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ATA DA 959ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, foi realizada a
nongentésima qüinquagésima 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. O vereador presidente passou a palavra aos vereadores que deram boas
vindas aos visitantes presentes no plenário e aos internautas que estão acompanhando a reunião,
através da TV Câmara. A vereadora Nirléia agradeceu o convite das professoras da Escola Municipal
Cônego Nelson Souza, salientando que recebeu o convite representando o legislativo para falar sobre
“O Brasil que eu quero”. A vereadora Nirléia comentou que a Sra. Rosangela Rousseng foi convidada
para representar os comerciantes do município e a Sra. Imaculada para representar a educação do
município. A vereadora Nirléia disse que para falar do Brasil que ela quer é complicado, pois
primeiro tem que mudar a nós mesmos para depois mudar os outros, que cobram muito dos políticos, mas
temos que começar por nós, nossas crianças. A vereadora Nirléia disse que na política não existe só
pessoas boas, que a mulher é muito sensível e muitas delas deixam marido, filhos e a própria casa
para lutar por um bem comum, e muitas vezes não é reconhecida. A vereadora Nirléia disse que
ultimamente tem sentido isso na veia, pois faz várias indicações e tenta falar com prefeito e não
consegue, e que em virtude disto muitas pessoas estão cobrando dela sobre projetos que a câmara
aprova. A vereadora Nirléia comentou que votaram o projeto de lei para o programa municipal de apoio
ao produtor rural do município e até agora nada foi feito. A vereadora Nirléia disse que fica de
“cara de madeira” para os munícipes que estão presentes, pois o executivo não foi atender a
reivindicação de limpar o terreno para a construção da capela na comunidade do Valério. A vereadora
Nirléia disse também que um produtor conversou com ela na presença do vereador Maikon e relatou que
está fazendo a entrada da casa dele para fazer o escoamento da produção de leite no “baio”, que é
uma ferramenta antiga e que nos dias de hoje ainda está sendo usada pelo produtor rural. A vereadora
Nirléia disse que o produtor citado por ela inclusive faz parte do projeto Balde Cheio. A vereadora
Nirleía disse que acha que o prefeito deveria olhar com mais carinho para o vereador que esta do
lado dele, que os vereadores devem ser ouvidos, e se os vereadores ligam para o prefeito é porque
precisam falar. A vereadora Nirléia comentou que está muito chateada e se a política dela acabar
hoje ou amanhã e ela não for eleita, não tem problema, e não precisa ir contar para o prefeito
porque ela sabe que ele está ouvindo nesse momento. A vereadora Nirléia citou que é mulher de falar
na cara dele, que antes de tudo ele é amigo dela e padrinho de casamento, mas a questão política ele
está deixando ela em situação difícil. A vereadora Nirléia disse que ficar mendigando toda hora,
liga e ele não atende, ou tem que chegar de surpresa, ela não vai fazer isso. A vereadora Nirléia
falou da situação do pontilhão que está fechado inadequadamente, pois os motociclistas estão
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passando pelo local toda hora. A vereadora Nirléia citou que a entrada da cidade mudou, devido a
interdição do pontilhão, mas não tem nenhuma sinalização informando que a entrada mudou, o que
dificulta pessoas que não são da cidade. A vereadora Nirléia pediu desculpa pelo desabafo e disse
que entrou na política porque quis.

