aprovada por unanimidade. Por fim, o vereador presidente colocou o
projeto de lei n° 07/2018 com a devida emenda em segunda votação, sendo aprovado por
unanimidade. Os vereadores Mauro e Fábio apresentaram indicação n° 048/2018 solicitando ao
executivo

que

providencie

aula

de

“zumba”

para

as

comunidades

rurais,

a

pedido

dos

próprios moradores, pois os mesmos recorrem a esta casa para que o projeto venha ser uma
realidade. O Sr. Edevaldo Sócrates da Silva, representando a Associação do Distrito de São
Jose de Pouso Alegre, usou da palavra, autorizada através de requerimento protocolado na
secretaria da câmara anteriormente, para falar sobre a Festa do Ruralista no Distrito de
São Jose de Pouso Alegre e pediu apoio aos edis para a realização da referida festa. O Sr.
Edevaldo disse que é uma festa da associação e não tem fins lucrativos, pois todo dinheiro
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arrecadado

é

investido

na

mesma.

O

Sr.

Edevaldo

falou

que

o

espaço

pertencente

a

associação pode ser usado para quem precisar, até mesmo o posto de saúde e a escola de
pouso alegre funcionam juntos com o prédio da associação. O vereador Evaristo requereu a
expedição de voto de pesar pelo falecimento da Sra. Elza Rissi dos Santos, que foi
assinado por todos os edis. O vereador Evaristo deixou registrado as condolências ao Sr.
Antônio Alves dos Santos, esposo da falecida, que foi vereador nessa casa legislativa por
vários anos. Não havendo mais nada em pauta, o vereador presidente convocou todos os
vereadores para a reunião ordinária no dia 25 de junho de 2018 às 19h00, e encerrou a
reunião às 20h40, do que para constar o presidente determinou a lavratura desta ata, que
depois de lida, se aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.
Alfredo Vasconcelos, 18 de junho de 2018.
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