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ATA DA 971ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, foi realizada
a nongentésima septuagésima primeira reunião ordinária da Câmara Municipal. O vereador
presidente, 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 e 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. Nas correspondências:
Ofício recebido do executivo de nº 119/2018 e convite para a formatura dos alunos da Escola
Municipal do Potreiro. Após a leitura das correspondências, 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. Os vereadores parabenizam
o vereador Mauro pelo seu aniversário, que é hoje. O vereador presidente comentou que foi
questionado sobre o ônibus escolar estar andando com pneu em mal estado. Diante de tal
reclamação, o vereador presidente disse que procurou o chefe do executivo e o chefe de
transporte da prefeitura e o veículo já foi substituído por outro que não apresentava problema.
O vereador presidente disse que a reunião com o executivo e os vereadores que aconteceu
quinta-feira para discutir sobre o SIM – Serviço de Inspeção Municipal - foi satisfatória. O
vereador Edson agradeceu todos os edis pelo voto de pesar e a coroa fúnebre que foi enviada
na ocasião do falecimento do seu pai. A vereadora Nirléia comentou sobre a reunião com o
executivo e o representante do CODAMA a respeito do SIM – Serviço de Inspeção Municipal -,
salientando que foi proveitosa, porque alguns esclarecimentos foram feitos, citando dentre
eles: foi dito que dos doze municípios que integram a região, cinco se encontram com a lei
pronta e somente Barbacena tem o SIM - Serviço de Inspeção Municipal - para fazer parte do
SISEI, isso quer dizer que o nosso município não está tranquilo, mas também não está atrasado,
pois nossa cidade faz parte dos cinco municípios que tem a lei aprovada. A vereadora Nirléia
disse que o SISEI ainda não está em funcionamento na região, devido à questão burocrática e
trâmites legais que vão ser repassados ao estado no início do ano que vem, devido à transição
de governo. A vereadora Nirléia disse que tem que ficar de cima para que seja tudo resolvido
até o meio do ano de 2019. A vereadora Nirléia disse que o representante do CODAMA explicou
que se caso não der certo da forma que está sendo encaminhado, deverá ser feito através do
município mesmo. A vereadora Nirléia comentou que estamos no momento que o município não pode
ter gastos, mas se for necessário terá que manter o veterinário e uma equipe para a
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fiscalização. A vereadora Nirléia disse que ficou satisfeita com a reunião. A vereadora
comentou sobre o asfalto da zona rural, destacando que está uma vergonha e todo estragado. A
vereadora Nirléia questionou que se o asfalto estiver na garantia tem que correr atrás para
a empresa refazer. Na oportunidade, o vereador presidente informou que o executivo já notificou
a empresa que fez o asfalto para proceder o conserto. O vereador Maikon disse que conversou
com o assessor jurídico da prefeitura sobre o SIM – Serviço de Inspeção Municipal - e o fato
é tentar fazer pelo estado para evitar gastos ao município. O vereador Maikon disse que ia
plagiar a fala da vereadora Nirléia e que devem tentar este caminho que será menos oneroso,
mas se não der certo, deve-se continuar cobrando para que seja implantado, pois o principal
é favorecer os produtores, principalmente os pequenos produtores. O vereador Maikon disse que
conversou com o executivo sobre o asfalto da estrada da zona rural e foi informado que a
empresa que fez o serviço já está notificada, mas que infelizmente tem que esperar a empresa
fazer o conserto. O vereador Maikon disse que se a empresa não cumprir o contrato vai ser
multada, pois o asfalto está na garantia. O vereador Maikon espera que faça o mais rápido
possível, mas a justificativa da empresa é que tem que esperar passar o período chuvoso. O
vereador Amarílio falou a respeito do questionamento da vereadora Nirléia sobre o asfalto da
estrada da zona rural e destacou que há tempos atrás pediu a fiscalização da prefeitura junto
com a empresa responsável pelo asfaltamento sobre a espessura e a base do asfalto, mas na
época muito pouco foi feito a respeito. O vereador Amarílio disse que se tivesse fiscalização
melhor não estaria da forma que está hoje. O vereador Amarílio parabenizou os professores que
prepararam os formandos do Projeto Sanitarista Mirim das escolas do Distrito de São José de
Pouso Alegre e do Distrito do Potreiro. O vereador Amarílio parabenizou também a professora
Noeli, professor Marcos, Sra. Fernanda, Sr. José Alcides, Sr. Rodrigo Faria, a Sra. Jane
Oliveira de Paula, representante regional de educação sanitária e agricultura familiar, a
equipe da educação e a secretaria de educação, Sra. Luciana Bianchetti. O vereador Amarílio
agradeceu os educadores do município, pois foi muito bonito o evento e o tema chamou a
atenção, que foi preservação do meio ambiente, as vacinações

