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ATA DA 984ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, foi
realizada

a

nongentésima

octogésima

quarta

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 recebidos do Executivo respondendo ofícios enviados

pela

Câmara. 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 entrou em contato com o DNIT e foi instruída
que deve ser enviado um email solicitando a reunião, informando o assunto a ser tratado, a
quantidade de participantes e sugerindo datas para a realização da referida reunião; a
vereadora Presidente disse que precisa saber quais os vereadores que tem disponibilidade de
ir até Belo Horizonte na sede do DNIT. A vereadora Presidente comentou que um aluno da
Escola Estadual Nossa Senhora do Rosário agrediu um professor, disse que a mãe do aluno
alegou que o mesmo iria bater em outro aluno e não no professor, mas de qualquer forma não
é admissível o ocorrido, a vereadora Presidente disse que a Câmara deve tomar uma postura
sobre o assunto, levantar a bandeira e ajudar a escola, a vereadora Presidente disse que
presenciou

alunos

que

se

negam

a

usar

uniforme

e

algumas

mães

apoiando,

a

vereadora

Presidente questiona o fato de ser escola publica e por isso não estão cumprindo regras. A
vereadora Presidente disse que irá enviar ofício para alguns seguimentos e marcar uma
reunião para tentar solucionar o problema de segurança na Escola. A vereadora Presidente
comentou sobre o aniversário da cidade que será dia 27 de abril e realizou a leitura de uma
mensagem que foi enviada pela Câmara para ser lida na rádio comunitária e convidou a todos
para participar da Missa em ação de graças que será no referido dia. A vereadora Presidente
enviou ofícios de n° 52/2019, 53/2019 e 54/2019 para a Polícia Militar, Direção da Escola
Estadual

Nossa

Senhora

do

Rosário

e

Conselho

Tutelar

respectivamente

convidando

para

reunião nas dependências da Câmara para discutir a segurança na Escola. O vereador José
Marques disse que a questão do uniforme é para saber diferenciar alunos de visitantes e
evitar acontecer o que aconteceu em Suzano São Paulo. O vereador José Marques disse que
conversou com o Secretário de Obras sobre o patrolamento das estradas e o secretário disse
que está ciente da situação, mas as chuvas atrapalharam o trabalho e sobre a operação “tapa
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buracos” tem que fazer canaletas em alguns pontos da estrada, senão vai perder o serviço de
novo, pois se tivesse as canaletas a chuva não teria danificado o asfalto. O vereador José
Marques disse que a população da zona rural traz o lixo e deposita na lixeira comunitária
localizada no Bairro Araújo, mas a lixeira não está suportando o grande volume de lixo, o
vereador José Marques sugeriu que o caminhão retire o lixo desta lixeira comunitária na
segunda-feira também, pois esperar até a terça-feira os cães rasgam e espalham todo o lixo.
O vereador Fabio disse que foi na residência do dono do terreno onde está instalada a
antena de sinal de celular localizada no Morro Queimado e realmente só tem o contato da
empresa responsável pela estrutura, O vereador Fábio informou que foi na loja da operadora
Vivo localizada em Barbacena, e conversou com a gerente da loja que o informou que não pode
passar os contatos internos para terceiros, mas que irá entrar em contato com a gerente
geral para resolver a situação e vai passar a resposta para o vereador Fábio durante a
semana. O vereador Fábio disse que como coordenadores do projeto Parlamento Jovem, ele e a
vereadora Presidente Nirléia vão dar o apoio à Escola Estadual e informou que a próxima
oficina vai ser com a Polícia Militar e com os alunos do projeto; mas vai sugerir a
participação de todos os alunos da escola; o vereador disse que o tema a ser discutido será
discriminação

étnico-racial

e

qualquer

outro

tipo

de

discriminação.

