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ATA DA 960ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas,
foi realizada a nongentésima sexagésima 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, Evaristo Carvalho Araújo de Paula 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 aprovada por unanimidade dos presentes.
Nas correspondências: Ofício recebido do executivo de n° 74/2018, em resposta ao ofício
enviado pela câmara de n° 121/2018; e convite para a plenária final do Parlamento Jovem
em Belo Horizonte. Após a leitura das correspondências, 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.

O

vereador

presidente informou que o ofício que foi feito a leitura trata do tubulão a ser
instalado na comunidade do Valério. O vereador presidente disse que procurou saber
sobre o pontilhão e foi informado que a empresa que veio analisar o patrimônio liberou
para a prefeitura fazer um escoramento no pontilhão, até que seja feita a licitação
para contratar a empresa que irá fazer a restauração do mesmo. O vereador presidente
disse que obteve informações da prefeitura de que será proibido o tráfego de veículos
pesados no local. A vereadora Nirléia comentou sobre o IDEB - Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica e destacou que o município teve um crescimento em que alcançou neste
ano 2018 à meta que seria para 2021. A vereadora Nirléia disse que tem que parabenizar
todos que fazem parte da área da educação no município. A vereadora Nirléia comentou
que fica feliz em ver o patamar que está a educação municipal, apesar dos problemas
enfrentados como FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - e
repasses. O vereador Fábio comentou sobre a plenária final do Projeto Parlamento Jovem
que vai acontecer em Belo Horizonte, no período de quarta-feira à sexta-feira, e serão
88 (oitenta e oito) municípios participantes. O vereador Fábio destacou que a aluna da
Escola Estadual Nossa Senhora do Rosário irá representar todos os participantes do
projeto Parlamento Jovem de Alfredo Vasconcelos na plenária final em Belo Horizonte e
defenderá duas propostas feitas pelos alunos participantes do projeto. O vereador
Fábio, por fim, agradeceu ao executivo a manutenção e limpeza do campo de futebol da
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localidade do Tanque e também o apoio ao evento que aconteceu no final de semana no
referido local. O vereador Evaristo parabenizou os visitantes que souberam ouvir a
leitura da ata, mormente porque têm acontecido conversas paralelas durante a sua
leitura. O vereador Evaristo falou que algumas pessoas estão reclamando durante a
semana sobre o áudio de transmissão das reuniões, dizendo que no celular dá para ouvir
direito e no computador não. Na oportunidade, o vereador presidente disse que vai
conversar com o responsável pela transmissão para ver o que está ocorrendo. O vereador
Amarílio

perguntou

se

tem

informação

sobre

a

instalação

da

água

potável

para

a

localidade do Tanque, localidade do Monbaça e sobre o término da obra da escola do
distrito de Potreiro. O vereador presidente disse que não tem informação sobre os
respectivos questionamentos, mas durante a semana vai procurar obter informações. O
vereador Amarílio disse que este mês de setembro o “Fórum Permanente de Educação do
Campo” está completando 20 (vinte) anos, e que durante esse tempo vem garantindo ao
homem do campo educação de qualidade. O vereador Amarílio disse que o fórum abrange 24
(vinte e quatro) municípios que são atendidos pela Superintendência Regional de Ensino
de Barbacena. O vereador Amarílio destacou que é membro do fórum e participa de forma
efetiva para contribuir com a população do campo. O vereador Mauro comentou sobre as
indicações que vai apresentar hoje, ressaltando que não está pedindo nada para ele, mas
sim para o povo que o procura. O vereador Mauro perguntou sobre o pontilhão e disse que
falta clareza sobre o que vem acontecendo com o mesmo, mormente diante da ausência de
apresentação do laudo de engenharia que aponta que o pontilhão está caindo. O vereador
Mauro disse que a fenda apresentada no pontilhão existe há muitos anos. O vereador
Mauro comentou sobre o fechamento parcial do pontilhão, uma vez que fechar totalmente
prejudicará demasiadamente o trajeto dos pedestres que vem do Bairro Araujo. O vereador
Mauro disse que o prefeito deveria criar uma passagem alternativa, principalmente
porque tem possibilidade para isso. O vereador Mauro solicitou ao vereador presidente
que enviasse ofício ao executivo solicitando cópia do laudo que trata da interdição do
pontilhão.

Atendendo

ao

encaminhou

ofício

n°129/2018

de

requerimento
ao

do

vereador

executivo,

Mauro,

solicitando

o

vereador

laudo

de

presidente

interdição

do

pontilhão. Foram apresentadas as seguintes indicações: Indicação n° 75/2018 do vereador
Mauro, indicando ao executivo que providencie o envio do projeto de lei que dá nome de
via pública em homenagem ao Sr. Ângelo Candian, que foi entregue na prefeitura no ano
de 2017 e o mesmo se encontra engavetado. Faz-se necessário tal solicitação, pois esta
foi feita por familiares e os membros da família gostariam de ser contemplados ainda em
vida; indicação n° 76/2018 do vereador Mauro, indicando ao executivo que providencie a
retirada de lixo e entulho de lotes e terrenos baldios de toda a cidade, em especial no
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Bairro Pio XII, onde os moradores reclamam da falta de assistência por parte do Poder
Executivo Municipal que prometeu caçambas de entulho ainda no ano de 2017 e até hoje
não

cumpriu;

indicação

n°

77/2018

do

vereador

Mauro,

indicando

ao

executivo

que

providencie análise e reparo na quadra de esportes do Bairro Pio XII, que está sofrendo
rachaduras e deslocamento do piso, podendo causar ferimentos nos usuários; indicação n°
78/2018 do vereador Mauro, indicando ao executivo que providencie quebra-molas próximo
a ponte principal da Avenida Agostinho Bianchetti, pois a elevação da ponte pode causar
acidentes, pois as casas daquela avenida ficam vulneráveis a altas velocidades pelos
carros que por lá trafegam. Faz-se necessário tal solicitação, pois é uma reivindicação
desde o ano de 2013; e indicação n° 79/2018 da vereadora Nirléia Milagres Coelho Silva,
indicando ao executivo que disponibilize espaço adequado para o CONSEP - Conselho
Municipal de Segurança Pública – a fim de que o referido conselho tenha como arquivar
seus documentos e realizar suas reuniões. Não havendo mais nada em pauta, o vereador
presidente convocou todos os vereadores para a reunião ordinária no dia 24 de setembro
de 2018 às 19h00, e encerrou a reunião às 20h20, do que para constar o presidente
determinou lavratura desta ata, que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos
vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 17 de setembro de 2018.
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