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ATA DA 976ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, foi
realizada

a

nongentésima

septuagésima

sexta

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, entre eles as professoras Gilséia Maria de Souza Bianchetti e Eliana
Maria de Carvalho Ferreira e aos internautas que estão acompanhando a reunião através da TV
Câmara. Os vereadores parabenizaram o vereador Antônio Valentino Ferreira pela passagem do
seu aniversário que foi dia 14 de fevereiro e parabenizaram as Sras. Gilséia e Eliana que
irão receber o "Voto de Louvor" pelo trabalho realizado à frente das escolas municipais. A
vereadora Presidente disse que a Casa Legislativa fica honrada em fazer o reconhecimento
para as profissionais que irão receber o “Voto de Louvor” e que ambas têm todo o respeito
pelos trabalhos que fizeram e fazem pelo município. A vereadora Presidente informou que
amanhã dia 19 de fevereiro às 15h acontecerá uma reunião nas dependências da Câmara com a
Polícia Militar e Conselho Tutelar, em resposta à solicitação do vereador José Marques. A
vereadora Presidente

informou também que

haverá a reunião marcada pelo CRAS que

será

realizada dia 25 as 17h nas dependências da Câmara Municipal para discutirem sobre o
trabalho em rede que vem sendo realizado entre as famílias, os jovens e crianças do
Município. A vereadora Presidente Nirléia fez questão de frisar que é importante a presença
de todos os vereadores em ambas as reuniões. O vereador José Marques agradeceu a vereadora
Presidente Nirléia pelo agendamento da reunião com a Polícia Militar e informou que quinta
feira foi na MRS Logística em Juiz de Fora juntamente com o prefeito Exmo. Sr. José Vicente
Barbosa e o assessor jurídico da prefeitura Dr. Reinaldo Fortes para discutirem sobre
passagem de nível da linha férrea. O vereador José Marques disse que ficou satisfeito pois
a Analista de Relacionamento com Comunidades Tathiane Gomes Miranda, os atendeu com boa
vontade e se dispôs a resolver a situação, pois os moradores da localidade

córrego das

pedras necessitam da passagem de nível. O vereador José Marques disse que a prefeitura vai
enviar para a MRS ofício e foto do local onde está solicitando a passagem de nível e o
Prefeito aproveitou a oportunidade e discutiu sobre as travessias já existentes que são
perigosas. O
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vereador Fábio solicitou que fosse enviado um ofício para a Cemig solicitando informações e
providências acerca da queda de fornecimento de energia elétrica nas comunidades rurais do
Município; disse que os moradores ligam para a CEMIG e não estão sendo atendidos. A
vereadora Presidente encaminhou oficio de n° 017/2019 para a CEMIG atendendo à solicitação
do vereador Fábio. O vereador Maikon falou sobre o projeto de castração dos animais, que
foi citado na reunião anterior pelo sr. Fabio José de Souza e Sra. Eliane Costa, o vereador
Maikon disse que esteve com o chefe de gabinete Sr, Guilver e o mesmo informou que não
chegou nenhum projeto até ele. O vereador Maikon disse que deixa bem claro que não está
duvidando de nenhuma das partes, mas ele sugere que se estes alunos do curso de veterinária
que são voluntários, façam a proposta por escrito detalhando o que eles propõem, e qual
será a contrapartida que a Prefeitura deverá realizar; o vereador Maikon disse que se
compromete em entregar o projeto oficializado. O vereador Maikon solicita que seja enviado
ofício ao Executivo solicitando informação de qual a data final para a empresa de asfalto
tem para cumprir a notificação do conserto da estrada da zona rural; o vereador Fábio já
havia solicitado ofício anteriormente com a referida solicitação, mas se passaram quinze
dias e não houve resposta; a vereadora Presidente encaminhou ofício de n° 18/2019 ao
Executivo solicitando novamente as informações em nome dos vereadores Maikon e Fábio. O
vereador Antônio Valentino agradeceu ao chefe de obras pelo serviço de roçada prestado na
comunidade

do

Açude.

