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ATA DA 983ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, foi realizada a
nongentésima octogésima terceira 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. Na
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exposição de orquídeas. 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 disse que essa semana teve a reunião com o chefe do Executivo e vários
assuntos foram discutidos com o Prefeito, e do jeito que ele falou está tudo fácil de acontecer, agora
é esperar para ver se vai acontecer a operação “tapa-buracos”, quebra molas na Rua Luiza Viol, resposta
sobre o espaço para as artesãs; a vereadora Presidente disse que todos os edis estavam presentes e
todas as perguntas que foram feitas foram respondidas. A vereadora Presidente disse que quanto à
reunião na PAVEL, não aconteceu como ela gostaria, pois não estavam todos os edis presentes, e que
compareceram somente ela, o vereador Fábio, o vereador Edson e o vereador Evaristo; a Presidente disse
que sabe que cada um tem seus afazeres, mas ela acha que todos devem estar unidos nessas cobranças para
ver o que está acontecendo. A vereadora Presidente disse que realmente existem valores a serem pagos
para a PAVEL; disse que o Dr. Roberto foi muito atencioso com os edis e ele disse que o “tapa-buracos”
não foi feito na estrada ainda devido às chuvas. A vereadora Presidente disse que na sexta-feira era
para ela e o vereador Fábio irem a Belo Horizonte no lançamento do projeto Parlamento Jovem na
Assembléia Legislativa, mas tiveram um problema com transporte, então foi somente ela e que noventa e
quatro municípios estavam presentes; a vereadora Presidente disse que contou com a carona solidária da
Câmara Municipal de Ressaquinha onde foi ela e mais três vereadores daquela cidade, mas ela não deixou
de representar o Município na cerimônia. A vereadora Presidente encaminhou oficio de n°49/2019 para a
Câmara Municipal de Ressaquinha agradecendo a carona solidária e disse que, em conversa com os demais
vereadores de Ressaquinha, eles disseram que foram até o DNIT; a vereadora disse que, já que a INVEPAR
não responde os ofícios, ela vai marcar uma visita para os vereadores irem até o DNIT em Belo
Horizonte. O vereador José Marques disse que teve problemas particulares e por isso não pode comparecer
na reunião marcada com a PAVEL e quanto à reunião a ser marcada com o DNIT o vereador José Marques
sugere que seja marcada com antecedência. O vereador Fábio perguntou se havia alguma resposta da
COPASA, a vereadora Presidente informou que ainda não houve. O vereador Fábio disse que as reuniões com
o Executivo e com a PAVEL serviram para ele tirar suas dúvidas e agora é só aguardar sobre o que foi
discutido em ambas as reuniões. O vereador Fábio disse que representou o vereador Mauro na reunião com
a PAVEL. O vereador Fábio disse que terça-feira passada aconteceu na cidade de Carandaí a segunda
oficina do projeto Parlamento Jovem e o tema discutido foi formação política e que ele e a vereadora
Presidente levaram os alunos do projeto para participarem da referida oficina; e a próxima oficina será
com o apoio da policia Militar. O vereador Maikon disse que de acordo com o que foi dito na reunião com
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o Chefe do Executivo, estão aguardando as chuvas passarem para a PAVEL fazer o trabalho de “tapaburacos” na estrada da zona rural, e disse que quanto a ETE - Estação de Tratamento e Esgoto, a
licitação está em andamento. O vereador Maikon disse que na referida reunião conversaram sobre a
possibilidade de instalação de antena para o Distrito de Potreiro e o Prefeito disse que ia tentar
recursos com o deputado Bráulio Braz. O vereador Maikon solicitou à vereadora Presidente que encaminhe
um ofício ao Executivo pedindo informação de qual seria o custo para a instalação de antena de sinal de
celular para o Distrito de Potreiro para saber se tem condições de instalar essa antena sem verba de
Deputado. O vereador Maikon disse que o Prefeito comentou na reunião que não será fácil instalar antena
no Distrito de Potreiro e o “Festival de Morangos” pode não acontecer novamente por falta de verba. Na
oportunidade, o vereador José Marques disse que a vereadora Presidente deveria procurar saber o valor
da instalação de antena de sinal de celular com a empresa responsável pela estrutura da antena do Moro
Queimado, o vereador acredita que a operadora deve fazer por contas dos gastos de chamadas. A vereadora
Presidente disse que vai entrar em contato com a empresa conforme o vereador José Marques sugeriu e
encaminhou ofício de n°51/2019 ao Executivo, atendendo à solicitação do vereador Maikon sobre o valor
da instalação da antena. O vereador Evaristo desejou uma semana “Santa” a todos e que aproveitemos essa
semana para orar e refletir. O vereador Amarílio perguntou se o Prefeito mandou para a Câmara a cópia
do projeto das câmeras de monitoramento de segurança pública conforme ele havia dito durante a reunião.
A vereadora Presidente respondeu que não recebeu nada. O vereador Amarílio disse que ficou satisfeito
com a reunião e ficou sabendo que o projeto das máquinas está em andamento para alguns, que está
funcionando a passos lentos, puxando silagem para alguns, atendendo uns três ou quatro munícipes. O
vereador Amarílio disse que tem muitos produtores precisando de ser atendidos e ligam para agendar, mas
não conseguem, porque é o Prefeito que está incumbido de agendar do jeito dele. O vereador Amarilio
disse referente a antena que às vezes pode conseguir uma emenda parlamentar ou até mesmo com recurso
próprio do Município, porque os moradores da zona rural estão sofrendo com a falta de sinal de telefone
e internet. O vereador Mauro agradeceu ao vereador Fábio pela representação na reunião da PAVEL, falou
sobre a solicitação verbal dos projetos das câmeras que o vereador Amarílio fez na reunião com o
Prefeito e solicita à vereadora Presidente que envie ofício ao Executivo fazendo esta solicitação
formal para ficar documentado. Vereador Mauro disse que durante a semana recebeu reclamações que o
telefone do posto de saúde não está funcionando. Na oportunidade o vereador Mauro foi informado pelos
edis que a linha que normalmente atende a população está com defeito, mas tem outra linha que esta
suprindo

que

é

a

3367-1530.

Atendendo

à

solicitação

do

vereador

Mauro,

a

vereadora

Presidente

encaminhou ofício de n°50/2019 ao Executivo solicitando cópia do projeto das câmeras de monitoramento.
A vereadora Presidente colocou a palavra livre. O vereador Amarílio sugere que todas as reuniões que
forem marcadas com qualquer seguimento e também com o Executivo deveriam ser feitas nas dependências da
Câmara, uma vez que no plenário tem câmera e assim podendo ficar gravadas e documentadas as reuniões,
assim a população teria acesso ao que é discutido nestas reuniões. Houve um debate sobre o assunto. O
vereador Fabio disse que está sendo estudada a possibilidade de comemorar o dia do produtor rural, já
que para realizar o “Festival do Morango” o custo é muito alto; houve um debate sobre a possibilidade
de realizar a festa do produtor e o padrão do “Festival de Morangos”. Não havendo mais nada em pauta, a
vereadora Presidente convocou todos os vereadores para a reunião ordinária no dia 22 de abril de 2019,
às 19h00, e encerrou a reunião às 20h00, 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, 15 de abril de 2019.
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