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ATA DA 978ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, foi
realizada

a

nongentésima

septuagésima

oitava

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 ordenou a leitura do convite para o lançamento do projeto Parlamento
Jovem 2019 com o tema “Discriminação Étnico-racial” que acontecerá nas dependências da
Câmara dia 18 de março as 20hrs. A vereadora Presidente passou a palavra aos vereadores que
parabenizaram todas as mulheres pelo dia da mulher que foi em 08 de março e deram boasvindas aos visitantes presentes no plenário e aos internautas que estão acompanhando a
reunião através da TV Câmara. A vereadora Presidente informou que enviou ofício de n°
29/2019 para a Rádio Comunitária da cidade parabenizando todas as mulheres pelo seu dia;
comentou sobre a reunião que aconteceu com o Sr. Murilo, relações públicas da Cemig; a
vereadora Presidente agradeceu ao vereador Fábio que a acompanhou na referida reunião,
disse que o vereador Fábio representou os edis que não puderam comparecer. A vereadora
Presidente disse que compareceu na Escola Municipal do Distrito de Potreiro acompanhada do
vereador Fábio Garcia onde puderam acompanharam as situações relatadas anteriormente; a
vereadora Presidente disse que comentou na reunião anterior sobre a visita na escola e não
houve interesse dos demais edis, então ela foi acompanhada do vereador Fábio Garcia. A
vereadora Presidente disse que o vereador Amarílio já havia feito visita na escola antes da
sua chegada, acompanhado do Sr. Fábio José e o Sr.

Marcos Moura. A vereadora Presidente

disse que não é perita, mas está claro que a escola requer um pouco de preocupação, mas
constatou que o prédio novo está em obra e que no dia da visita tinha quatro pedreiros
trabalhando no local. A vereadora Presidente falou sobre o lançamento do "Parlamento Jovem"
ano 2019, que será dia 18 de março nas dependências da Câmara as 20 horas. O vereador José
Marques comentou sobre a situação da escola municipal do Distrito de Potreiro e disse que o
engenheiro da prefeitura deveria fazer uma visita na escola e fazer um laudo da situação
que se encontra a referida escola; o vereador José Marques comentou sobre o andamento da
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obra para a conclusão do prédio novo para a escola do Distrito do Potreiro. O vereador José
Marques agradeceu ao Executivo o atendimento da indicação de n° 26/2019 que tratava do
patrolamento da estada da localidade do Tanque. O vereador Fábio solicitou a vereadora
Presidente que envie ofício a CEMIG agradecendo a disponibilidade e atenção, sendo que,
após a reunião com o relações públicas da CEMIG o Sr. Murilo, na semana seguinte já tinha
uma equipe trabalhando na Zona Rural podando árvores e fazendo os trabalhos necessários
para melhor transmissão da energia elétrica. O vereador Fábio reforçou as palavras da
vereadora

Presidente

referente

ao

lançamento

do

projeto

"Parlamento

Jovem

2019".

A

vereadora Presidente encaminhou ofício de n° 32/2019 para a CEMIG atendendo à solicitação
do vereador Fábio. O vereador Maikon questionou se tem resposta sobe o ofício de n° 22/2019
enviado à INVEPAR, onde solicitava que fosse instalado radares ou quebra-molas na BR 040,
entre os km 690 e 695. Na oportunidade a vereadora Presidente disse que ainda não houve
resposta,

então

o

vereador

Maikon

solicitou

que

o

mesmo

fosse

reiterado.

O

vereador

Evaristo informou que irá expedir um voto de pesar em virtude do falecimento da Sra.
Geralda, mas antes explanou sobre a sua vida. O vereador Amarílio perguntou à vereadora
Presidente se tem alguma resposta sobre o abaixo assinado da Rua Luiza Viol que foi enviado
para o Executivo; perguntou sobre o transporte escolar para a comunidade da cachoeira até a
residência o Sr. Dorgal, e se tem alguma resposta sobre o ofício enviado ao Executivo que
perguntava sobre mecanismos de prevenção contra incêndio nos prédios públicos do Município;
perguntou

sobre

o

conserto

do

asfalto

da

Zona

Rural.

