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ATA DA 966ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas,
foi realizada a nongentésima sexagésima sexta 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,

Amarílio

Antônio

Ferreira,

Antônio

Valentino Ferreira, Evaristo Carvalho Araújo de Paula, Maikon Marcos Ribeiro e Fábio 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
e aprovada por unanimidade. O vereador presidente passou a palavra aos vereadores que
deram

boas

acompanhando

vindas
a

aos

reunião

visitantes
através

presentes

da

TV

no

Câmara.

plenário
O

e

vereador

aos

internautas

presidente

que

informou

estão
que

a

licitação para a continuidade da obra da escola do distrito do Potreiro está marcada para
o dia 14 de novembro de 2018, às 13:00 horas. O vereador presidente comentou que enviou
ofício para a MRS solicitando uma reunião com a empresa para discutirem sobre passagem de
nível, pois tem anos que vem lutando junto com a comunidade córrego das Pedras para
conseguir uma passagem de nível no km 399, onde o local é perigoso, mormente porque
veículos passam pela linha férrea, já que existem casas próximas e a população não quer
ficar

dando

volta.

O

vereador

presidente

comentou

sobre

o

asfalto

da

zona

rural,

salientando que a empresa de pavimentação cortou o asfalto para reparar o local que estava
quebrado e não voltou para consertar. O vereador presidente encaminhou ofício ao executivo
de n° 153/2018, solicitando informação sobre a manutenção do asfalto. Tal questionamento
se faz, devido à preocupação com o prazo de garantia da empresa de pavimentação asfáltica.
A

vereadora

Nirléia

falou

sobre

o

momento

importante

que

passou

o

país,

em

que

a

democracia revelou a força e o poder da nação e disse que ontem pôde ver isso de perto. A
vereadora Nirléia disse que o povo clama por mudanças e que entrou na política com a
vontade de mudar alguma coisa, mas está vendo que não se faz muito, se não acontecer uma
mudança drástica. A vereadora Nirléia acredita que os anseios de todos são os mesmos,
partido político é só partido político, mas o município, o estado e o país merecem
mudanças rápidas, porque ninguém está aguentando tanta falta de estrutura no país inteiro.
A vereadora Nirléia falou da questão do feminicidio, que a todo o momento acontece, e que
as pessoas estão perdendo o respeito uns pelos outros. A vereadora Nirléia disse que na
presidência do país tem que ter alguém de peito para tentar resolver a situação do país, e
a população tem que confiar, pois não aguentam mais tanto descaso. A vereadora Nirléia
falou dos animais soltos nas ruas, disse que deu vergonha de ser vereadora, pois populares
disseram-lhe que vão trazer as vacas para pastarem na prefeitura e na câmara, mormente
porque os donos de
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animais estão colocando os animais em lotes de vizinhos para pastar. A vereadora Nirléia
disse que realmente não está sendo feito nada para resolver o problema e o dia que
acontecer uma tragédia não adianta chorar. A vereadora Nirléia falou que a existência
carrapatos é uma questão de saúde pública. A vereadora Nirléia comentou que se nada for
feito agora, esperar que em 2020 aconteça não é possível. A vereadora Nirléia solicitou ao
vereador presidente que enviasse ofício ao Sr. Tadeu, extencionista da EMATER, solicitando
informações de qual critério é usado para realização de convites aos produtores rurais do
município para participação de eventos. A vereadora Nirléia disse ter sido informada por
terceiros que haverá uma visita na Embrapa e somente alguns produtores foram convidados,
motivo pelo quer saber o porquê dela e outros produtores rurais não terem sido convidados,
pois como vão incentivar o produtor se a EMATER não incentiva. A vereadora Nirléia disse
que ficou chateada com a situação, uma vez que é produtora rural e hoje mexe com produção
deleite. Atendendo a solicitação da vereadora Nirléia, o vereador presidente encaminhou
oficio de n° 154/2018 para o extencionista da EMATER solicitando as devidas informações. O
vereador Maikon falou sobre o FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica, e também que viu uma reportagem durante a semana passada que cidades da região
decretaram calamidade

financeira, citando

como exemplos

Barbacena, Dores de

Campos e

Barroso. O vereador Maikon disse que se deve achar uma maneira de pressionar o governo
para que esses repasses sejam efetuados e não venham a prejudicar os servidores com falta
ou parcelamento de pagamento. O vereador Maikon parabenizou o povo brasileiro e a justiça
eleitoral pela agilidade do processo eleitoral. O vereador Maikon espera que os novos
governantes sejam iluminados para melhorar a situação. O vereador Maikon ofereceu as
orações do dia para o seu filho Matheus que está aniversariando hoje. O vereador Evaristo
parabenizou os candidatos eleitos para presidente, Jair Bolsonaro, e para governador de
Minas Gerais, Romeu Zema, e pediu para que Deus proporcione a eles um bom mandato, a fim
de que possamos ter dias melhores e um futuro promissor. O vereador Evaristo parabenizou o
Matheus, filho do vereador Maikon, pela passagem do seu aniversário. O vereador Fábio
disse que irá pedir providências sobre os buracos próximos a ponte do estreito, na estrada
da zona rural, mas o vereador presidente já informou que vai mandar ofício solicitando a
manutenção

