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ATA DA 968ªREUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas,
foi

realizada

a

nongentésima

sexagésima

oitava

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. Nas correspondências: Resposta do Sr. Tadeu, extencionista da EMATER,
em atendimento ao ofício enviado pela câmara de n° 154/2018. 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 agradeceu ao chefe de obras pela agilidade em resolver o
problema dos buracos na estrada da zona rural e disse que vai continuar reforçando
os pedidos junto ao prefeito, pois apareceram mais buracos no asfalto da referida
estrada, próximo ao Distrito de São José de Pouso Alegre. O vereador presidente
informou que o executivo não enviou para a câmara a resposta sobre as máquinas
agrícolas, sendo que havia prometido de mandar hoje, motivo pelo qual vai cobrar
uma posição do executivo essa semana novamente. O vereador Edson solicitou ao
vereador presidente que enviasse ofício ao executivo agradecendo o atendimento da
indicação de n° 92/2018. O vereador presidente encaminhou oficio de nº 160/2018,
atendendo o requerimento do vereador Edson. A Vereadora Nirléia disse que a resposta
do Sr. Tadeu, extencionista da EMATER, não foi satisfatória e que o mesmo está
deixando a desejar. A vereadora Nirléia acredita que o Sr. Tadeu está fazendo todos
de bobo e mais uma vez ela ficou sabendo de mais um evento promovido pela EMATER e
somente alguns produtores foram escolhidos, pois havia uma lista e desta lista
foram sorteados alguns nomes para fazer o curso de queijo artesanal em São João
Del Rei, inclusive teve uma pessoa que reclamou que o nome dela estava na referida
lista. A vereadora Nirléia comentou ainda que o Sr. Tadeu foi até os vizinhos e
não procurou a pessoa que
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estava com o nome na lista. A vereadora Nirléia disse que vai pedir o curso de
queijo artesanal pelo SENAR através da câmara municipal para o ano que vem. A
vereadora Nirléia disse que já conversou com a Superintendente do SENAR em Barbacena
e vai ter o curso de queijos e derivados e produtos artesanais e não vão ficar
dependendo da boa vontade do extencionista da EMATER. A vereadora Nirléia disse
que não adianta fazer pirraça com ela, pois hoje ela está aqui para fazer a parte
dela de fiscalizar. A vereadora Nirléia comentou que a partir do momento que tem o
cartão do produtor rural e está no município deve-se convidar, tem que ser igual
para todos e não só para uns e outros. O vereador Maikon comentou sobre a situação
das estradas da zona rural e solicitou ao executivo que dentro das possibilidades
fosse dada prioridade para arrumar as estradas que são usadas para escoamento da
produção rural, pois os vereadores receberam reclamação de várias localidades. O
vereador Maikon agradeceu o executivo o atendimento da indicação coletiva de n°
92/2018. O vereador Antônio Valentino agradeceu o conserto do morro na estrada da
ponte da EMPA, pois o ônibus não estava subindo o trecho. O vereador Evaristo disse
que vai apresentar indicação e pede para o presidente reforçar junto ao executivo.
O vereador Amarílio perguntou sobre a instalação de corrimão no escadão do Bairro
Pio XII. Na oportunidade, o vereador presidente disse que não obteve resposta. O
vereador Amarílio perguntou como está a perfuração do poço artesiano para a
localidade do Tanque. Na oportunidade, o vereador Fabio falou que já concluíram a
perfuração do poço e o próximo passo é fazer o pedido junto a CEMIG para instalação
de energia e instalação da bomba. O vereador Amarílio solicitou ao vereador
presidente que enviasse oficio ao executivo pedindo que faça análise da água que
irá abastecer as casas da comunidade do Mombaça, pois recebeu reclamação de dois
moradores da localidade informando que água é insatisfatória para o consumo humano
porque alguém comentou que tem óleo na água. Em atendimento ao requerimento do
vereador Amarilio, o vereador presidente encaminhou ofício ao executivo de n°
161/2018, solicitando análise da água da comunidade Mombaça. O vereador Amarílio
comentou que após o término da obra da localidade do Tanque o executivo havia dito
que iria priorizar a resolução da situação da ponte da comunidade do Valério. O
vereador Mauro comentou as indicações que vai apresentar hoje, entre elas uma
indicação coletiva, que na opinião dele para resolver o problema da estrada devese

cascalhar.

