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ATA DA 969ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, foi
realizada a nongentésima sexagésima nona 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, Nirléia Milagres Coelho Silva, Mauro César de
Oliveira, Amarílio Antônio Ferreira, Antônio Valentino Ferreira, Evaristo Carvalho Araújo de
Paula, Maikon Marcos Ribeiro, Fábio José Garcia. Na oportunidade, constatou-se a ausência do
vereador Edson Pereira Heleno. 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 dos presentes. Nas correspondências: Convite para a I
Semana da Saúde do Município de Alfredo Vasconcelos; convite da equipe da escola municipal
do “Povoado de Pouso Alegre”, convidando para a solenidade de formatura dos alunos concluintes
da educação infantil de 2018; e convite da Escola Municipal Cônego Nelson Sousa para as
apresentações

da

cultura

afro-brasileira.

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 e parabenizam a secretaria da câmara, Sra.
Selma, que estará aniversariando no dia de amanhã, 20 de novembro. O vereador presidente
informou que houve um problema técnico, antes de iniciar a reunião, nos equipamentos de
transmissão do plenário da câmara municipal e infelizmente hoje somente será transmitido o
áudio da reunião. O vereador presidente destacou que o técnico responsável pela manutenção
dos equipamentos de transmissão da reunião da câmara municipal já foi acionado e virá sanar
o problema. O vereador presidente convocou a eleição para a nova Mesa Diretora do ano de 2019
para o dia 10/12/2018, e, na oportunidade, informou que as chapas devem ser protocoladas na
secretaria da câmara até o dia 07/12/2018. O vereador presidente disse que conversou com o
Subtenente da Polícia Militar Mariano Afonso sobre o trânsito nas proximidades do salão de
festas onde acontecem bailes aos domingos, e este disse estar preocupado com tal situação,
pois a quantidade de gente que está frequentando o baile é maior do que o mesmo suporta. O
vereador presidente informou que na próxima quinta-feira vai fazer uma reunião com o assessor
jurídico da prefeitura e o Subtenente da Polícia Militar Mariano Afonso para discutir a
situação alhures citada e vai aproveitar para incluir na pauta a situação dos animais soltos
nas ruas da cidade. A vereadora Nirléia disse que fez, juntamente com outros seis produtores,
uma visita a unidade demonstrativa do projeto Balde Cheio na cidade de Senhora dos Remédios.
A vereadora Nirléia comentou que os produtores gostaram muito, e viram que não tem altos
investimentos, motivo pelo qual os produtores voltaram com muita vontade de colocar em prática
o que presenciaram. A vereadora Nirléia agradeceu o executivo por ter disponibilizado o
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transporte. O vereador Evaristo solicitou voto de pesar pelo falecimento do Sr. Leonardo. O
vereador Evaristo disse que o Sr. Leonardo trabalhou com ele no posto de saúde e foi um
exemplo de superação, demonstrando a todos que a cadeira de rodas não impede ninguém de
realizar seus sonhos e de ser uma pessoa batalhadora como ele foi. O vereador Evaristo
agradeceu a nutricionista, Sra. Sibele Feres de Carvalho, pela brilhante palestra que
ministrou como abertura da I Semana de Saúde com o tema alimentação saudável. O vereador
Evaristo disse que a palestra foi muito produtiva e com ótima participação do público. O
vereador Evaristo informou que amanhã terá continuidade a I Semana de Saúde com a palestra
do Dr. Guilherme, que irá abordar o tema saúde mental. O vereador Evaristo convidou a todos
para participar da I Semana de Saúde. O Vereador Amarílio perguntou ao vereador presidente
se tem resposta sobre a sinalização de placas da estrada da zona rural até o distrito de São
José de Pouso Alegre e se tem resolução para o problema dos animais soltos nas ruas da cidade.
Na oportunidade, o vereador presidente respondeu que não obteve nenhuma resposta. O vereador
Amarílio disse que em relação à fala do vereador Evaristo sobre a palestra de alimentação
saudável, frisou que deveria ser fiscalizada mais severamente a entrada das merendas nas
escolas, já que a palestra de abertura do evento foi alimentação saudável. O vereador Amarílio
disse que tocou no assunto de merenda escolar no ano passado e não queria repetir mais o
assunto, mas não pode ficar só na palestra, deve ficar registrado. O vereador Mauro comentou
que obteve informações de que aconteceram dois acidentes automobilísticos na entrada da
cidade, nas proximidades do local que está acontecendo os bailes aos domingos. O vereador
Mauro disse que não sabe o que de fato aconteceu, pois ele não estava no local, mas segundo
as informações repassadas a polícia militar foi chamada e não compareceu até o local. O
vereador Mauro comentou sobre o limite de gastos e a falta de repasse do estado aos municípios,
e relatou que todos tiveram oportunidade de assistir que o Estado de Minas Gerias está na
classificação “C” e “D”, ou seja, o Estado está quebrado e a sua folha de pagamento está na
casa dos setenta por cento. O vereador Mauro acredita que para o ano que vem mudando a forma
de

governar

estes

problemas

serão

resolvidos.

O

vereador

Mauro

perguntou

ao

vereador

presidente se ele tem alguma informação sobre o SIM – Serviço de Inspeção Municipal. O
vereador presidente respondeu-lhe que não foi repassada nenhuma informação até agora. O
vereador Mauro questionou a maneira de executivo de não responder nada, falta de diálogo e
falta de informação. Os vereadores informaram ao vereador Mauro que todas as legislaturas
agiram da mesma forma, ou seja, nunca respondem. O vereador Mauro afirmou então que é a
cultura dos chefes do executivo do município em ignorar a câmara e a população, sendo que
deveria haver no mínimo uma cordialidade do município em responder. O vereador Mauro propôs
marcar uma reunião com o chefe do executivo, a Sra. Fernanda, que é responsável pelo setor
de agricultura, o Sr. Tadeu - extencionista da EMATER, e o Sr. Denilson para resolver a
situação sobre o SIM – Serviço de Inspeção Municipal. O vereador Mauro disse que tem
“murmúrios” de que vão tentar derrubar o projeto do SIM – Serviço de Inspeção Municipal -,
dizendo que o projeto é perigoso para o pequeno produtor, apesar de ser justamente o contrário,
ou seja, um incentivo do pequeno produtor. O vereador Fábio perguntou sobre o asfaltamento
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na travessia da linha férrea da localidade do Tanque, porque na região é a única que está sem
asfaltar. O vereador presidente disse que estava esperando começar o asfaltamento nas
proximidades do local para solicitar a execução do trecho em questão, mas devido à empresa
responsável não ter conseguido o cascalho, o serviço foi interrompido. O vereador Evaristo
Carvalho Araújo de Paulo apresentou requerimento solicitando a expedição de voto de pesar
pelo falecimento do Sr. Leonardo Lincoln Bianchetti, que foi assinado por todos os edis. Não
havendo mais nada em pauta, o vereador presidente convocou todos os vereadores para a reunião
ordinária no dia 26 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, 19 de novembro de 2018.
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