O

vereador

Maikon

sugeriu que quanto à reunião que será marcada com o DNIT, deve-se preparar a pauta para a
reunião; na oportunidade a vereadora Presidente informou que será enviado por email. O
vereador Evaristo falou sobre o Projeto de Resolução de n° 01/2019 que dará entrada na
Casa, e comentou sobre a observação do vereador Amarílio sobre o resultado do índice de
efetividade de gestão municipal. O vereador Amarílio disse que já foi falado anteriormente
na reunião ordinária do dia onze de março sobre a falta de segurança nas escolas e o
Município deve se dedicar para resolver o problema, uma vez que a Escola é do Estado, mas
os alunos são do Município e a responsabilidade é de todos, e algo deve ser feito a
respeito; o vereador disse que quanto ao uso do uniforme é valido para diferenciar quem é
aluno e quem não é. O vereador Amarílio disse que deveria ser instalada uma cabine da
Polícia Militar na Praça para dar mais segurança àquela área. O vereador Amarílio falou
sobre as contas do Executivo do ano de 2017 que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais e que está na pauta da reunião de hoje comentando os resultados
obtidos pelo Município no índice de efetividade de gestão municipal e destacou a defasagem
do salário dos funcionários profissionais da área de ensino e disse que cabe aos edis
averiguar se estes índices tiveram melhoria. O vereador Mauro comentou sobre as contas do
Executivo do ano 2017 que foram aprovadas pelo TCE/MG; disse que na área da saúde é
pontuada, porém a metade dos recursos aplicados são pagamento de salário dos funcionários
da área da saúde, comentou sobre a defasagem do salário dos professores. O vereador Mauro
disse que a escola está virando bagunça professor sendo agredido e a maior ajuda que todos
podem dar para a Escola é solicitar aos deputados que aprovem o projeto cívico militar para
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resolver a banalização que está nas Escolas. O vereador Mauro solicita que a Mesa Diretora
faça mudança no Regimento Interno no art.5º, § 2º, facilitando para que a população consiga
fazer uso da palavra durante as reuniões. O vereador Mauro disse que quanto à festa da
cidade ele não vai participar porque não está vendo motivos para comemoração e o município
está em decadência. O vereador Mauro comentou sobre a caminhada da fé que acontece todo ano
na sexta-feira da paixão e comentou sobre a dona Carolina Ferreira pelo fato dela ter sido
citada em uma reportagem no site “Barbacena online”; o vereador pede que seja enviado um
ofício para a senhora Carolina agradecendo a atenção dada por ela e seus familiares aos
fiéis da caminhada. A vereadora Presidente encaminhou ofício de n° 55/2019 para a senhora
Carolina atendendo à solicitação do vereador Mauro. O vereador Mauro disse que no ano
passado ele e o vereador Amarílio conseguiram repasse de cem mil reais para aquisição de
equipamento para a Unidade Básica de Saúde através de emenda parlamentar; agradeceu ao
Deputado Pinheirinho em nome dele e do vereador Amarílio, e disse que entre vários itens
listados contém o consultório odontológico móvel que vai beneficiar a todos, inclusive
moradores

da

zona

rural

e

distritos

entre

outros.

Houve

um

debate

entre

a

vereadora

Presidente e o vereador Mauro sobre a questão do requerimento para o uso da palavra. O
vereador Edson agradeceu ao Executivo o atendimento da indicação de n°10/2019 apresentada
por ele e o vereador José Marques, onde solicitava construção do passeio no trecho entre as
residências de n° 39 até 195 localizadas na Rua João Viol, no Bairro Violette. A vereadora
Presidente apresentou o Projeto de Resolução de n° 01/2019 que “Aprova as contas do poder
executivo referentes ao exercício de 2017 e contém outras providencias”, assinado pela
comissão

de

finanças,

orçamento,

tomada

de

contas,

fiscalização,

educação

saúde,

e

políticas públicas. Após a leitura do mesmo, a vereadora presidente convocou a próxima
reunião exclusivamente para apreciação, discussão e votação.

Houve um extenso debate onde

discutiram sobre as regras a serem utilizadas para a votação do referido projeto, data de
entrada na Câmara e data de entrada em Plenário, a diferença de rejeição de contas e contas
aprovadas com ressalva. A vereadora Presidente passou a palavra para o assessor jurídico da
Câmara

Dr.

Agnelo

Sad

Júnior

para

esclarecer

dúvidas

dos

vereadores

referente

aos

procedimentos utilizados para a apreciação do Projeto de Resolução n° 01/2019. O vereador
Mauro questionou o fato da vereadora Presidente convocar a reunião exclusivamente para
discussão da resolução nº 01/2019 e sugeriu que fosse realizada reunião extraordinária para
tratar da matéria, a vereadora presidente consultou os edis e por maioria ficou decidido
que não é necessário a reunião extraordinária para tratar da matéria. O Sr. Marcos Paulo de
Moura usou da palavra autorizada através de requerimento protocolado na secretaria da
Câmara

anteriormente

para

convidar

todos

para

participar

de

audiência

pública sobre

a

reforma da previdência dia 29 de abril, às 19 horas no auditório da OAB, em Barbacena. Não
havendo mais nada em pauta, a vereadora Presidente convocou todos os vereadores para a
reunião ordinária no dia 29 de abril de 2019, às 19h00, exclusivamente para apreciação,
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discussão e aprovação da resolução n° 01/2019 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, 22 de abril de 2019.
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