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ATA DA 974ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, foi
realizada

a

nongentésima

septuagésima

quarta

reunião

ordinária

da

Câmara

Municipal.

A

vereadora presidente, Nirléia Milagres Coelho Silva, determinou ao secretário, vereador
Fábio

José

Garcia,

a

proceder

à

chamada,

constatando-se

as

presenças

dos

seguintes

vereadores: Nirléia Milagres Coelho Silva, José Marques Ribeiro de Melo, Fábio José Garcia,
Mauro César de Oliveira, Amarílio Antônio Ferreira, Antônio Valentino Ferreira, Evaristo
Carvalho Araújo de Paula, Maikon Marcos Ribeiro, e Edson Pereira Heleno. Verificando haver
quorum, a vereadora 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. A
vereadora 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. A vereadora presidente agradeceu aos edis que confiaram a ela seus votos para a
presidência da Câmara e disse que espera que possam juntos trabalhar pelo Município. A
vereadora Presidente informou que a equipe de funcionários da Câmara teve uma mudança,
continua com a assessora de contabilidade e a secretária, mas contratou o assessor jurídico
Dr. Agnelo Sad Junior; a vereadora disse que acredita na competência do novo contratado e o
Dr. Agnelo estará na câmara para amparar todos os edis. A vereadora Presidente disse que as
mudanças causam estranheza, mas ela sabe que toda mudança é benéfica e informou que tudo
que ela vier a fazer como Presidente desta Casa legislativa será pelo bem do Município. A
vereadora Presidente Nirléia disse que muitas pessoas questionam o funcionalismo público,
mas tem funcionários competentes que merecem os aplausos e que no final de semana o
funcionário da prefeitura Sr. “Beto” Medeiros, operador da patrol, realizou o patrolamento
na estrada da zona rural sentido Peixoto, mas infelizmente choveu e acabou danificando um
pouco

o

trabalho

realizado.

A

vereadora

Presidente

passou

a

palavra

para

o

assessor

jurídico da Câmara Dr. Agnelo Sad Junior que usou da palavra para falar sobre como será a
dinâmica do seu trabalho dentro desta Casa Legislativa. O vereador Evaristo deu boas vindas
à assessora contábil Sra. Vanessa que está retornando da licença maternidade e desejou bom
trabalho para a nova Mesa Diretora. O vereador Evaristo Informou que juntamente com o
vereador Edson irão apresentar um voto de pesar. O vereador Maikon desejou boa sorte à nova
Mesa Diretora e disse que está na câmara para somar, e se precisar discutir, ele vai
discutir, mas será para o bem comum. O vereador Maikon desejou boas-vindas ao Assessor
jurídico da câmara Dr. Agnelo e disse que o conhece desde a época de faculdade. O vereador
Maikon

solicitou

à

vereadora

Presidente

que

questionasse

junto

ao

Executivo

de

informal sobre a construção da “ETE” “Estação de Tratamento de Esgoto”; o vereador quer

modo
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saber como está esse

processo. O vereador Fábio solicitou à

vereadora Presidente

que

encaminhasse um ofício ao Executivo pedindo informação a respeito da execução do contrato
celebrado com a PAVEL sobre a pavimentação da estrada de ligação ao Distrito de São José de
Pouso Alegre, já que, há vários buracos nas curvas o que tem comprometido a segurança dos
que por lá transitam, e se o asfalto estiver na garantia, quais as providencias que estão
sendo tomadas, pois o asfalto continua danificado. O vereador Fábio disse que o cemitério
do Distrito de São José de Pouso Alegre já vai ser iluminado, agradeceu ao sr. Expedito e
ao Padre Jorge que não mediram esforços para conseguir juntamente com ele a referida
iluminação; O vereador Fábio informou que o padrão já está instalado e só falta a CEMIG
concluir o trabalho. O vereador Fábio informou também que a comunidade está arrecadando
dinheiro para ajudar a pagar o referido padrão. O vereador Fábio disse que dia 08 vai
acontecer uma reunião na cidade de Carandaí entre os coordenadores do projeto “Parlamento
Jovem” para preparar os trabalhos do ano de 2019. A vereadora Presidente encaminhou ofício
de n°006/2019 atendendo à solicitação do vereador Fábio referente à pavimentação asfáltica
da

estrada

da

zona

rural.