O

vereador

Evaristo

informou

que

irá

apresentar

indicação

para

manutenção da Praça do Bairro Araújo, disse que entrou em contato com o assessor jurídico
da prefeitura, Dr. Reinaldo e foi informado que a praça está no impasse judicial e que a
Juíza determinou que não fosse mexido em nada no local até a resolução da situação. O
vereador Evaristo disse que diante da situação que está o local O assessor jurídico da
prefeitura encaminhou uma solicitação falando da necessidade de manutenção da praça, pois
os moradores do bairro usam o local. O vereador Evaristo disse que foi orientado a informar
para a população para enviar e-mails para a prefeitura solicitando a manutenção da referida
praça e estes e-mails serão anexados, assim como a indicação que o vereador irá apresentar.
O

vereador

Amarílio,

perguntou

se

a

vereadora

Presidente

tem

resposta

de

algum

dos

questionamentos que ele sempre faz, e se o Prefeito mandou o percentual da folha de
pagamento. Na oportunidade a vereadora Presidente disse que não tem respostas. O vereador
Amarílio questionou sobre a folga dos servidores do setor de obras, se vai ser regularizada
ou cortada a referida folga. A vereadora Presidente disse que foi informada que na época
que começou esta folga o motivo era que os funcionários teriam que ir até a cidade vizinha
de

Barbacena

para

receber

seus

pagamentos

na

agência

do

Banco

do

Brasil.

O

vereador

Amarílio solicita a vereadora Presidente que envie ofício perguntando ao Executivo se os
prédios públicos do município têm prevenção contra incêndio, principalmente as escolas. A
vereadora Presidente encaminhou ofício de n° 21/2019 ao Executivo atendendo a solicitação
do vereador Amarílio. O vereador Mauro falou que irá apresenta pela terceira vez indicação
sobre a Av. Minas Gerias; quanto à Rua Luiza Viol, o abaixo assinado é um documento que
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resguarda da responsabilidade de qualquer fato que ocorrer na em razão da falta do quebramolas; disse que todos já sabem que o Executivo está ciente da situação. O vereador Mauro
comentou que o Prefeito falou na reunião anterior que atendeu todas as suas indicações; o
vereador disse que trouxe as 67 indicações que já fez e estão disponíveis para quem quiser
ver, O vereador disse que quinze foram atendidas e a maioria por coincidência. O vereador
Mauro disse que o Prefeito falou na reunião anterior que ele não participa das reuniões de
gabinete que acontece com os vereadores todas as quintas feiras, o vereador Mauro disse
quem nem sabia destas reuniões e quando aconteceu dele participar de reuniões, foram feitas
promessas que não foram cumpridas. Na oportunidade a vereadora Presidente Nirléia disse que
também ficou surpresa com a declaração, pois ela também não frequenta estas reuniões. O
vereador Mauro falou sobre valores do percentual da folha de pagamento. O vereador Mauro
disse que foi vítima de excesso de mentiras referente aos funcionários públicos braçais,
disse que houve uma repercussão grande e tentaram prejudicá-lo e que o Executivo não
resolveu a situação do esgoto que gerou toda polêmica. O vereador Mauro disse que tem
funcionário da prefeitura que está fazendo conversas em grupo de funcionários , mas este
funcionário

deve

tomar

cuidado,

pois

quanto

a

situação

dele

hoje,

se

fizer

uma

investigação, o vereador Mauro disse que “a cabeça do funcionário rola”. O vereador Mauro
comentou sobre o Estatuto do servidor e que se for aberta uma discussão para a legalização
desse dia de trabalho do setor de obras, terão que discutir com todos os secretários de
todas

as

áreas

pauta

a

pauta,

porque

tem

o

dia

de

estudo

dos

professores

que

obrigatoriamente está sendo cumprido dentro da escola e no art. 201 do Estudo do servidor
público fala que os professores terão seu próprio Estatuto e dessa matéria ele não tem
conhecimento. O vereador Mauro disse que o dia de estudo das professoras das escolas
municipais

