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ATA DA 961ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove
horas, foi realizada a nongentésima sexagésima primeira 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, constatandose 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 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. Nas correspondências: Ofício
recebido do executivo de n° 76/2018, encaminhando mensagem de veto parcial ao projeto
de lei n° 15/2018 de autoria do vereador Mauro César de Oliveira; e convite da equipe
da escola de Potreiro, convidando para atividade de enceramento do projeto “Setembro
Amarelo”. 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. A vereadora Nirléia
falou que a plenária final do Parlamento Jovem que aconteceu em Belo Horizonte foi um
sucesso. A vereadora Nirléia comentou que ficou satisfeita em ver Alfredo Vasconcelos
entre os 88(oitenta e oito) municípios que debateram propostas e acredita que sairá
boas leis das propostas apresentadas. A vereadora Nirléia disse que o vereador Fábio
vai falar melhor, pois ele participou os três dias da plenária final juntamente com a
aluna Greiceane, e a vereadora somente participou na sexta-feira, acompanhando os
outros nove alunos que fizeram parte do respectivo projeto neste município. A vereadora
Nirléia falou que no último dia 20 aconteceu a licitação para os trabalhos com o
projeto Balde Cheio e destacou que a equipe de Senhoras dos Remédios ganhou o processo
licitatório. A vereadora Nirléia mencionou que ficou satisfeita com o resultado, pois a
referida equipe já está dando apoio ao projeto desde o início do ano. A vereadora
Nirléia confirmou presença no convite da equipe da escola do Potreiro para atividade de
enceramento do projeto “Setembro Amarelo”, e, na oportunidade, ressaltou que tem que
conscientizar

os

jovens,

pois

cada

dia

mais

a

ansiedade

está

gerando

problemas

psiquiátricos. O vereador Maikon perguntou ao vereador presidente se o executivo enviou
resposta

sobre

oportunidade,

o

o

laudo

vereador

ou

documentação

presidente

referente

informou

que

à

interdição

do

Pontilhão.

não veio resposta, mas a

Na

equipe que

analisou o patrimônio liberou fazer uma escora no referido patrimônio até fazer a licitação

FOLHA: 1227

para contratar a empresa que vai fazer sua recuperação. O vereador Antônio Valentino

agradeceu o executivo à roçada feita nas estradas da Chacrinha e Açude. O vereador
Amarílio perguntou sobre a instalação da água potável para a localidade do Tanque. Na
oportunidade, o vereador presidente informou que o IGAM já liberou o documento e a
empresa que vai perfurar o poço irá à localidade nos próximos dias. O vereador Amarílio
perguntou pela instalação de água potável na comunidade Mombaça e sobre a conclusão da
obra da escola municipal do Potreiro. O vereador presidente informou que sobre a
comunidade Mombaça está faltando trazer o quadro e a bomba, mas o restante está em
andamento; já sobre a escola do Potreiro não tem informação. O vereador Amarílio
comentou com o vereador presidente sobre a possibilidade de convidar o Subtenente da
Polícia Militar Mariano Afonso para que ele venha à câmara, uma vez que ele havia
informado anteriormente que a corporação possui um projeto para instalação de câmeras
no centro da cidade. O vereador presidente José Marques informou que o Subtenente
Mariano Afonso o procurou na semana passada para discutir sobre o assunto, motivo pelo
qual entrou em contato com a presidente do sindicato dos trabalhadores rurais para ver
a possibilidade de se fazer uma parceria entre a câmara, o sindicato rural e a policia
militar.

O

vereador

presidente

disse

que

durante

a

semana

irá

se

reunir

com

a

presidente do sindicato rural e o Subtenente Mariano. O vereador Mauro falou sobre as
indicações que irá apresentar e realizou a leitura de um texto falando sobre os 80
(oitenta) anos do Ipanema Futebol Clube, cujo nome oficial é Pedro Bianchetti. O
vereador Mauro falou sobre a história de sua fundação, sobre os fundadores, construção
e títulos conquistados pelo clube. O vereador Mauro falou sobre o projeto “Semana
Escola em Movimento” que a Escola Estadual Nossa Senhora do Rosário realizou nos dias
20, 21 e 22 de setembro deste ano. O vereador Mauro comentou que durante a programação,
houve mesa redonda com os protagonistas da história do município e contou com a
presença do ex-prefeito Luis Araújo, Sra. Maria Celeiro, Sra. Zilda (ex-diretora da
escola

estadual),

Sra.

Laura,

Sr.

Plínio

Bianchetti,

Sr.

Renato

Bianchetti,

os

professores Wagner, Douglas, Erivelton e Luiz. No dia seguinte houve um “aulão’,
próximo ao pontilhão Imperador Pedro II, e contou com a presença de convidados, dentre
eles:

Sra.