O

vereador

Amarílio

registou

seu

sentimento

as

vítimas

de

Brumadinho; perguntou à vereadora Presidente se tem notícias sobre a ponte do Valério, água
potável para as comunidades Mombaça e Tanque. Na oportunidade a vereadora Presidente passou
a palavra para o vereador Fábio que respondeu ao vereador Amarílio que a comunidade do
Tanque encontrou com o Prefeito na referida comunidade e perguntaram a ele pessoalmente. O
vereador Amarílio falou sobre indicações feitas e que não foram atendidas para o conserto
da estrada da zona rural como: ponte estreita, falta de sinalização, falta de placas
indicativas. O vereador Amarílio perguntou sobre o projeto das maquinas agrícolas, na
oportunidade a vereadora Presidente Nirléia respondeu que o Prefeito informou que no mês de
janeiro ele estaria passando ordem para a Fernanda fazer os agendamentos para dar sequência
no projeto. O vereador Amarílio disse que a escola do Distrito do Potreiro recebeu alguns
materiais, mas a obra ainda está parada, e disse que o Município vai perder alunos por causa
da situação da escola atual, que os pais de alunos estão dizendo que irão transferir seus
filhos para Ressaquinha. O vereador Amarílio disse que a população que precisa das máquinas
agrícolas

está

cobrando

de

todos

os

edis.

O

vereador

Amarílio

pediu

apoio

da

Casa

Legislativa para conseguir a instalação de quebra-molas na Rua Luiza Viol, informou que
juntamente

com

o

vereador

Edson

vão

apresentar

indicação

reforçando

a

indicação.

O

vereador Amarílio falou do problema dos animais soltos nas ruas, falou da possibilidade de
criar um projeto de cadastramento dos animais, marcando os animais de forma que possa
identificar os donos posteriormente. Na oportunidade a Vereadora Presidente Nirléia falou
que para criar este projeto esbarra na questão do veterinário que o Município não tem, e
quanto aos animais soltos na rua a população está cobrando e com razão; o vereador Amarílio
solicita á vereadora

Presidente que marque uma reunião com

o

Executivo para discutir

prioridades. O vereador Mauro falou sobre o projeto das máquinas agrícolas, ele disse que
acha estranho o projeto que na época houve uma pressão para ser votado e aprovado e nada
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foi colocado em prática e disse que os serviços rotineiros também estão sendo colocados de
lado. O vereador Mauro comentou sobre as indicações que irá apresentar; falou que parece
que o Executivo não quer enxergar os problemas, então ele irá apresentar indicações e falou
da primeira indicação que é na Av. Minas Gerais ao longo da sua extensão, pois com o volume
das águas vem se formando valetas profundas; disse que a rua é frequentada por ele e pelo
vereador Evaristo e disse que inclusive é a Rua onde mora o atual Vice-Prefeito, disse que
quanto mais tempo levar para fazer o conserto mais degradado vai ficar e o gasto será maior
para resolver o problema. Falou da segunda indicação que é local frequentado por muitas
pessoas, todos os vereadores passam pelo local e inclusive é próximo à residência do
Prefeito, mas o Executivo não resolve o problema. O vereador Mauro falou da terceira
indicação que é rede de esgoto no Bairro Violetti que corta algumas residências, o local
tem cheiro de esgoto, a família tem filho especial; disse que o chefe de obras e o Prefeito
estão cansados de saber do problema. O vereador Mauro disse que recebeu ligação na quinta
feira dos moradores do local pedindo providencias e ele passou na prefeitura na parte da
manhã, conversou, solicitou. O vereador Mauro disse o funcionário que o atendeu informou
que tinha um problema, que os funcionários do setor de obras iam parar meio dia porque era
dia de pagamento. O vereador Mauro disse que quer analisar posteriormente com o assessor
Jurídico da Câmara Dr. Agnelo, a questão dessa lei ampara que no dia do pagamento os
funcionários do setor de obras da prefeitura não precisam trabalhar, pois os restantes dos
funcionários do Município trabalham normalmente. O vereador Mauro disse que a questão do
esgoto é questão de saúde pública e solicita ao Prefeito que resolva e tire o esgoto da
casa dos moradores citados na indicação. O vereador Edson informou que irá apresentar duas
indicações e pede a vereadora Presidente que as reforce junto ao Executivo. O vereador José
Marques relembrou que no ano passado o Prefeito disse que tinha notificado a empresa de
pavimentação asfáltica, e que se acaso vencer o prazo da garantia, a referida empresa já foi
notificada dentro do prazo, não tem problema, a empresa terá que consertar mesmo a garantia
vencida e disse que está complicado, pois está ficando pior a situação dos buracos. O
vereador José Marques disse que a água para a comunidade do Tanque está em andamento, que o
pai dele cedeu espaço de terreno para fazer o poço artesiano que já está bem adiantado,
falou sobre os cachorros, disse que já passou noites sem dormir por causa e cachorros
soltos nas ruas, e que se dependesse dessa casa legislativa já tinha resolvido. O vereador
José Marques disse que vai apresentar uma indicação juntamente com o vereador Edson, disse
que já foi feita no ano passado e está refazendo. A Vereadora Presidente apresentou as
comissões permanentes para os trabalhos do ano de 2019, que ficou formada da seguinte
maneira: COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, CIDADANIA, DEFESA DOS DIREITOS

