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ATA DA 950ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas,
foi realizada a nongentésima qüinquagésima 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: Ofício do Fórum Permanente de Educação do Campo;
convite para festa junina do pré-escolar na Escola Municipal Cônego Nelson de Souza;
revista Contas de Minas; e revista Gestão Progressista. Logo após, o vereador presidente
passou

a

plenário.

palavra
O

aos

vereador

vereadores
presidente

que

deram

comentou

boas

sobre

vindas

o

aos

processo

visitantes

licitatório

presentes
de

compra

no
dos

equipamentos para filmagens das reuniões da câmara e, na oportunidade, informou que a
empresa

que

ganhou

o pregão

está

sendo

cobrada

para

agilizar a

entrega.

O

vereador

presidente disse que o chefe de obras da prefeitura comunicou-lhe que, se nada atrapalhar,
amanhã começará a obra para solucionar o problema de falta de água potável na comunidade
do Cará, e informou-lhe também que já foi feita a sondagem do melhor local para perfurar o
posso artesiano na localidade do Tanque. O vereador presidente comentou também que obteve
informações do chefe de obras da prefeitura que está quase pronto o projeto para a escola
do Potreiro e, em seguida, será feito o edital de licitação para a conclusão da obra. A
vereadora Nirléia falou que semana passada esteve com o vereador Fábio e os alunos do
projeto Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Senhora dos Remédios para assistirem e
conhecerem

como

funcionava

a

plenária

da

referida

cidade

e

salientou

que

foi

muito

proveitosa. A vereadora Nirléia informou que a plenária de Alfredo Vasconcelos será dia 29
de junho nessa câmara municipal, onde estarão presentes representantes de todas as cidades
envolvidas. Na oportunidade, a vereadora Nirléia convidou a todos para participar. A
vereadora Nirléia parabenizou a secretária de educação pelo sucesso e a dedicação da festa
junina que aconteceu na Escola Municipal Cônego Nelson de Souza, principalmente porque
esse ano teve algumas pedras no caminho, mas a festa junina aconteceu. A vereadora Nirléia
disse que é muito triste quando você vê em rede social questões levantadas sobre a escola
municipal e, ainda, destacou que quem faz estes questionamentos em redes sociais deveria
ir ao Ministério Público e fazer a denúncia formal e não ficar colocando fotos de crianças
inocentes em redes sociais, levantando suspeitas. O vereador Evaristo requereu que fosse
enviado ofício para o secretário de obras agradecendo o reparo feito na calçada próximo à
serralheria do “Quim”, na Av. Agostinho Bianchetti, nas proximidades do trevo de entrada
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da cidade. O vereador Evaristo comentou que na calçada que houve os reparos, muitas
pessoas usam para fazer caminhadas, entretanto, havia um trecho danificado que estava
gerando riscos de alguém se machucar. O

vereador presidente encaminhou ofício de n°

81/2018 ao executivo, atendendo à solicitação do vereador Evaristo. O vereador Amarílio
disse que hoje estava fazendo quase dois meses que não tocava no assunto das prioridades
que ele vem sempre cobrando nas reuniões, mas o vereador presidente já respondeu algumas
delas. O vereador Amarílio disse que esteve nas comunidades do Morro Queimado e Tanque e
os moradores destas comunidades pediram explicação sobre o andamento da resolução da falta
de água potável e do asfalto. O vereador Amarílio espera que as obras sejam concluídas
rapidamente, pois o povo está sem água potável. O vereador Amarílio informou que as
comunidades solicitaram o apoio na resolução do problema. O vereador Amarílio comentou que
explicou para população que a situação da água do Cará tem prioridade também e que após a
conclusão desta obra, será cobrada para sair logo a obra da comunidade do Tanque. O
vereador Mauro disse que gostaria de marcar com os vereadores Amarílio e Maikon, membros
da comissão especial formada para analisar o projeto de lei n° 08/2018, para discutirem o
referido projeto de lei. Na oportunidade, o vereador Maikon disse que já está preparado
para discutir o projeto de lei e que poderia ser marcada uma data durante esta semana para
a

comissão

se

reunir.