Imaculada,

ex-diretora

da

Escola

Municipal

Cônego

Nelson

Souza,

que

apresentou um projeto em que ela participou e encabeçou há quinze anos atrás, onde os
alunos daquela época desenvolveram como eles veriam o pontilhão no futuro, uma vez que
a atualidade é bem diferente do que foi exposto, pois o pontilhão há anos não recebe os
cuidados devidos; Sr. Denílson Oliveira, funcionário da prefeitura e membro do Conselho
do Patrimônio Histórico, que levantou os problemas enfrentados pelo patrimônio; e do
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professor Douglas, que discorreu sobre os bens históricos da cidade. O vereador Mauro
agradeceu e parabenizou a supervisora Cristine Bianchetti, que junto com os professores
e a direção da escola, idealizaram o projeto e conseguiram com sucesso colocar as suas
idéias em prática com garra, entusiasmo e coragem, pois enfrentaram barreiras para a
realização do evento. O vereador Mauro parabenizou os envolvidos no projeto e espera
que projetos desse nível volte a acontecer nos próximos anos pois a cultura e a
história são importantes para o crescimento intelectual do seu povo. O vereador Fábio
falou da participação do Parlamento Jovem de Alfredo Vasconcelos na plenária final, que
aconteceu na cidade de Belo Horizonte. O vereador Fábio destacou que seis das doze
propostas apresentadas foram aprovadas. O vereador Fábio disse que a aluna Greiciane
representou

na

plenária

final

os

jovens

do

Projeto

Parlamento

Jovem

de

Alfredo

Vasconcelos. O vereador Fábio falou que obteve informações do prefeito de que segundafeira às nove horas a empresa que vai perfurar o poço artesiano estará na localidade do
Tanque, e ele irá acompanhá-los para ver o andamento. O vereador Fábio perguntou ao
vereador presidente se o executivo enviou a resposta sobre o programa municipal de apoio ao
produtor rural do município de Alfredo Vasconcelos. Na oportunidade, o vereador presidente
informou que não, mas foi informado que até a próxima semana estará decidindo. O vereador

presidente

ordenou

a

secretária

que

procedesse

a

leitura

do

ofício

recebido

do

executivo de n° 76/2018, encaminhando mensagem de veto parcial ao projeto de lei n°
15/2018,

“Que

institui

o

dia

do

futebol

amador

no

município

e

dá

outras

providências” de autoria do vereador Mauro César de Oliveira. Ato contínuo, o vereador
presidente encaminhou o veto parcial ao projeto de lei n° 15/2018 para a Comissão de
Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor,
mormente

porque

nas

razões

e

justificativas

do

veto

parcial

o

prefeito

apontou

a

inconstitucionalidade do art. 2º do projeto de lei de nº 15/2018. o vereador Maikon,

relator da comissão, requisitou para análise. O vereador presidente passou a palavra
autorizada através de requerimento protocolado anteriormente na secretaria da câmara
para os jovens Greiciane Aparecida Trindade e João Pedro Teodoro, que usaram da palavra
para falar da importância da participação dos jovens no Projeto Parlamento Jovem e
também da participação na plenária final do Parlamento Jovem que aconteceu em Belo
Horizonte. O vereador Mauro comentou que acha ao menos alguns jovens do Parlamento
Jovem deveriam participar do parlamento, pois houve essa distância, e que os jovens
deveriam acompanhar as reuniões da câmara e saber o que acontece. Houve um pequeno
debate
80/2018

sobre
do

o

assunto.

vereador

Foram

Edson

apresentadas

Pereira

Heleno,

as

seguintes

indicando

ao

indicações:
executivo

Indicação

que

n°

providencie

quebra-molas na estrada da zona rural, próximo a residência da Sra. Terezinha, localizada
no Morro da Batalha. Tal solicitação se faz, devido ao local ter trânsito de pedestres e os
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veículos passarem acelerados; Indicação n° 81/2018 do vereador Mauro César de Oliveira,

indicando ao executivo que providencie em caráter emergencial a instalação de corrimão no
“escadão” do Bairro Pio XII, pois o acesso de moradores se torna perigoso e o poder
executivo municipal não deve se omitir, uma vez que é dever do mesmo zelar pela segurança
dos pedestres que fazem o uso e dependem daquela escada de acesso. Já foi enviada indicação
de n° 77 de julho de 2017, tendo sido esta ignorada; e indicação n° 82/2018 do vereador

Mauro, indicando ao executivo que providencie a manutenção do corrimão da ponte principal
da Avenida Agostinho Bianchetti, próximo ao campo do Ipanema, pois os mesmos se encontram
em situação deplorável e abandonado, sendo que os pedestres correm o risco de se machucarem
ao entrar em contato com eles e até mesmo de possivelmente caírem dentro do ribeirão. Já
foi enviado indicação de n° 32, de março de 2017, sendo esta ignorada. Não havendo mais

nada em pauta, o vereador presidente convocou todos os vereadores para a reunião
ordinária no dia 01 de outubro de 2018 às 19h00, e encerrou a reunião às 20h30, do que
para constar o presidente determinou lavratura desta ata, que depois de lida, se
aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 24 de setembro de 2018.
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