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ATA DA 973ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, foi
realizada a nongentésima septuagésima terceira reunião ordinária da Câmara Municipal. O
vereador
Nirléia

presidente,
Milagres

José

Coelho

Marques

Silva,

a

Ribeiro

de

proceder

à

Melo,

determinou

chamada,

a

secretária,

constatando-se

as

vereadora

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 Garciae 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 de n° 021/2018 recebido da Secretaria de Educação
respondendo

ao

ofício

enviado

pela

câmara

de

n°

163/2018.

Após

a

leitura

das

correspondências, o vereador Presidente passou a palavra aos vereadores que deram boasvindas aos visitantes presentes no plenário entre eles os jovens que fazem parte do projeto
Parlamento Jovem de Alfredo Vasconcelos, e aos internautas que estão acompanhando a reunião
através

da

TV

Câmara.

O

vereador

presidente

agradeceu

a

presença

de

munícipes

que

frequentaram as reuniões da câmara no decorrer deste ano, agradeceu aos vereadores e pediu
desculpa por alguma falha durante o seu mandato que está terminando, agradeceu ao chefe de
obras Márcio, ao chefe de transportes Emerson, secretária de educação Luciana Bianchetti,
Secretária de Saúde Sônia, que sempre atenderam-lhe quando foi solicitado. O vereador
Presidente parabenizou os jovens que fazem parte do parlamento jovem de Alfredo Vasconcelos
e desejou um feliz Natal a todos os presentes. O vereador Edson desejou um feliz Natal e
próspero ano novo a todos os edis, aos internautas e aos jovens do Parlamento Jovem
presentes no plenário. A vereadora Nirléia disse que foi proveitoso o trabalho feito no
projeto Parlamento Jovem, agradeceu o ano transcorrido e desejou feliz Natal a todos edis e
a todos os vasconcelenses,a vereadora disse que acredita que o ano que vem será um ano de
grandes objetivos e conquistas e contará com todos edis nessa nova jornada que se iniciará
em janeiro e na qual ela não medirá esforços estando à frente desta Casa como Presidente. A
vereadora Nirléia agradeceu a todos os colegas por terem confiado e votado na chapa que ela
presidida e disse que não se cansará de lutar pelo Município. A vereadora disse que sabe
que não será fácil as mudanças que estão por vir e que às vezes tem que se quebrar os ovos
para se fazer a receita, mas na certeza de que será tudo pelo mesmo intuito, pelo Município
e acredita que poderá contar com todos os edis porque ela sozinha não faz nada. A vereadora
Nirléia comentou que o

vice presidente eleito para o ano que vem, o vereador José Marques

já é experiente e sabe que poderá contar com ele e com o vereador Fábio que também fará
parte da Mesa Diretora como Secretário. A vereadora Nirléia disse que fará o que for
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preciso na certeza que será na melhor das intenções e sabe que poderá não agradar a todos,
mas a consciência pede que ela faça e ela vai fazer na certeza para que seja um bom
mandato. O vereador Maikon disse para os meninos do parlamento jovem que eles coloquem em
prática todo o aprendizado que eles tiveram, pois quem vai mudar o país serão os jovens e o
único meio de melhorar e de mudar é através da educação. O vereador Maikon desejou um feliz
Natal para todos. O vereador Antônio Valentino desejou feliz Natal e próspero ano novo para
todos os edis e para todos cidadãos presentes. O vereador Evaristo parabenizou os jovens do
Parlamento Jovem para que continuem resistentes nessa empreitada, que o futuro está na mão
dos jovens e parabenizou a Mesa Diretora que está fechando o seu mandato e desejando à nova
Mesa que assumira em 2019 muito sucesso e muita realização. O vereador Evaristo desejou um
feliz Natal e próspero ano novo a todos, extensivo aos funcionários da Câmara. O vereador
Amarílio parabenizou os jovens do projeto parlamento jovem e disse que eles estão no
caminho certo. O vereador Amarílio pediu desculpas ao Presidente por alguma coisa que não
saiu como deveria, disse que o vereador Presidente fez o papel dele, e que, perfeito
ninguém consegue fazer, mas fez um bom trabalho. O vereador Amarílio disse que depositou
seu voto na vereadora Nirléia e espera que ela não os decepcione, pois foram nove votos
depositados e esperam muito da vereadora. O vereador agradeceu a Secretária de Educação
Sta. Luciana Bianchetti pela resposta do ofício e que ela pense sim em realizar o projeto
que não fique somente no papel. O Vereador Mauro parabenizou a equipe escolar Cônego Nelson
Sousa

e

o

Sargento

Cláudio

pela

formatura

do

PROERD

de

2018,

parabenizou

aos

jovens

presentes do projeto parlamento jovem pelo empenho, dedicação e boa vontade e disse que em
2019 todos possam fazer parte novamente e que tentem atrair novos jovens ao parlamento. O
vereador

Mauro

disse

que

os

jovens

do

parlamento

participem

das

reuniões

desta

Casa

Legislativa, porque não existe o parlamento jovem sem o jovem no parlamento e é muito
importante a participação da juventude, o vereador Mauro desejou a todos um feliz Natal e
um ano repleto de mudanças. E deseja que a nova diretoria da Câmara seja um mandato
exemplar. O vereador Mauro disse ao vereador presidente Jose Marques fez um bom mandato de
Presidente desta casa neste ano. O vereador Fabio disse que os jovens do projeto Parlamento
Jovem ficaram em destaque na publicação de “como vejo minha cidade”; afirmou que é muito
gratificante e convida a todos para participarem juntamente com ele e a vereadora Nirléia
do projeto parlamento jovem de 2019, o vereador Fábio parabenizou a Mesa Diretora que
cumpriu o mandato de 2018 e disse que estará fazendo parte da mesa em 2019 com a certeza
que haverá bastante dialogo e o que estiver ao alcance dele ele vai estar fazendo. O
vereador

Fábio

parabenizou

os

alunos

formandos

do

terceiro

ano

do

ensino

médio

pela

formatura e que, o vereador falou sobre a instalação de água potável para a comunidade do
Tanque, disse que foi colocado o padrão e só falta a outorga que vem da cidade de Ubá. Não
havendo mais nada em pauta, o vereador Presidente convocou todos os vereadores para a
reunião ordinária no dia 04 de fevereiro de 2019 às 19h00, e encerrou a reunião às 20h30,
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do que para constar o presidente determinou a lavratura desta ata, que depois de lida, se
aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 17 de dezembro de 2018.
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