O

vereador

Mauro

disse

que

já

fez

várias

indicações

pedindo

providências para a referida estrada e acredita que fazendo a indicação conjunta
pode ser resolvido, conforme foi atendida a indicação conjunta anterior. O vereador
Mauro comentou sobre os municípios que estão decretando calamidade financeira e
destacou que no seu entendimento alguns
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casos seriam por falta de repasse do governo federal, mas existem excessos de
contratação nas gestões municipais. O vereador Mauro disse que obteve informações
de que a cidade de Antônio Carlos exonerou cinquenta funcionários contratados, e
destacou que é uma atitude que merece reconhecimento e que os municípios deveriam
fazer o mesmo, pois estes cargos são cabide de emprego. O vereador Mauro disse que
o

assessor

contábil

da

prefeitura

na

audiência

pública

manifestou

que

toda

movimentação atual só surte efeito daqui a dois anos, motivo pelo qual ele vê a
falta de interesse e de incentivo por parte do executivo para não deixar recursos
para gestores futuros, ou seja, não faz agora para ninguém colher os frutos
futuramente. O vereador Mauro comentou que aconteceu um acidente no escadão do
Bairro Pio XII, onde alguém caiu e se feriu no local. O vereador Mauro perguntou
sobre o corrimão que havia solicitado via indicação. O vereador Mauro disse que
viu um funcionário da prefeitura trabalhando com solda e que este trabalha muito
bem, e que poderia inclusive fazer o solicitado guarda-corpo. O vereador Mauro
sugeriu que ao invés do executivo licitar trabalho de serralheiro, licitasse somente
as

ferragens

e

colocasse

o

referido

funcionário

para

fazer

os

trabalhos

de

serralheria. O vereador Mauro disse que o funcionário citado é o sr. Elismar,
conhecido como “Zoi”. O vereador Fábio agradeceu ao executivo o atendimento da
indicação coletiva de n° 92/2018. O vereador Fábio disse que a prefeitura já recebeu
o documento que estava aguardando da cidade de Ubá para a perfuração do poço
artesiano na localidade do Tanque e agora tem que fazer outro documento, que é a
OUTORGA. O vereador Fábio agradeceu o executivo o conserto dos buracos da estrada
da zona rural. Foram apresentadas as seguintes indicações: Indicação n° 96/2018 do
vereador

Mauro

César

de

Oliveira,

indicando

ao

executivo

que

providencie

sinalização de trânsito no Bairro Nossa Senhora Aparecida. Tal solicitação se faz
necessária, devido à solicitação de moradores do local que estão temerosos pelo
perigo no tráfego dos carros; indicação n°97/2018 do vereador Mauro, indicando ao
executivo que providencie lixeiras na Rua Alexandre Bertolin, pois os moradores
não têm onde depositar seus resíduos; indicação n° 98/2018 dos vereadores Maikon,
Mauro, Fábio e Nirléia, indicando ao executivo que providencie cascalhamento da
estrada

sentido

Alfredo

Vasconcelos/Quilombo

para

facilitar

o

escoamento

da

produção rural; indicação n° 99/2018 do vereador Evaristo Carvalho Araújo de Paula,
indicando ao executivo que providencie instalação de placas proibido estacionar em
um dos lados da rua Angelo Bertolin, próximo ao bar do Luciano, devido ao transtorno
que tem causado para os que lá trafegam principalmente para os moradores da rua
Alexandre Bertolin, conforme solicitação da Sra. Madalena; e indicação n° 100/2018
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do vereador Amarílio Antônio Ferreira, indicando ao executivo que providencie para
a localidade Mombaça o cascalhamento do morro para a parte alta daquela localidade,
bem como o aterramento e drenagem da água pluvial que passa embaixo da ponte e
perto das casas daquela localidade. Não havendo mais nada em pauta, o vereador
presidente convocou todos os vereadores para a reunião ordinária no dia 19 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, 12 de novembro de 2018.
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