A vereadora Nirleia falou que na conversa que aconteceu na

escola surgiu assunto de um projeto que foi feito há muitos anos atrás de como seria o pontilhão
daqui alguns anos e, na oportunidade, destacou que esse projeto poderia ser usado hoje, pois o
pontilhão não será mais o mesmo. O vereador Fabio pediu para que o vereador presidente para
solicitar ao poder executivo que providencie a limpeza do campo de futebol da comunidade do Tanque,
especialmente cortar o gramado, haja vista que irá acontecer no próximo domingo o trilhão com área
de lazer. O vereador Fábio comentou que o trilhão vai ser em prol da Capela Perpetuo Socorro, na
comunidade do Morro Queimado. O vereador Fábio perguntou se tem resposta sobre o conserto da guarita
da comunidade do Tanque, bem como do ofício enviado ao executivo de n° 122/2018, que solicita
informação sobre inicio dos trabalhos referente ao programa municipal de apoio ao produtor rural do
município, conforme a vereadora Nirléia havia solicitado. Na oportunidade, o vereador presidente
disse que ainda não tem informação. O vereador Mauro disse que é solidário com a vereadora Nirléia e
que a indignação dela e a mesma que ele tem, mesmo antes de entrar na política, e disse que entrou
na política não por acaso, mas sim com propósito. O vereador Mauro disse que a palavra é essa mesmo,
mendigar atenção do chefe do executivo, mesmo que as ações do chefe do executivo não sejam mais do
que obrigações. O vereador Mauro disse que o prefeito está no cargo ocupado porque o povo escolheu,
mas parece que o povo nem em segundo lugar está mais. O vereador Mauro disse que vai apresentar o
projeto de lei n° 17/2018 que “dispõe sobre abertura de shows com capacidade superior a 3.000 (três
mil) espectadores, devendo ser realizada por músicos, cantores ou conjuntos musicais do município e
dá outras providências”, mas no último momento percebeu uma falha no projeto onde ele não levou em
consideração festas de menor porte como, por exemplo, aniversário da cidade e festa na zona rural. O
vereador Mauro disse que juntamente com o vereador Maikon irá fazer as adequações para que possa
atender todos os requisitos básicos e solicitou ao vereador presidente que retire da pauta do dia o
projeto de lei nº 17/2018. O vereador Evaristo disse que o dia é importante para ele, pois ele vai
dar entrada nesta casa legislativa com um projeto de lei que “Institui a semana municipal de
promoção da saúde no município de Alfredo Vasconcelos e dá outras providências”. O vereador Evaristo
disse que este projeto de lei é de suma importância para área da saúde. O vereador Amarílio disse
que, a respeito do programa municipal de apoio ao produtor rural do município, os produtores rurais
estão reclamando que não tem a quem recorrer, uma vez que eles ligam na prefeitura, mas ninguém
consegue passar informação precisa e nenhum posicionamento se já estão ou não fazendo agendamento. O
vereador presidente José Marques disse que encaminhou ofício ao executivo solicitando informação. O
vereador Amarílio perguntou sobre o andamento da canalização da água potável para a comunidade do
Tanque, oportunidade em
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informação de que o prefeito entrou em contato no IGAM e estão dando andamento. Adentrando na ordem
do dia, o vereador presidente apresentou o projeto de lei n° 16/2018 de autoria do vereador Evaristo
Carvalho Araújo de Paula, que “Institui a semana municipal de promoção da saúde no município de
Alfredo Vasconcelos e dá outras providencias”. 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 e Tomada de
Contas, Fiscalização, Educação, Saúde e Políticas Públicas, que apresentaram parecer favorável.
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Diante dos pareceres favoráveis das Comissões, o vereador presidente colocou o projeto de lei n°
16/2018 em primeira e segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. O vereador Evaristo agradeceu
o apoio de todos os edis pela a aprovação do respectivo projeto de lei de sua autoria. O vereador
presidente retirou da pauta do dia o projeto de lei n° 17/2018, conforme solicitação do vereador
Mauro. Foram apresentadas as seguintes indicações: indicação n° 073/2018 do vereador Amarílio
Antônio Ferreira, indicando ao executivo que estude a possibilidade de expandir as laterais das
pontes do Estreito e da ponte do Morro da Batalha, próximo ao restaurante da Sra. Aparecida. Tal
solicitação se faz devido ao perigo do tráfego de mão dupla pelo local; e indicação n° 074/2018 do
vereador Evaristo Carvalho Araújo de Paula, indicando ao executivo que providencie reparo na rede
pluvial, próximo a residência do Sr. Aldegundes de Araújo, situado na Rua Olegário Leal, Bairro
Araújo, a qual está com o asfalto selando e com o passeio comprometido. O vereador presidente
encaminhou oficio de n° 126/2018 ao executivo solicitando conserto da guarita da comunidade do
Tanque. Não havendo mais nada em pauta, o vereador presidente convocou todos os vereadores para a
reunião ordinária no dia 17 de setembro de 2018 às 19h00, e encerrou a reunião às 20h50, do que para
constar o presidente determinou lavratura desta ata, que depois de lida, se aprovada, será assinada
pelos vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 10 de setembro de 2018.
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