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ATA DA 977ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove
horas,

foi

realizada

a

nongentésima

septuagésima

sétima

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.
NAS CORRESPONDENCIAS: Ofícios recebidos do Executivo de n° 18/2019 e nº 19/2019 respondendo
ofícios enviados pela Câmara. A vereadora Presidente passou a palavra aos vereadores que
deram

boas-vindas

aos

visitantes

presentes

acompanhando a reunião através da TV

no

plenário

e

aos

internautas

que

estão

Câmara. A vereadora Presidente comentou sobre

a

reunião que aconteceu hoje nas dependências da Câmara com o CRAS, Secretaria de Educação e
demais vereadores; a vereadora disse que discutiram sobre o trabalho em rede feito pelos
seguimentos

citados

e

disse

que

os

vereadores

também

são

porta

de

entrada

de

questionamentos e denúncias. A vereadora Presidente comentou sobre a reunião que aconteceu
com a Polícia Militar e Conselho Tutelar na última semana, disse que foi proveitosa e
discutiram várias situações que acontecem no Município.

A vereadora Presidente disse que

conversou com o Prefeito e ele disse que as obras estão tendo seqüência, ou seja, o Posto
de Saúde, a Escola do Distrito de Potreiro e a creche; disse também que o Prefeito informou
que o problema da falta de água potável para a comunidade Mombaça foi solucionado. A
vereadora Presidente sugeriu que fosse criada uma comissão de vereadores ou que até mesmo
que fossem todos os edis até a Escola Municipal do Distrito de Potreiro para verem de perto
a situação do prédio. O vereador José Marques comentou que foi procurado por um morador do
Bairro Violeti que falou sobre a rede de esgoto que está dando problema, disse que foi até
o local e viu o problema de perto e a proprietária de um terreno vizinho se dispôs a
autorizar a passagem da rede no terreno dela e inclusive ela já conversou com o Prefeito,
autorizando

a

passagem

da

rede

de

esgoto.

O

vereador

José

Marques

comentou

sobre

as

indicações que irá apresentar hoje. O vereador Fábio perguntou se a vereadora Presidente
tem alguma informação sobre a CEMIG. Na oportunidade a vereadora Presidente disse que foi
enviado ofício e o Sr. Murilo, relações públicas da CEMIG, que entrou em contato e a
vereadora está ajustando data para uma reunião e irá avisar aos edis a data e a hora que
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será marcada a reunião para todos participarem. O vereador Fábio disse que esteve na escola
Estadual Nossa Senhora do Rosário e fez o convite aos alunos para participar do projeto
Parlamento Jovem 2019; informou que o lançamento vai ser dia 18 de março; logo após o
término

da

reunião

ordinária,

o

vereador

Fábio

informou

que

os

parceiros

do

projeto

continuarão os mesmos que é a UEMG - Barbacena, Polícia Militar, Polícia Civil e CRAS. O
vereador

Maikon

comentou

sobre

os

ofícios

recebidos

hoje

do

Executivo,

falou

sobre

indicação que irá apresentar, pois aconteceu acidente no fim de semana na entrada da
comunidade do Barro Preto. Comentou sobre a reunião que aconteceu hoje, sobre o trabalho em
rede entre Escolas, CRAS e órgãos públicos. O vereador Maikon disse que quando a população
tiver alguma reclamação que seja oficializado junto aos órgãos competentes, caso contrário
não terão provas de que o fato realmente ocorreu. O vereador Antônio Valentino solicitou
que enviasse oficio agradecendo ao Executivo, o Secretário de Obras e os funcionários que
trabalharam na realização da obra da ponte da EMPA na entrada da comunidade do Açude. A
vereadora Presidente encaminhou oficio de n° 27/2019 ao executivo atendendo à solicitação
do vereador Antônio Valentino. O vereador Evaristo informou que vai expedir um voto de
pesar para os familiares do Sr. Benedito de Paula Filho, disse que tanto o falecido quanto
a família dele representam muito na vida do vereador e dos seus filhos. O vereador Amarilio
comentou

que

instalação

de

água

potável

para

a

comunidade

do

Mombaça

foi

concluída.

