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ATA DA 967ªREUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove
horas, foi realizada a nongentésima sexagésima sétima 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. Ato contínuo,
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 entregou
ao vereador Mauro a cópia da lei n° 489/2018 que “Institui o dia do futebol
amador”. O vereador presidente comentou sobre os buracos no asfalto da
estrada da zona rural e informou que vai entrar em contato com o prefeito
e o chefe de obras para ver o que pode ser feito mais rapidamente para
solucionar o problema dos buracos. Quanto o projeto das maquinas agrícolas
O

vereador

presidente

falou

que,

agrícolas, obteve informações do

no

tocante

ao

projeto

das

máquinas

poder executivo de que este enviará

resposta para a câmara na próxima segunda-feira. O vereador presidente falou
também que em relação aos animais soltos nas ruas é complicada a situação,
pois o município precisa ter veterinário, um lugar para guardar os animais
apreendidos, alguém para cuidar dos mesmos, dentre outras coisas, mas
salientou que o prefeito também está preocupado com a situação. O vereador
Edson informou que irá apresentar uma indicação coletiva e outra individual
e

pediu

para

o

vereador

presidente

fortalecer

junto

ao

executivo

as

indicações que ele irá apresentar hoje. A vereadora Nirléia falou que ouviu
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uma reportagem que noventa por cento dos municípios mineiros não irão pagar
o décimo terceiro salário este ano e isso é preocupante, porque ao redor do
nosso município já tem vários outros decretando calamidade financeira,
inclusive a cidade vizinha de Carandaí. A vereadora Nirléia disse que o
nosso município está caminhando através de recursos próprios, mas mesmo
assim o povo fica apreensivo. A vereadora Nirléia falou da questão do
veterinário e citou que já fez indicação solicitando e sabe que é mais uma
despesa para o município, mas se trata de uma necessidade, pois, a partir
do veterinário e secretaria de agricultura no município, vários projetos
poderão ser elaborados. A vereadora Nirléia falou da questão dos animais
soltos nas ruas e destacou que as pessoas têm que se conscientizar, pois
não estão dando importância para a situação. A vereadora Nirléia falou que
o livro de atas da Banda de Música Nossa Senhora do Rosário está em posse
dos

integrantes

vereadores

da

da

câmara

rádio
para

comunitária,
que

motivo

conversem

com

pelo
o

qual

convidou

os

assessor

jurídico

da

prefeitura para marcarem uma reunião, a fim de tentar resolver a situação
da banda de música e da rádio comunitária, uma vez que estão com o mesmo
CNPJ. A vereadora Nirléia disse que tem vários integrantes da banda que a
procuraram e manifestaram o interesse de ver a banda em atividade novamente.
A vereadora Nirléia comentou também que sexta-feira, dia 16/11, um grupo de
novos produtores irão na cidade de Senhora dos Remédios para ver de perto
o projeto Balde Cheio daquela cidade. O vereador Maikon comentou sobre a
indicação coletiva que vai apresentar e também explicou uma indicação
individual, em que vai pedir que o executivo coloque placas de proibido
estacionar na entrada da cidade, pois há vários domingos tem passado pelo
local e tem visto carros estacionados na Av. Agostinho em frente a um salão
de festas, sendo que ontem inclusive havia uma ambulância parada nas
proximidades. O vereador Maikon disse que vai indicar para que coloque as
placas, objetivando ficar claro aos motoristas e

para evitar futuros

acidentes. O vereador Evaristo agradeceu o término da obra realizada na
galeria de água pluvial da Rua Olegário Leal. O vereador Fabio falou sobre
a indicação coletiva que vai apresentar com os vereadores Maikon, Mauro e
Edson, salientando que a situação da Rua Minas Gerais é péssima, existe uma
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deficiente residente no local e o carro que vai buscá-la para tratamento
está impossibilitado de chegar até sua casa. O vereador Fábio comentou sobre
a necessidade de reforma do ponto de ônibus da comunidade do Morro Queimado,
pois quando chove a água está invadindo o espaço. O vereador Fabio disse
que não fez indicação, mas pede ao vereador presidente que reforce o pedido
junto ao executivo, uma vez que os funcionários da prefeitura terminaram a
obra da guarita da comunidade do Tanque e não deram continuidade para
consertar a guarita do Morro Queimado. O vereador Fábio agradeceu ao
executivo a instalação dos bancos de cimento em frente à Igreja da comunidade
do

Tanque.