Na

oportunidade,

Presidente disse que ainda não obteve resposta sobre o que foi questionado.

a

vereadora
O vereador

perguntou sobre a instalação da água potável para a comunidade do Tanque, a vereadora
Presidente informou que falta somente a parte burocrática. Na oportunidade o vereador José
Marques disse que os pedreiros estão trabalhando no local que será instalada a caixa de
água. O vereador Amarílio disse que realizou a visita na escola do Distrito de Potreiro a
convite do Sr. Fábio José, que é presidente do CONSEP e do Sr. Marcos Paulo. O vereador
Amarílio perguntou para a vereadora Presidente que após a sua visita, qual seria a opinião
dela referente à Escola do Distrito do Potreiro; a vereadora Presidente disse que, como já
havia dito antes, não é perita mas realmente não é agradável a situação das crianças
naquelas salas compactas e com muito calor e com certeza teria que ter o auxílio de um
bombeiro ou um perito especialista em estrutura, pois não tem como afirmar o tipo de risco
que os alunos correm, e se o risco existe, precisa realmente de um laudo; a vereadora
Presidente comentou a possibilidade de realizar uma reunião com os pais dos alunos.

Houve

um debate entre ao vereador Amarilio e a vereadora Presente sobre a realização ou não do
convite formal com dia e hora marcado para que os edis fossem até a Escola do Distrito do
Potreiro. O vereador Amarílio disse que esteve na comunidade do Valério e viu o tubulão
cheio de água parada da chuva e que era um verdadeiro criadouro de mosquito, mas ficou
sabendo que depois do dia que ele esteve no local, a Prefeitura está trabalhando e
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resolvendo o problema da ponte; o vereador Amarílio comentou sobre os ofícios que são
enviados ao executivo e não são respondidos e questionou o que deve ser feito. Houve um
debate entre o vereador Mauro e a vereadora Presidente sobre a visita na Escola Municipal
do Potreiro, onde o vereador

Mauro afirmou que não houve convite para ir à Escola do

Distrito de Potreiro; a vereadora Presidente comentou na reunião anterior que iria marcar
data e hora, mas não foi realizado posteriormente. A vereadora Presidente disse que fez o
convite na reunião, mas ninguém se interessou em ir, da mesma forma que ela convidou para
comparecerem na reunião no mesmo dia com o representante da Cemig e ninguém veio, além do
vereador Fábio. No calor da discussão a vereadora Presidente pediu para o vereador Mauro se
conter, pois o mesmo
desequilibrada

seria

estaria desequilibrado, onde o mesmo
a

vereadora

Presidente;

a

vereadora

respondeu que quem estaria

Presidente

pediu

respeito

ao

vereador Mauro. O vereador Mauro perguntou a vereadora presidente se teve alguma resposta
do oficio enviado ao Executivo que falava sobre obre o “castigo” do motorista Luciano, o
vereador

disse

que

se

não

vier

resposta

até

semana

que

vem,

ele

vai

entrar

com

requerimento, pôr em votação, e se após isso a resposta vier vaga ou vazia, ele vai fazer
convocação do Chefe de Transporte e do motorista de acordo com o Regimento da Casa para
fazer uma acareação entre ambos. O vereador Mauro comentou sobre a situação do Sr. José
Mauricio

que

trabalha

com

coleta

de

material

reciclável;

disse

que

ele

tem

licença

ambiental, paga seus encargos de empresa e tem pessoas que estão vindo de fora do Município
sem devida formalização e realizando o mesmo trabalho, comentou qeu acontece o mesmo com
revendedores de gás GLP. Na oportunidade o vereador José Marques disse que referente aos
revendedores

de

gás,

ele

já

tentou

resolver,

conversou

com

o

jurídico,

mas

ele

foi

informado que se o carro que estiver vendendo gás estiver devidamente sinalizado ele pode
vender no Município. A vereadora Presidente esclareceu que toda a população tem direito de
fazer requerimento para uso da palavra, mas todos os assuntos que serão discutidos no
Plenário devem ser exclusivamente os que são citado no requerimento. A vereadora Presidente
passou a palavra autorizada através de requerimento protocolado na Secretaria da Câmara
anteriormente para o Sr. José Mauricio que usou da palavra para falar sobre a concorrência
na reciclagem de pessoas que vem de fora do Município e não paga impostos e realizam o
trabalho da mesma forma de quem paga. Houve um debate sobre o assunto e a vereadora
Presidente encaminhou ofício de nº 33/2019 ao Executivo solicitando providências. Logo após
a vereadora Presidente passou a palavra para a Sra.