dos bovinos, manejo

com

agrotóxicos e a conscientização no meio rural. O vereador Amarílio disse que é muito importante
a formação do sanitarista mirim, pois muitos serão futuros produtores rurais. O vereador
Amarílio falou a respeito dos questionamentos que vem sempre fazendo nas reuniões sobre água
potável para a comunidade Mombaça e a localidade do Tanque, e mencionou que o executivo
respondeu todas as questões na semana anterior. O vereador Amarílio disse que faz questão de
frisar que o executivo informou que vai terminar de resolver a instalação da água para a
localidade do Tanque e, em seguida, vai resolver o problema da ponte da comunidade do Valério.
O

vereador

Amarílio

informou

que

pessoas

que

não

moram

na

comunidade

do

Valério

se

sensibilizaram com a situação, e caso o prefeito liberasse as máquinas, o tubulão e o
engenheiro para acompanhar a obra, as pessoas estão oferecendo para fazer o serviço. O
vereador Mauro parabenizou os
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professores, técnicos do IMA e os formandos do curso seminaristas mirins. O vereador Mauro
acredita que crianças educadas e eficientes são o futuro da nação. O vereador Mauro disse que
a vereadora Nirléia se posicionou muito bem a respeito do SIM – Serviço de Inspeção Municipal.
O vereador Mauro disse que foi uma reunião muito produtiva, esclarecedora e inclusive fez
questionamento da lei municipal, que já autoriza o CODAMA a entrar com o município. O vereador
Mauro disse que gostou do posicionamento do Sr. Manuel e agora é esperar a entrada do novo
governo para o ano que vem. O vereador Mauro disse que conversou com a Fernanda, responsável
pelo setor de agricultura do município, e a mesma disse que existe um número muito elevado
de produtores rurais que querem regularizar seus produtos. O vereador Mauro comentou em
relação ao asfalto da estrada da zona rural, que o trecho depois da lagoa está em péssimas
condições, devido a terra que desce. O vereador Mauro solicitou ao executivo que notifique o
dono do terreno acima da estrada, para que faça pelo menos um corte para o desvio da água
pluvial. O vereador Mauro comentou que na BR-040, em frente ao posto de gasolina da entrada
da cidade, e na via expressa, em determinada hora da noite e algumas vezes do dia, alguns
caminhões estacionam em fila, o que provoca perigo, pois o local é via de aceleração e não é
um acostamento, visto que os motoristas que saem da cidade para entrar na via conferem quem
está vindo de Ressaquinha e acaba se deparando com os referidos caminhões parados neste local,
o

que

pode

gerar

um

acidente.

O

vereador

Mauro

solicitou

ao

vereador

presidente

que

encaminhasse ofício para a Invepar solicitando providências. O vereador presidente encaminhou
oficio de nº 165/2018 para a Invepar, atendendo à solicitação do vereador Mauro. O vereador
Fabio disse que esteve presente na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente representando a Câmara e o Parlamento Jovem, oportunidade em que parabenizou o
CMDCA e o CRAS pelo evento. O vereador Fábio disse que essa semana começou os planejamentos
para o Parlamento Jovem de 2019, motivo pelo qual citou que ele e a vereadora Nirléia vão
estar quarta, quinta e sexta em Belo Horizonte participando dos planejamentos para 2019. O
vereador presidente apresentou o projeto de lei n° 19/2018 de autoria do executivo, que
“altera a lei municipal n° 473/2017 que trata da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil do município de Alfredo Vasconcelos, cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil
– FUMPDEC e dá outras providências”. Após a apresentação e leitura do respectivo projeto de
lei, o vereador presidente encaminhou-o 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 o
requisitaram

para

análise.

O

vereador

Mauro

César

de

Oliveira

apresentou

requerimento

solicitando a expedição de voto de pesar pelo falecimento do Sr. Ednilson Coelho Zacarias,
que foi assinado por todos os edis. O vereador presidente lembrou aos edis que a chapa para
a eleição da próxima Mesa Diretora para o ano de 2019 terá que ser protocolada na secretaria
da câmara até o dia 07 de dezembro. Não havendo mais nada em pauta, o vereador presidente
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convocou todos os vereadores para a reunião ordinária no dia 10 de dezembro 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, 03 de dezembro de 2018.
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