O

vereador

Mauro

falou

sobre

a

indicação

coletiva

a

ser

apresentada hoje, destacando que a solicitação surgiu em um grupo de rede
social e que tem fotos da situação da rua no referido grupo. O vereador
comentou que existe previsão do executivo desde o ano passado para realizar
o asfaltamento da rua, mas não sabe o motivo de até hoje não ter sido
realizado. O vereador Mauro falou sobre as pontes estreitas da estrada da
zona rural e justificou a indicação individual que vai apresentar. O
vereador Mauro falou sobre a lei municipal n° 489/2018 e solicitou ao
vereador presidente que o assessor jurídico da câmara comparecesse em
plenário para tirar dúvidas, uma vez que ele não encontrou no regimento
interno da câmara onde fala de revogação de projetos. O vereador Mauro
afirma que o projeto de lei que deu origem a lei nº 489/2018 perdeu sua
finalidade, a partir de que foi vetado o art. 2º do projeto de lei. Na
oportunidade, o assessor jurídico Dr. Fabricio Fortes compareceu no plenário
e esclareceu as dúvidas do vereador Mauro referente à lei nº 489/2018 que
“Institui o dia do futebol amador”, mormente sobre o procedimento adequado
para se revogar a lei nº 489/2018, que constitui o objetivo do vereador
Mauro. O vereador Amarilio falou a respeito da dificuldade de resolver o
problema dos animais soltos nas ruas pelo fato de ter que contratar
veterinário e, na oportunidade, questionou como fica a população que terá
de contratar médicos para realizar perícias em pessoas feridas por estes
animais. O vereador Amarílio comentou que obteve informações de que outro
dia tinha um cavalo solto enfurecido pelas ruas. O vereador Amarílio disse
que o município precisa de veterinário e da secretaria de agricultura, pois
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certos projetos estão parados porque o município não possui nem um nem
outro. O vereador Amarílio comentou que a cidade de Alfredo Vasconcelos é
a única da região que não possui veterinário. O vereador Amarílio disse que
o município é movido pela cultura do morango e da produção de leite, sendo
que os produtores não têm nenhum suporte do executivo. O vereador Amarílio
falou que a população está cobrando a realização do projeto das máquinas
agrícolas, e também que a reunião realizada para tratar do SIM – Serviço de
Inspeção Municipal - não serviu para nada, pois as pessoas que estavam
presentes saíram da reunião aborrecidos com a fala do chefe do executivo.
O vereador Amarílio disse que os vereadores deveriam tomar atitude e não
ficar esperando, pois devem obediência ao munícipio e não ao executivo. Na
oportunidade, o vereador presidente disse que está cobrando sempre do
executivo a resposta sobre as máquinas agrícolas. Adentrando na ordem do
dia, a comissão especial apresentou parecer favorável ao projeto de lei n°
18/2018, que “Estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019”.
Em seguida, o vereador presidente encaminhou o projeto de lei nº 18/2018
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
manifestaram

favoravelmente

ao

projeto

de

lei.

Diante

dos

pareceres

favoráveis das comissões, o vereador presidente colocou o projeto de lei nº
18/2018 em primeira e segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. Foram
apresentadas as seguintes indicações: Indicação n° 92/2018 dos vereadores
Edson, Maikon, Mauro e Fábio, indicando ao executivo que providencie
patrolamento e cascalhamento com urgência do trecho da Av. Minas Gerias,
próximo a residência da Sra. Meire (filha do falecido Cabo Antônio);
Indicação

n°

93/2018

do

vereador

Edson

Pereira

Heleno,

indicando

ao

executivo que providencie com urgência a instalação de quebra-molas na Rua
João Viol, antes da residência de n°183, localizada no Bairro Violette. Tal
solicitação se faz, devido aos veículos estarem passando pelo local em alta
velocidade; Indicação nº 94/2018 do vereador Mauro César de Oliveira,
indicando ao executivo que providencie redutor de velocidade no trecho da
ponte estreita, próximo ao bar do Teco nos dois sentidos. Tal solicitação
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se faz necessária e reforça a indicação anterior do vereador Amarílio a
pedido dos moradores do local, pois o trânsito está cada dia mais perigoso
e dificultando a segurança das pessoas que transitam no local, o que está
gerando riscos de atropelamentos e até acidentes automotivos com os veículos
que fazem uso daquela estrada; e indicação nº 95/2018 do vereador Maikon
Marcos Ribeiro, indicando ao executivo que providencie placas de proibido
estacionar na Av. Agostinho Bianchetti, entre a entrada da cidade e as
proximidades do Pontilhão. Não havendo mais nada em pauta, o vereador
presidente convocou todos os vereadores para a reunião ordinária no dia 12
de novembro 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, 05 de novembro de 2018.
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