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ATA DA 982ªREUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, foi
realizada

a

nongentésima

octogésima

segunda

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 Correspondências: Ofícios de n°35/2019 e n°36/2019 recebidos do Executivo respondendo
ofícios enviados pela

Câmara; ofício do

cartório de registro

de pessoas naturais

com

atribuição de notas, e ofício do CMDCA encaminhando edital referente à eleição do Conselho
Tutelar do Município de Alfredo Vasconcelos no ano de 2019. 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
falou que o Executivo marcou uma reunião entre os edis e o Prefeito e será dia 10 de abril
às 15 horas nas dependências de prefeitura e disse que não está conseguindo comunicação com
a operadora Vivo para tentar resolver a questão da antena de transmissão de sinal de
celular na zona rural; informou que a secretaria da Câmara tentou por vários meios durante
a semana toda e não conseguiu contato; a vereadora Presidente

solicitou ao vereador Fábio

que procure o sr. Jair Marinho de Andrade, pois a antena está localizada no terreno dele,
e ele deve ter o contato direto com a operadora Vivo. A vereadora Presidente disse que o
vereador José Marques passou um contato, mas é da parte estrutural da antena e após contato
com os mesmos eles informaram que não tem responsabilidade pela transmissão do sinal, a
vereador presidente disse que vai dar continuidade na tentativa de contato com a operadora
Vivo. A vereadora Presidente informou que foi até o escritório da PAVEL, conversou com a
secretária da empresa e a mesma informou que havia repassado o ofício que foi enviado pela
Câmara ao seu superior e o mesmo procurou a prefeitura para esclarecimentos; a vereadora
Presidente disse que informou a secretária da empresa que a prefeitura e a Câmara são
órgãos independentes e quem cobrou informações foi a Câmara, e a Câmara quer a resposta. A
vereadora Presidente disse que vai enviar um ofício de n° 47/2019 ao Executivo solicitando
informações sobre as oficinas do CRAS, pois até o momento não houve início das aulas do
Taekwondo. O vereador José Marques comentou sobre a BR040, apresentou um áudio com as
palavras do deputado Padre João referente à situação da BR 040; o vereador José Marques
disse que não é do partido do Deputado e nunca o apoiou, mas independentemente de partido,
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devem pensar em vidas e o que vale é lutar para conseguir apoio para resolver a situação da
BR. O vereador Jose Marques disse que providências devem ser tomadas e priorizar os locais
de maior índice de acidentes, o vereador José Marques disse que ficou sabendo que o
vereador de Barbacena Edson Resende apresentou um projeto na câmara dos vereadores que
trata da intervenção de BR 040. O vereador Fábio solicita à vereadora Presidente que
encaminhe

ofício

para

a

COPASA

solicitando

informação

sobre

qual

foi

o

motivo

de

interrupção no abastecimento de água no último final de semana, deixando população sem água
potável em suas residências e trazendo transtornos aos munícipes; informou que já chegou a
caixa de água para a comunidade do Tanque e a Cemig já ligou a energia elétrica para o
funcionamento da bomba, o vereador Fábio informou que amanhã acontecerá a segunda oficina
do Parlamento Jovem que vai acontecer na Câmara Municipal de Carandaí e convida a todos
para a participar. A vereadora Presidente encaminhou ofício de n° 48/2019 para a COPASA
atendendo à solicitação do vereador Fábio. O vereador Edson disse que conversou com o
Prefeito e o mesmo informou que irá resolver a situação para a instalação do quebra-mola da
rua Luiza Viol localizada no bairro Violete. O vereador Mauro falou da indicação que vai
apresentar que é sobre o desaterro para a construção da Capela de Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro

da

comunidade

do

Morro

Queimado;

disse

que

a

referida

comunidade

está

sem

iluminação nas ruas, falou do projeto das máquinas agrícolas que foi aprovado a toque de
caixa e até o momento não está em prática; o vereador Mauro disse que acredita que vai ser
usado o ano que vem na melhor maneira possível.

Na oportunidade o vereador Jose Marques

disse que referente ao desaterro para a construção da igreja, já havia sido iniciado com a
carregadeira, mas deve ser feito com a retroescavadeira, por isso a não continuidade do
trabalho. O vereador Amarílio perguntou à vereadora Presidente se havia alguma resposta
sobre caminhão do lixo para a comunidade do Inhame, conserto do asfalto da zona rural e as
pontes estreitas da estrada da zona rural. A vereadora Presidente disse que a reunião que
está marcada com o Executivo deverão ser esclarecidos estes assuntos. O vereador Amarílio
disse que um munícipe comentou com ele sobre água parada no pé do morro na estrada da
localidade do Açude, e disse que não vai fazer indicação, mas solicita ao vereador Antônio
Valentino que interceda junto ao Prefeito para dar prioridade em resolver a situação da
água parada; o vereador Amarílio perguntou se tem alguma informação sobre a possibilidade
de instalação de uma antena de transmissão de sinal de celular para a comunidade do
Distrito

do

Potreiro.

A

vereadora

Presidente

disse

que

em

conversa

com

o

Deputado

Cristiano, foi informada que não existe mais o programa para instalação de antenas nas
comunidades, mas o Deputado disse que vai tentar ver o que pode fazer e ver se tem algum
outro programa que substitui o que não existe mais; mas como vereador Maikon comentou em
outra

ocasião,

existe

a

questão

de

falta

de

verba.

O

vereador

Maikon

disse

que

vai

aproveitar a reunião marcada com o Executivo para tirar suas dúvidas sobre e ETE e outros
questionamentos. O vereador Antônio Valentino, em resposta ao vereador Amarílio, disse que
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em outra ocasião ele foi até o local e desentupiu por conta própria e por este motivo a
prefeitura teve problemas com o proprietário da terra onde fica localizado o referido
bueiro, então terá que ser feito outro bueiro no local para resolver a situação da água
parada. A vereadora Presidente Nirléia comentou sobre o a tentativa de assalto na casa
lotérica no centro da cidade, disse que estamos à mercê de bandidos e é um absurdo o que
fizeram, que depois os policiais compareceram no local, mas já era tarde; a vereadora
Presidente pede opinião aos edis para solicitar uma reunião com o proprietário da casa
lotérica, responsável pelos bancos Bradesco e Sicoob e comerciantes. Houve um extenso
debate

sobre

o

assunto,

onde

discutiram

sobre

segurança

das

instituições

financeiras,

câmeras de monitoramento para a cidade, seguranças nos comércios e segurança púbica. Foram
apresentadas as seguintes indicações: indicação de n°045/2019 do vereador Mauro indicando
ao Executivo que providencie apoio ao desaterro para a construção da Capela de Nossa
Senhora

do

Perpétuo

Socorro

da

comunidade

do

Morro

Queimado,

tal

solicitação

se

faz

necessária pois atende aos anseios dos moradores da localidade e indicação de n° 46/2019 do
vereador Fábio indicando ao Executivo que providencie roçada na estrada que dá acesso à
Comunidade Barro Preto. Não havendo mais nada em pauta, a vereadora Presidente convocou
todos os vereadores para a reunião ordinária no dia 15 de abril de 2019, às 19h00, e
encerrou a reunião às 20h10, do que para constar a Presidente determinou a lavratura desta
ata, que depois de lida, se aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.
Alfredo Vasconcelos, 08 de abril de 2019.
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