Perguntou se tem alguma resposta sobre o caminhão de coleta de lixo para a comunidade do
Inhame, falou da questão da segurança para transeuntes que passam próximo aos funcionários
da prefeitura que estão trabalhando com roçadeira. O vereador Amarílio comentou sobre o
transporte escolar que leva os alunos da comunidade da Cachoeira, disse que as crianças
continuam sendo deixadas distante de suas

residências e inclusive choveu e os

alunos

chegaram em suas casas molhados. Comentou sobre os cães de rua e quer saber qual o apoio
que a prefeitura vai dar para solucionar este problema. Comentou sobre a visita na escola
do Distrito de Porteiro e sugere que não seja uma comissão, mas sim que todos os vereadores
vão até a escola. O vereador Mauro falou que recebeu relatos de cidadãos sobre pequenos
acidentes que aconteceram quando passavam próximo aos operários da roçadeira, comentou
sobre as indicações que irá apresentar. O vereador Mauro disse que recebeu informação de
que o motorista da prefeitura Sr. Luciano está sendo “punido” e obrigado a ficar na garagem
no horário vago entre o transporte dos alunos. O Sr. Luciano relatou que esta situação está
ocorrendo após ele se negar em viajar com o ônibus lotado e com alunos em pé. O vereador
Mauro comentou sobre as indicações que irá apresentar. A vereadora Presidente encaminhou
oficio

de

n°

28/2019

ao

Executivo

solicitando

informações

sobre

o

questionamento

do

vereador Mauro sobre o motorista da prefeitura Sr. Luciano. A vereadora Presidente passou a
palavra

autorizada

através

de

requerimento

protocolado

na

Secretaria

da

Câmara

anteriormente para o Sr. Marcos Paulo de Moura que usou da palavra para falar sobre a folga
dos servidores no dia do pagamento e sobre assédio a funcionário público. Após a explanação
do

Sr.

Marcos

Paulo, houve

um

debate entre

o

vereador

Maikon e

o

Sr. Marcos.

Foram

apresentadas as seguintes indicações: Indicação de n°20/2019 do vereador Antônio Valentino
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indicando ao executivo que providencie roçada, patrolamento e cascalhamento da estrada do
açude; indicação de n° 21/2019 também do vereador Antônio Valentino indicando ao Executivo
que providencie roçada, patrolamento e cascalhamento da Estrada da Chacrinha; indicação de
n° 22/2019 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

e

14/2019;

indicação

de

n°23/2019

do

vereador

Mauro

indicando

ao

Executivo que providencie desentupimento de bueiro ao fim da Av. Minas Gerais que antecede
a residência de n° 996. Tal solicitação se faz necessária, pois em dias chuvosos a água vem
causando transtornos aos moradores do local; indicação de n° 24/2019 do vereador Mauro
indicando ao Executivo que providencie manilhamento da rede de esgoto do Bairro Jardim, na
Av. Minas Gerais com a Rua Nossa Senhora das Mercês, próximo a residência de n° 996. Tal
solicitação se faz necessária, pois além do mal cheiro que assola os moradores, se torna
criatório de ratos e animais peçonhentos. Além do mais é uma reivindicação antiga dos
moradores e uma obrigação do executivo sanar os problemas desses cidadãos; indicação de n°
25/2019 do vereador José Marques indicando ao Executivo que providencie a rede de esgoto no
Bairro Jardim entre a residência que pertencia ao falecido Sr. Pinheiro até a residência do
falecido Sr. Onofre que era conhecido como Barbeiro; indicação de n° 26/2019 também do
vereador José Marques indicando ao Executivo que providencie patrolamento da estrada que
liga a Lagoa passando pela localidade do Tanque até encontrar o asfalto no Distrito de São
José de Pouso Alegre; indicação de n° 27/2019 do vereador Edson indicando ao Executivo que
interceda junto à empresa INVEPAR para que sejam instaladas muretas de proteção entre as
pistas na BR 040 no trecho que corta o município; indicação de n° 28/2019 do vereador
Maikon Marcos Ribeiro indicado ao Executivo que providencie a instalação de quebra-molas
antes da entrada da comunidade do Barro Preto, visto que no local encontra-se um ponto de
ônibus além de vários acidentes que ocorreram na curva após a referida entrada, devido ao
excesso de velocidade dos veículos e indicação de n° 29/2019 do vereador Amarílio indicando
ao Executivo que providencie aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para os
funcionários que operam as roçadeiras incluindo também tela de proteção para proteger os
transeuntes durante a realização do trabalho. O vereador Evaristo Carvalho Araújo de Paula
expediu voto de pesar pelo falecimento do Sr. Benedito de Paula Filho, 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 março de 2019, às 19h00, e encerrou a
reunião às 20h30, do que para constar a Presidente determinou a lavratura desta ata, que
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depois de lida, se aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.
Alfredo Vasconcelos, 25 de fevereiro de 2019.
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