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ATA DA 970ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, foi
realizada

a

nongentésima

septuagésima

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
Conferência

Municipal

dos

Direitos

da

Criança

e

do

Adolescente.

Após

a

leitura

das

correspondências, o vereador presidente passou a palavra aos vereadores que deram boas-vindas
aos visitantes presentes no plenário, especialmente ao Exmo. Prefeito José Vicente Barbosa,
e, ainda, aos internautas que estão acompanhando a reunião através da TV Câmara. Os vereadores
parabenizam o vereador Fábio pelo seu aniversário, que é hoje. O vereador presidente disse
que havia marcado na semana anterior uma reunião entre o assessor jurídico da prefeitura e o
Subtenente da Polícia Militar, Mariano, mas infelizmente o Subtenente Mariano teve um
imprevisto

e

não

pode

comparecer,

consequentemente,

a

reunião

foi

adiada.

O

vereador

presidente disse que vai conversar com o Subtenente Mariano sobre a necessidade de instalar
as placas nas proximidades do baile. O vereador presidente disse que marcou para a próxima
quinta-feira às 16:00 horas para discutirem sobre o SIM - Serviço de Inspeção Municipal. A
vereadora Nirléia parabenizou à todos os envolvidos no evento que ocorreu na Escola Municipal
Cônego Nelson Sousa sobre cultura afro-brasileira, e destacou que foi muito bonito o evento
e que impressionante o envolvimento de todos os funcionários da escola. A vereadora Nirléia
disse que se reuniu hoje com o Denilson e com o Leandro Reis, funcionários da prefeitura de
Alfredo Vasconcelos, para verem o que pode ser feito para resolver a situação da Banda de
Música Nossa Senhora do Rosário, e que a próxima reunião será com alguns ex-integrantes da
banda, pois tem alguns itens a discutir, dentre eles a prestação de contas, uma vez que não
tem valares declarados e tem o inventário de todo material pertencente a banda, mas somente
isso não é satisfatório. A vereadora Nirléia disse que segundo informações colhidas o vereador
Amarílio fez o corrimão para o escadão do Pio XII. A vereadora Nirléia disse que não é função
do vereador e sim do executivo, pois quando o vereador faz isso o executivo se isenta, e se
algo acontecer podem querer responsabilizar o vereador Amarilio. A vereadora Nirléia disse
que se assusta pois tem várias situações a resolver no município e se os vereadores tomarem
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essa atitude, vão ter que construir muita coisa e isso é tarefa do executivo. O vereador
Maikon desejou pêsames ao vereador Edson pelo falecimento do pai dele. O vereador Maikon
disse que iria aproveitar a presença do chefe do executivo para pedir que fosse realizada a
operação tapa buraco na estrada da zona rural até o distrito de São José de Pouso Alegre,
principalmente na curva próximo a residência do Sr. Rafael, pois existe dois buracos que
estão bem próximos e está perigoso. O vereador Evaristo solicitou ao vereador presidente que
enviasse ofício à Secretaria de Saúde agradecendo o empenho e dedicação para a realização da
“I Semana da Saúde”, em especial aos palestrantes que deixaram seus consultórios para
abrilhantar o evento. O vereador Evaristo informou que irá apresentar requerimento para
expedir dois votos de pesar. O vereador presidente encaminhou ofício de n° 162/2018 para a
secretaria de saúde, atendendo à solicitação do vereador Evaristo. O vereador Amarílio disse
que, a respeito da fala da vereadora Nirléia, acha que o risco maior estava ficar sem o
corrimão. O vereador Amarílio disse que participou da reunião do Fórum de Educação do Campo
na Superintendência de Ensino em Barbacena e de todos os 24 municípios que compõem o fórum
os assuntos tratados foram a merenda escolar, como qualidade, preço, prioridade para comprar
os produtos dos produtores do município. O vereador Amarílio fez a leitura de sugestões
discutidas no respectivo fórum, entre elas a de que os alunos apreendam a mexer com a terra
e façam as hortas nas escolas. O vereador Amarílio solicitou que fosse enviado ofício para a
Secretaria de Educação fazendo a sugestão das hortas para os alunos. O vereador presidente
encaminhou ofício para a secretaria de educação de n° 163/2018, atendendo à solicitação do
vereador Amarílio. O vereador Mauro falou que a vereadora Nirléia comentou de forma correta
porque não é função do legislativo, mas como o perigo era emitente, ele apoia a decisão do
vereador Amarilio. O vereador Mauro disse que com a reunião para tratar do SIM – Serviço de
Inspeção Municipal - marcada para o decorrer da semana, ele acredita que terá um posicionamento
positivo ou negativo sobre a situação, pois o SIM será de grande valia para o município. O
vereador Mauro falou sobre uma entrevista que viu do governador eleito em Minas Gerias, Romeu
Zema, e pela previsão da equipe econômica do futuro governador são mais ou menos trinta e
sete bilhões de reais de déficit para o ano de 2019, fora a dívida pública. O vereador Mauro
disse que os vereadores dessa Casa Legislativa têm a obrigação e dever de cobrar do executivo
em forma de diálogo para que haja um planejamento administrativo, pois a situação é assustadora
e se não for feito nada agora, ele teme que o município entre em colapso financeiro, como os
municípios vizinhos entraram. O vereador Fabio agradeceu as felicitações pala passagem do seu
aniversário e disse que durante a semana recebeu pedidos para conserto das estradas da zona
rural em decorrência das chuvas intensas. O vereador Fábio disse que solicitou providências
ao chefe de obras e foi atendido na medida do possível. O vereador Fábio disse que o poço
artesiano para a comunidade do Tanque já está perfurado e a empresa está aguardando a OUTORGA
da água e o padrão da Cemig para que o poço comece a funcionar. O vereador Fábio questionou
também sobre a conserto da guarita para o Morro Queimado. O vereador presidente passou a
palavra para o Exmo. Prefeito José Vicente Barbosa, que usou da palavra para responder
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perguntas dos edis, entre elas, o SIM – Serviço de Inspeção Municipal; construção da ponte
da comunidade do Valério; instalação de água potável para a comunidade Mombaça; continuação
da obra da Escola Municipal do Potreiro; projeto das máquinas agrícolas; emendas parlamentares
recebidas pelo município; entre outros. Houve um extenso debate entre os vereadores e o
prefeito sobre os problemas do município. O vereador Evaristo Carvalho Araújo de Paulo
apresentou requerimento solicitando a expedição de voto de pesar pelo falecimento dos Srs.
José Caetano Faustino e José Eleno dos Santos, pai do vereador Edson, que foram assinados por
todos os edis. Não havendo mais nada em pauta, o vereador presidente convocou todos os
vereadores para a reunião ordinária no dia 03 de dezembro de 2018 às 19h00, e encerrou a
reunião às 21h00, do que para constar o presidente determinou lavratura desta ata, que depois
de lida, se aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 26de novembro de 2018.
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