O

vereador

Mauro

disse

que

vai

apresentar

indicação

e

fez

a

justificativa da mesma, dizendo que a cidade como um todo não tem placa indicativa de
nomenclatura

de

correspondências

ruas
por

e
falta

as
de

pessoas

estão

localização.

O

reclamando

que

não

vereador

Mauro

estão

comentou

recebendo
que

espera

providências para solucionar o problema. O vereador Mauro disse que, com relação

ao

comentário da vereadora Nirléia sobre a festa junina, ele discorda e acha que as coisas
devem andar de forma correta. O vereador Mauro disse que não participou da festa junina e
não tem interesse em participar de mais nada que é feito pelo executivo até que o servidor
público de uma forma geral seja tratado com dignidade. O vereador Mauro disse que não
parabeniza

a

secretária

de

educação,

mas parabeniza

as

professoras

pela

organização,

porque hoje as professoras e a secretária de educação são desafetos, visto que o tempo
todo

é

feito

sacanagem

com

elas.

O

vereador

Mauro

comentou

que

tem

professora

que

acompanhou o marido em cirurgia e mandaram cortar o dia dela, mesmo trazendo declaração
que estava acompanhando o marido, sendo que ainda foi informada pelo departamento pessoal
que ela teria que solicitar um médico um atestado no nome dela. O vereador Mauro comentou
que

os

funcionários

da

prefeitura,

despreparados

e

incompetentes,

ainda

induzem

os

servidores a fraudar. O vereador Mauro, em relação a acusação feita em rede social,
comentou que no seu ponto de vista cabe a esta casa abrir um inquérito para fiscalizar e
apurar os fatos. O vereador Mauro disse que acredita no ditado “onde há fumaça, há fogo”,
e não acredita em postagens que não tem fundamento só para atrapalhar a administração. O
vereador Mauro disse que a irmã dele é professora e se o caso fosse com ela, teria que ser
advertida. O vereador Fábio reforçou o convite para a plenária do Parlamento Jovem que
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acontecerá sexta-feira, dia 29 de junho, às 13:00 horas, nas dependências da câmara. O
vereador Fábio disse que os alunos vão ocupar as cadeiras dos vereadores para discutir e
defender suas propostas do Parlamento Jovem. O vereador Fábio disse que o Sr. Eduardo,
morador

da

comunidade

do

Morro

Queimado,

pediu

para

agradecer

o

trabalho

feito

na

comunidade de roçada e patrolamento em frente à igreja, e aproveitou para convidar a todos
para participar da festa em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que começou dia 24
e vai terminar dia 27 quarta-feira. O vereador Fábio parabenizou à diretoria, secretaria e
professores da Escola Municipal Cônego Nelson Souza pela festa junina que aconteceu no
sábado. O vereador Fábio disse que os moradores da comunidade fazem perguntas para ele,
então ele tem que trazer as perguntas para a câmara. O vereador Fábio quer saber sobre o
asfalto na comunidade do Tanque, pois o executivo falou na festa da respectiva comunidade
no ano de 2017 que o dinheiro do asfalto já estava em caixa, mas até o momento não foi
executado. O vereador Fábio disse que membros da comunidade estão questionando qual seria
o prazo previsto para a realização do asfaltamento. O vereador presidente encaminhou
ofício de n° 82/2018 solicitando informação a respeito do asfalto na comunidade do Tanque.
O vereador Amarílio quer saber como está o andamento do SISEI - Sistema Estadual de
Inspeção,

e

pede

ao

vereador

presidente

que

envie

ofício

ao

executivo

solicitando

informações. O vereador presidente encaminhou ofício de n° 83/2018 ao executivo, atendendo
a solicitação do vereador Amarílio. O vereador Edson requereu a expedição de voto de pesar
pelo falecimento da Sra. Maria Clara da Silva, que foi assinado por todos os edis.

Não

havendo mais nada em pauta, o vereador presidente convocou todos os vereadores para a
reunião ordinária no dia 02 de julho de 2018 às 19h00, e encerrou a reunião às 20h20, do
que para constar o presidente determinou a lavratura desta ata, que depois de lida, se
aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.
Alfredo Vasconcelos, 25 de junho de 2018.
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