dos

desentupimento

mesmos.
da

O

manilha,

vereador
a

limpeza

Fábio
da

agradeceu

valeta

em

o

frente

secretário
à

igreja,

de
e

obras
o

pelo

término

da

construção da guarita da comunidade do Tanque. O vereador Mauro sugeriu para a vereadora
Nirléia que se não surtir efeito o ofício que a vereadora solicitou que fosse enviado para
o Sr. Tadeu da EMATER, que ela faça uma convocação do mesmo para estar presente na reunião
e apresentar os esclarecimentos. O vereador Mauro disse que trabalhou na cooperativa e
sabe que o problema do funcionário da EMATER não é com a vereadora Nirléia, o problema
dele é geral, uma vez que ele só trabalha para quem ele quer. O vereador Mauro disse que é
solidário com a vereadora Nirléia. O vereador Mauro comentou que o processo democrático se
cumpriu, por isso pede que os ânimos se acalmem, que as famílias se unam, que democracia é
isso, oposição tem que existir, pois a oposição amadurece o governo e impede que o
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executivo se acomode. O vereador Mauro comentou sobre o ofício enviado ao executivo
solicitando extratos bancários, que mais uma vez foi ignorado, e na ocasião da solicitação
do ofício nenhum vereador foi solidário a ele, o que dá a entender que, como não há
nenhuma outra manifestação favorável a solicitação dele, que todos estão satisfeitos com a
atual conjuntura administrativa, e pelo visto por parte do executivo ele imagina que há
algo a esconder, pois se fosse transparente e as portas estivessem abertas a todos os
vereadores, pelo menos de forma cordial o ofício deveria ter sido respondido. O vereador
Mauro disse que vai lavar as mãos e não vai fazer o requerimento hoje, mas posteriormente
vai entrar com requerimento porque os extratos não mentem, e se tiver receita vai mostrar,
se

pagou

vai

mostrar onde

pagou,

e

o portal

transparência

da prefeitura

lançado no

município não é o portal do governo federal, quem alimenta o portal são os membros do
executivo. O vereador Amarílio pediu desculpas ao vereador Mauro sobre o ofício referente
à solicitação dos extratos bancários e disse que é sim solidário a ele. O vereador
Amarílio falou que ontem se viveu uma democracia, que o povo presenciou o reflexo de
indignação com a corrupção e o objetivo de mudança. O vereador Amarílio disse que o
dinheiro público está indo para o ralo; que o asfalto da zona rural está estragando; a
sinalização da estrada ninguém fez nada; as crianças estão precisando da escola nova no
distrito do Potreiro, já que tem mais de oitenta pessoas na escola; o vereador Mauro
solicitou os extratos e não foi enviado. O vereador Amarílio comentou que uma moradora do
distrito do Potreiro foi atacada e mordida por uma cadela de rua, e outra pessoa teve um
galinheiro com mais de 40 galinhas atacado e morreram todas. O vereador Amarílio disse que
um cidadão queria esclarecimentos de como resolver o problema com o referido animal e
procurou na prefeitura o órgão responsável, oportunidade em que lhe responderam que não
tem nada a fazer. O vereador Amarílio quer saber qual a solução a ser tomada pela cidadã.
Houve um extenso debate sobre o assunto. O vereador Amarílio perguntou sobre a água
potável para a comunidade do Tanque, oportunidade em que o vereador Fábio informou-lhe que
a máquina estava fazendo a perfuração do poço artesiano, mas encontraram uma parte difícil
com rocha e ficou lento o trabalho, motivo pelo qual tiveram que retirá-la para aguardar a
chegada de outra máquina mais potente para concluir o trabalho. Durante a fala do vereador
Amarílio, o vereador presidente o interrompeu para advertir o Sr. Heli Paulino dos Santos,
pelo fato do mesmo estar atrapalhando a reunião e desrespeitando o art. 5° inciso III do
regimento interno da câmara, que dispõe: “Art. 5º - Qualquer cidadão poderá assistir às
reuniões da câmara, na parte do recinto que lhe é reservado, desde que: III - conserve-se
em silêncio durante os trabalhos”. Não havendo mais nada em pauta, o vereador presidente
convocou todos os vereadores para a reunião ordinária no dia 05 de novembro de 2018 às
19h00,

e

encerrou

a

reunião

às

20h00,

do

que

para

constar

o

presidente

lavratura desta ata, que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos

determinou
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vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 29 de outubro de 2018.

JOSÉ MARQUES RIBEIRO DE MELO
Presidente da Câmara Municipal
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Vereador
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AMARÍLIO ANTONIO FERREIRA
Vereador
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