está

sendo

obrigatoriamente

dentro

da

escola,

porque,

na

escola

não

tem

computador, a impressora está com problema, mesmo assim a Secretária de Educação diz que
está tudo perfeito e não tem dinheiro para arrumar e mantendo as professoras dentro da
escola o dia inteiro praticamente sem fazer nada porque não tem mecanismos de trabalho,
depois as professoras tem que fazer o planejamento e os estudos em casa porque a escola não
oferece recursos para isso. O vereador Mauro disse que o dia que tiver computadores e
internet de qualidade e condições de trabalho, ele concorda que as professoras tenham que
cumprir o dia de estudo dentro da escola. O vereador Mauro disse que não houve na cidade o
estudo do currículo de 2019 da base curricular da educação que foi lançado pelo Governo
Estadual e Federal por falta de comprometimento da Secretaria de Educação que não deixou
que as professoras trabalhassem para o ano de 2019. O vereador Mauro disse que o início das
aulas no período da tarde deveria começar mais tarde para dar condições as professoras de
almoçar, e falou da carga horaria dos motoristas de ambulância. O vereador Mauro disse que
na semana passada o vereador Evaristo manifestou solidariedade aos funcionários do setor de
obras, o vereador Mauro disse que desafia o vereador Evaristo a ser solidário perante a lei
e traga a esta casa legislativa, um projeto de lei constitucional, moral e abrangente. Na
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oportunidade o vereador Evaristo respondeu que compete ao Executivo apresentar o sugerido
projeto. O vereador Mauro respondeu que o Estatuto foi um projeto de lei votado nesta Casa
e cabe aos vereadores da Casa Legislativa votar e aprovar proposições, podendo trabalhar em
prol do município. O vereador Edson informou que irá apresentar indicação e solicita apoio
dos edis e que a vereadora Presidente reforce junto ao Executivo. A vereadora Presidente
convidou as professoras, Sra. Gilseia Maria de Souza Bianchetti, ex-Diretora da Escola
Municipal "Cônego Nélson Sousa" e Sra. Eliana Maria de Carvalho Ferreira, ex-Coordenadora
do Jardim de Infância "Irineu Bianchetti", para receberem em mãos o "Voto de Louvor" pelos
relevantes serviços prestados à educação pública no Município de Alfredo Vasconcelos. A
vereadora Presidente passou a palavra autorizada através de requerimentos protocolados na
secretaria da Câmara anteriormente para o Sr. José Luís Goulart que usou da palavra para
falar sobre a folga que os funcionários do setor de obras tiravam no dia do pagamento e que
o Exmo. Prefeito Sr. José Vicente Barbosa informou na reunião anterior que seria cortada
devido a um questionamento do vereador Mauro; houve um debate entre o vereador Mauro e o
Sr. José Luís Goulart. Logo após a vereadora Presidente passou a Palavra para o Sr. Heli
Paulino dos Santos que protocolou requerimento anteriormente na secretaria da Câmara para
falar sobre a INVEPAR, o sr. Heli Paulino veio reivindicar apoio para que seja instalado
radares, ou quebra-molas na BR 040 entre os km 690 e 695, próximo à conhecida curva do
Levinho. A vereadora presidente encaminhou ofício de n° 22/2019 para a INVEPAR uma reunião
com os responsáveis ou representantes da empresa e solicitando instalação de radares e
quebra-molas na BR 040 entre os km 690 e 695. Ato continuo, a vereadora presidente passou a
palavra para o Sr. Marcelo José Alves que falou sobre funcionalismo público e disse que
está

representando

os

sessenta

filiados

ao

Sindicato;

fez

uma

explanação

sobre

carga

horária dos motoristas de ambulâncias do Município. A vereadora presidente encaminhou ao
executivo ofício de n° 23/2019 solicitando a regularização da carga horária dos motoristas
de ambulância do município. Foram apresentadas as seguintes indicações: Indicação de n°
014/2019 do vereador Mauro, 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. Conforme indicações anteriores de n°
001/2019, 013/2019; indicação de n° 015/2019 do vereador Edson indicando ao executivo que
providencie quebra-molas na estrada da zona rural próximo a residência da Sra. Terezinha
localizada no Morro da Batalha. Tal solicitação se faz devido ao local ter o transito de
pedestres e os veículos passam acelerados. Conforme indicação anterior de n° 080/2018;
indicação

de

n°

016/2019

do

vereador

Fábio

indicando

ao

Executivo

que

providencie

cascalhamento da rua “2” localizada ao lado da Igreja no Distrito de São José de Pouso
Alegre; indicação de nº 017/2019, também do vereador Fábio indicando ao Executivo que
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providencie cascalhamento e patrolamento na comunidade do Tanque próximo a residência do
Sr. Júlio César de Carvalho; indicação de n° 018/2019 do vereador Evaristo indicando ao
Executivo

que

providencie

poda

e

limpeza

da

praça

do

Bairro

Araújo.

Justifica-se

a

indicação, para fins de dar mais força à demanda do Município junto ao Poder Judiciário,
para demonstrar que a comunidade está sendo prejudicada pelo impasse e indicação de n°
019/2019 do vereador Edson, indicando ao Executivo que providencie a regularização da
situação de folgas em dia de pagamento do funcionalismo público. Não havendo mais nada em
pauta, a vereadora Presidente convocou todos os vereadores para a reunião ordinária no dia
25 de fevereiro de 2019 às 19h00, e encerrou a reunião às 20h40, do que para constar a
Presidente determinou a lavratura desta ata, que depois de lida, se aprovada, será assinada
pelos vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 18 de fevereiro de 2019.
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