Monica Aparecida da Silva que usou da

palavra para solicitar apoio para conseguir junto ao Executivo um espaço para as artesãs do
Município exporem seus trabalhos. A vereadora Presidente encaminhou ofício ao Executivo de
n° 34/2019 solicitando espaço para as artesãs. Foram apresentadas as seguintes indicações:
indicação de n°30/2019 do vereador Mauro César de Oliveira indicando ao Executivo que
providencie

cascalhamento

urgente

da

estrada

da

Lagoa

que

dá

acesso

à

comunidade

Quilombo. Tal solicitação se faz necessária, pois os usuários do local temem o seu

do
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rompimento,

pois

há

sinais

de

liquefação;

indicação

de

n°

31/2019

do

vereador

Mauro

indicando ao Executivo que providencie patrolamento da estrada da comunidade do Açude, pois
a mesma encontra-se em péssimas condições de uso; indicação de n° 32/2019 do vereador Mauro
indicando ao Executivo que providencie melhorias na iluminação da praça em frente ao CRAS
na Av. Agostinho Bianchetti. Reforçando a indicação n° 013/2017; indicação de n° 33/2019 do
vereador Mauro indicando ao Executivo que providencie de forma imediata iluminação na Rua
Pedro Bianchetti em sua extensão até a residência do Sr. Silvino e Sra. Rosa Rissi fazendo
cumprir promessas de iluminação pública na Rádio Vasconcelos FM que na oportunidade incluía
esse trecho com beneficiário de luz para

todos. Reforçando

indicação de n° 014/2017;

indicação de n° 34/2019 do vereador Mauro indicando ao Executivo que providencie manutenção
do corrimão da ponte da Av. Agostinho Bianchetti, pois o estado é de total descaso, onde já
se encontra amarrado por arames, todo enferrujado, e é dever do poder público municipal
zelar pelo seu patrimônio. Reforçando indicação de n°035/2017 e de n° 097/2017; indicação
de n°35/2019 do vereador Mauro indicando ao Executivo que providencie quebra-molas na Av.
Agostinho Bianchetti, próximo à ponte do Ribeirão Alberto Dias, tal solicitação se faz
necessária pois carros e motos transitam em alta velocidade naquele local colocando em
risco a vida dos moradores do local e também aos pedestres que fazem uso para acesso a
praça, pessoas que também fazem caminhada a noite, alunos que trafegam pelo local, enfim a
todos que fazem uso do referido trecho; argumentou o Vereador que essa indicação reforça as
suas palavras no ano de 2013, quando solicitou como cidadão naquele momento; indicação de
n° 36/2019 do vereador Mauro indicando ao Executivo que providencie pavimentação na Rua que
dá acesso à fazenda São Miguel da empresa Rivelli, pois é caótica a situação daqueles
moradores, tanto em dias de chuva que leva terra para o meio da rua, quanto em dias secos
que sofrem pela poeira gerada pelo auto fluxo de veículos pesados. Reforçando a indicação
105/2017 onde na oportunidade foi anexado um abaixo assinado pelos moradores e até hoje não
foi resolvido; indicação de n° 37/2019 do vereador Amarílio Antônio Ferreira indicando ao
Executivo que providencie a inclusão da coleta de lixo na comunidade do Inhame; indicação
de n° 38/2019 do vereador Amarílio indicando ao Executivo que providencie a roçada e
patrolamento da estrada do Cará até a fazendo do Urias; indicação de n° 39/2019 do vereador
Amarílio

indicando

ao

Executivo

que

providencie

a

construção

de

bueiro

em

frente

à

residência do sr. Mazinho na localidade da Tapera. O vereador Evaristo Carvalho Araújo de
Paula expediu voto de pesar pelo falecimento da Sra. Maria Geralda Simplício, 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 18 de março de 2019, às 19h00, e
encerrou a reunião às 20h20, do que para constar a Presidente determinou a lavratura desta
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ata, que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 11 de março de 2019.
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Presidente da Câmara Municipal
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Vice-Presidente da Câmara Municipal

FÁBIO JOSÉ GARCIA
Secretário da Câmara Municipal

ANTONIO VALENTINO FERREIRA
Vereador

AMARÍLIO ANTONIO FERREIRA
Vereador

EDSON PEREIRA HELENO
Vereador

EVARISTO CARVALHO ARAÚJO DE PAULA
Vereador

MAURO CÉSAR DE OLIVEIRA
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