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ATA DA 964ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, foi
realizada a nongentésima sexagésima quarta 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,

Ferreira,

Mauro

Evaristo

César

de

Carvalho

Oliveira,
Araújo

Amarílio
de

Antônio

Paula,Maikon

Ferreira,
Marcos

Antônio

Valentino

RibeiroeFábio

José

Garcia.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
eaprovada por unanimidade. Nas correspondências: Convite do órgão municipal de agricultura
para

reunião

que

tratará

do

SIM

–

Serviço

de

Inspeção

Municipal.Após

a

leitura

da

correspondência, 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 parabenizou os professores pelo seu
dia. O vereador presidente informou que na reunião anterior aconteceu um problema técnico
na transmissão via TV câmara, mas o responsável pelo site já está ciente e inclusive
acompanhando a reunião pelo site para verificar o problema. O vereador presidente disse
que passou pela comunidade Mombaça e viu que a chuva alagou a vala que foi feita para
passar o encanamento da água.O vereador presidente disse que não vai fazer indicação, pois
tem contato com o chefe de obras e vai comunicar a ele pessoalmente para que resolvam o
problema.O vereador presidente comentou que em relação à escola do distrito do Potreiro
obteve informação de que a documentação para fazer a licitação para continuar a obra já
está pronta e na próxima semana terá uma data para realização da licitação. O vereador
presidente informou que está marcada para quarta-feira, 17 de outubro de 2018, a reunião
com o assessor contábil da prefeitura para que a comissão especial, os vereadores e
interessados em participar tirem suas dúvidas sobre o projeto de lei nº 18/2018 que estima
a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2019. Quanto à instalação do
monitoramento da zona rural, o vereador presidente informou que o responsável ficou de vir
na prefeitura para trazer a documentação necessária. O vereador presidente falou que vai
enviar ofício ao executivo solicitando que sejam enviadas para esta casa legislativa,
quanto estiver concluído o decreto que regulamenta a utilização das máquinas do programa
de apoio ao produtor rural, as informações sobre como e onde será realizado o cadastro e
valores

para

utilização

das

máquinas.

O

vereador

presidente

encaminhou

oficio

de

n°

143/2018 fazendo a respectiva solicitação. O vereador Edson parabenizou os professores
pelo seu dia e informou que irá apresentar indicações.A vereadora Nirléia parabenizou os
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professores pelo seu diae fez a leitura homenageando-os.A vereadora disse que a profissão
deveria ser mais bem remunerada e reconhecida. A vereadora Nirléia fez alguns comentários
sobre a LOA - Lei Orçamentária Anual.O vereador Maikon parabenizou os professores e disse
que deve mmelhorar as suas condições de trabalho, salário digno e que os governantes que
irão assumir o poder resolvam esta situação. O vereador Antônio Valentino parabenizou os
professores do município e de todo o Brasil pelo seu dia.O vereador Evaristo parabenizou
os professores e disse que hoje infelizmente existe um descaso e uma falta de respeito com
os professores.O vereador Fábio parabenizou os professores e fez a leitura de um texto em
homenagem ao dia do professor.O vereador Mauro parabenizou os professores, em especial os
de Alfredo Vasconcelos,e perguntou sobre a revogação do veto do projeto de lei n° 15/2018,
que “Institui o dia do futebol amador no município e dá outras providências”.O vereador
Mauro disse que sabe que tem que ter um projeto pedindo a revogação, porém ele não tem
informação sobre o prazo. O vereador presidente encaminhou ofício de n° 144/2018 ao
executivo, solicitando cópia da lei promulgada que “Institui o dia do futebol amador no
município e dá outras providências”.O vereador Mauro disse que a pedido da população ele
solicita ao vereador presidente que seja feito o arquivamento das reuniões da câmara no
site da mesma, uma vez que nem todos tem acesso ao face e a página que está fazendo a sua
transmissão não tem obrigação,sendo que por qualquer motivo pode futuramente não fazer
mais a transmissão e na referida página fica arquivada, mas no site da câmara não. O
vereador Mauro disse que, quarta-feira da semana passada, o Exmo. Prefeito José Vicente
Barbosa compareceu na rádio comunitária da cidade e disse que tem sete milhões que foram
colocados no município em recursos durante o período dos seus dois mandatos.O vereador
Mauro

afirmou

prefeito.O

que

vereador

não

está

Mauro

inventando,

solicitou

ao

pois

está

vereador

gravado
presidente

na

rádio

que

as

enviasse

palavras

do

ofício

ao

executivo pedindo os extratos bancários das contas do município de janeiro de 2017 até
setembro de 2018. O vereador Mauro disse que está solicitando que o vereador presidente
envie

ofício,

mas

se

o

executivo

não

responder,

ele

vai

apresentar

posteriormente

requerimento. Atendendo o requerimento do vereador Mauro, o vereador presidente encaminhou
ofício ao executivo de n° 147/2018. O vereador Amarílio parabenizou os professores e disse
que ser professor não é profissão, mas sim uma missão e tem que valorizar e incentivar o
professor, pois hoje não estão querendo muito seguir a profissão por falta de condições de
trabalho na área de educação. O vereador Amarílio agradeceu o executivo pelo apoio na
realização da festa de Nossa Senhora Aparecida, na comunidade da Cachoeira, e solicitou ao
vereador presidente que encaminhasse ofício de agradecimento. O vereador Amarílio comentou
também sobre as pontes da estrada da zona rural, salientando que são estreitas e está
correndo risco de acontecer acidentes. O vereador Amarílio relatou que passou na BR-040 em
um dia chuvoso e presenciou muita água barrenta escorrendo pelo “escadão” do Bairro Jardim
e atingindo a rodovia, motivo pelo qual solicitou ao vereador presidente que encaminhasse
ofício ao executivo solicitando providências para resolver o problema, antes que aconteça
algum acidente no local. Houve
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um pequeno debate sobre a responsabilidade do referido “escadão”, se é do município ou da
Via 040. Atendendo o requerimento do vereador Amarílio, o vereador presidente encaminhou
ofícios ao executivo de n°145/2018 e n° 146/2018 respectivamente. Foram apresentadas as
seguintes indicações: Indicação n° 86/2018 do vereador Edson Pereira Heleno, indicando ao
executivo que providencie com URGÊNCIA a instalação de quebra-molas na Rua Luiza Viol,
próximo à residência de n°22, localizada no Bairro Violette; indicação n° 87/2018 também
do vereador Edson, indicando que providencie passeio no trecho entre as residências de n°
39 até 195, localizada na Rua João Viol, no Bairro Violette. Tal solicitação se faz devido
ao local estar em péssimas condições para o trânsito de pedestres;e indicação nº 88/2018
do vereador Mauro César de Oliveira, indicando ao executivo que providencie reparos na
estrada que dá acesso a comunidade do Quilombo, passando pela estrada principal do Sr.
Vaninho,

até

a

divisa

do

município.

Os

produtores

clamam

por

providências,

conforme

indicações anteriores. Não havendo mais nada em pauta, o vereador presidente convocou
todos os vereadores para a reunião ordinária no dia 22 de outubro de 2018 às 19h00, e
encerrou a reunião às 20h00, do que para constar o presidente determinou lavratura desta
ata, que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 15 de outubro de 2018.
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