HUMANOS E DO CONSUMIDOR: Presidente - Antônio Valentino Ferreira, Relator - Maikon Marcos
Ribeiro, Secretário - Mauro César de Oliveira; COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE
CONTAS, FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E POLÍTICAS PÚBLICAS: Presidente - Amarílio Antônio
Ferreira, Relator – Evaristo Carvalho Araújo de Paula, Secretário – Edson Pereira Heleno;
COMISSÃO DE OBRAS E
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SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, ESPORTE, CULTURA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E RURAL:
Presidente – Maikon Marcos Ribeiro; Relator - Mauro César de Oliveira, Secretário - Antônio
Valentino Ferreira; COMISSÃO DE REDAÇÃO: Presidente – Evaristo Carvalho Araújo de Paula,
Relator – Edson Pereira Heleno, Secretário - Amarílio Antônio Ferreira. Após a apresentação
das comissões, e corrigido alguns pontos a vereadora presidente colocou em votação, sendo
todas as propostas de formação de Comissão aprovadas por unanimidade. Foram apresentadas as
seguintes indicações: indicação de n°001/2019 do vereador Mauro César de Oliveira indicando
ao Executivo que providencie reparos na Av. Minas Gerais ao longo da sua extensão, pois com
o volume das águas vem se formando valetas profundas, levando embora o asfalto e quanto
mais tempo demorar para fazer os reparos mais caro fica a obra onerando os cofres públicos.
Tal solicitação se faz necessária, pois também causa transtornos aos moradores do local;
indicação de n°002/2019 do vereador Mauro indicando ao Executivo que providencie manutenção
de buraco em frente à residência de n° 238 na Av. Estrada Real, pois já foi reparado duas
vezes e o serviço não foi bem feito, uma vez que teria de ter sido acompanhado pelo chefe
de obras, o que não aconteceu. Tal solicitação se faz necessária, pois no local passa
tubulação de esgoto que já dá sinais de rompimento devido ao buraco e também porque torna o
transito perigoso, pois os motoristas que sobem a referida Av., usam da contramão de
direção podendo causar acidentes, é dever do poder Executivo municipal gerir sobre as
questões de saneamento e reparos da cidade cuidando do bem estar da população; indicação de
n°003/2019 também do vereador Mauro indicando ao Executivo que providencie reparos e troca
da rede de esgoto do Bairro Violetti que passa dentro do terreno do Sr. Ivangelista e
demais moradores. O mal cheiro é insuportável e chega a ser uma questão humanitária e de
saúde pública, pois os moradores do local há anos vem solicitando que seja feito o desvio,
mas sempre foram ignorados pelo Poder Executivo; espera que seja resolvida essa questão o
mais

rápido

indicando

possível;

ao

Executivo

indicação
que

de

n°004/2019

providencie

roçada

do
e

vereador

Amarílio

manutenção

das

Antônio
estradas

Ferreira
que

são

ramificações da estrada principal que dá acesso à comunidade da Cachoeira; indicação de
n°005/2019

do

vereador

Amarílio

indicando

ao

Executivo

que

providencie

conserto

e

cascalhamento da estrada que passa nas proximidades da fábrica de laticínios Larissa e
também dá acesso a comunidade do Quilombo; indicação de n° 006/2019 também do vereador
Amarílio indicando ao Executivo que providencie a instalação de rotatórias na Av. 27 de
abril; indicação de n°007/2019 dos vereadores Amarílio e Edson indicando ao Executivo que
providencie com URGÊNCIA a instalação de quebra-molas na Rua Luiza Viol, localizada no
Bairro Violette. Conforme indicação anterior de n° 86/2018; indicação de n°008/2019 do
vereador Fábio José Garcia indicando ao Executivo que providencie a limpeza da imagem de
Nossa Senhora localizada no trevo da entrada da cidade; indicação de n°009/2019 do vereador
Fábio

indicando

ao

Executivo

que providencie

o

desentupimento

das

manilhas

próximo

a

residência do Sr. Marco Antônio de Oliveira na localidade do Tanque. Tal solicitação se faz
necessária uma vez que quando chove a agua está represando e passando por cima da estrada e
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indicação de n°010/2019 dos vereadores Edson e José Marques indicando ao Executivo que
providencie passeio no trecho entre as residências de n° 39 até 195 localizadas na Rua João
Viol,

no

Bairro

Violette.

Tal

solicitação

se

faz

devido

ao

local

estar

em

péssimas

condições para o transito de pedestres. Conforme indicação anterior de n° 87/2018. Os
vereadores, Evaristo Carvalho Araújo de Paula e Edson Pereira Heleno expediram voto de
pesar pelo falecimento da Sra. Cleusa Maria Silva Damasceno, que foi assinado por todos os
edis. Não havendo mais nada em pauta, a vereadora Presidente convocou todos os vereadores
para a reunião ordinária no dia 11 de fevereiro de 2019 às 19h00, e encerrou a reunião às
20h30, do que para constar a presidente determinou a lavratura desta ata, que depois de
lida, se aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 04 de fevereiro de 2019.
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