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ATA DA 987ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, foi realizada a
nongentésima octogésima 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. A
vereadora Presidente passou a palavra aos vereadores que deram boas vindas aos visitantes presentes no
plenário, aos internautas que estão acompanhando a reunião através da TV Câmara e parabenizaram as mães
pelo seu dia em especial as mães do Município. A vereadora Presidente informou que foi feito o reparo
no quadro de energia da quadra de esportes do Bairro Botafogo, disse que foi informada que o problema
foi vandalismo, e que correram o risco de serem eletrocutados por depredar o patrimônio público. A
vereadora Presidente informou que a Rádio Sucesso não respondeu ao e-mail que foi enviado solicitando
horário para direito de resposta, pois a Câmara tem o direito de mostrar para a população o que está
sendo feito. A vereadora Presidente informou que foi realizado na semana passada o curso de alimentação
bovina para os produtores que fazem parte do projeto balde cheio e aqueles também que quiseram
participar; disse que é um curso oferecido pelo SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL com
apoio da Câmara Municipal. Logo em seguida, falou sobre o projeto das máquinas agrícolas que até o
momento

não

está

funcionando

oficialmente;

disse

que

vai

enviar

ofício

ao

Executivo

solicitando

informação sobre qual o motivo de não colocar em prática, pois foi informada por alguns produtores que
o projeto está em prática para alguns e não para todos os produtores. A vereadora Presidente comentou
sobre a situação da Rua Sebastião Ferreira no Bairro Pio XII; disse que irá apresentar indicação para
realizar melhorias na rua e informou que marcou uma reunião para o dia 16 de maio, às 13 horas nas
dependências da Câmara com a Polícia Militar, CRAS, Conselho Tutelar, CONSEP, Escola Estadual Nossa
Senhora do Rosário e Secretaria da Saúde e conta com a presença de todos.

A vereadora Presidente

encaminhou oficio de n° 67/2019 ao Executivo solicitando informação sobre o projeto das máquinas
agrícolas. O vereador José Marques disse que tem outros pontos críticos próximos aos pontos em que
estão sendo feitos reparos no asfalto da zona rural e que deveriam dar atenção para esses locais, pois
futuramente também estarão dando problemas; disse que foi informado que a melhor maneira de fazer o
asfalto é a favor do escoamento da água pluvial. O vereador José Marques disse que presenciou um
acidente na BR 040 perto da curva e está preocupado e contando nos dedos para chegar o dia da reunião
com a ANTT e INVEPAR. O vereador Fábio pede que envie ofício ao Executivo solicitando informação sobre
a licitação para compra do cascalho para o asfaltamento das ruas; disse que foi instalada a bomba de
água na localidade do Tanque e que agora será ligado o encanamento e será verificado se poderá
aproveitar o encanamento antigo, comentou sobre oficina do Parlamento Jovem que aconteceu na última
sexta-feira e solicita que envie oficio para o CRAS e Conselho Tutelar agradecendo o apoio na oficina.
A vereadora Presidente encaminhou ofícios de n° 68/2019 e nº69/2019 atendendo às solicitações do
vereador Fábio. O vereador Maikon, fez a leitura do ofício que recebeu do deputado Bráulio Brás
informando recursos para o Município como aquisição de ambulância e cem reais mim para compra de
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equipamentos para a área de saúde; solicitou à vereadora Presidente cópia do ofício que foi enviado
para a operadora Vivo e também formulário para os produtores que queiram proteger as nascentes. O
vereador Evaristo reforça as palavras do vereador Maikon em questão do oficio recebido pelo deputado
Bráulio Brás e agradeceu ao deputado pelas aquisições enviadas ao Município; comentou sobre a caixa de
luz da quadra de esportes do Bairro Botafogo e disse que, como vereador Jose Marques disse que deveria
ter tomada providência urgente, no dia seguinte ele se prontificou a falar com o Secretário de Obras
que solucionou o problema; o vereador disse que foi informado que foi ato de vandalismo conforme a
vereadora Presidente já havia dito. O vereador Amarílio perguntou se tem notícia dos quebra-molas para
a estrada da Zona rural, pois já que estão trabalhando tampando buracos, poderiam aproveitar e fazer os
quebra-molas; as famílias que moram no trecho perigoso estão sempre cobrando; falou do caminhão do lixo
que não faz a coleta na comunidade do inhame inclusive ele que fez indicação a respeito e não teve
resposta. O vereador Amarílio disse que acredita que o vereador Fábio falou sobe a licitação do
cascalho porque os moradores da localidade do Tanque devem estar cobrando dele asfalto que foi iniciada
a obra antes das eleições, mas não terminou. Houve um debate sobre o cascalho que está sendo usado nas
obras do município. O vereador Amarílio reforçou a indicação do vereador Fábio que solicita o passeio
no morro da estrada que dá acesso ao distrito do Potreiro próximo à entrada da casa do Senhor Pedro
Marcelino. O vereador Amarílio disse que duas crianças se machucaram enquanto brincavam na quadra de
esportes do distrito do Potreiro; teve um evento na quadra no sábado e o vereador disse que ficou com
vergonha devido ao estado da quadra e solicita ao vereador José Marques e à vereadora Presidente
Nirléia que intercedam junto ao Executivo para resolver a situação da quadra. O vereador Amarílio disse
que está sendo cobrado a todo momento sobre o projeto das máquinas agrícolas. A respeito da agua
potável para a comunidade do Tanque, ele disse que muitas famílias estão com medo de não serem
contempladas com o abastecimento desta água que está para chegar; pede que envie oficio ao Executivo
solicitando

informação

das

famílias

que

serão

beneficiadas

com

a

água.

A

vereadora

Presidente

encaminhou oficio de n° 70/2019 ao Executivo tendendo a solicitação do vereador Amarílio. O vereador
Mauro perguntou se havia resposta sobre a indicação n° 48/2019 apresentada por ele; a vereadora
Presidente informou que não houve resposta. Quanto ao projeto das máquinas ele sugere que ao invés de
mandar ofício deveria ser feito um requerimento, pois já foi enviado ofício anteriormente e a resposta
não foi satisfatória; em relação ao projeto ele votou contra, por vários motivos, ao entender dele pois
seria o mesmo que legalizar a compra de votos; o vereador Mauro disse que tem notícias que o projeto
está funcionando para algumas pessoas e comentou sobre a indicação que irá apresentar. O vereador Mauro
comentou sobre o projeto de câmeras de monitoramento que o Prefeito havia dito que ia enviar para a
Câmara, mas não enviou; ele quer fazer o requerimento, colocar em votação e quer deixar pronto para
semana que vem. A vereadora Presidente passou a palavra autorizada através de requerimento protocolado
na secretaria da Câmara anteriormente para o Sr. Fábio José de Souza que falou sobre

a 8ª exposição de

orquídeas que aconteceu juntamente com a comemoração do aniversário de emancipação política da cidade;
agradeceu aos vereadores Mauro, Evaristo, Fábio e à vereadora Presidente Nirléia que prestigiaram o
evento e disse que

no encerramento da exposição só haviam os vereadores Mauro e Evaristo presentes;

disse que o evento é prestigiado por pessoas de várias cidades e que o espaço para a exposição está
pequeno. O Sr. Fábio José de Souza que é presidente do CONSEP disse que o conselho nunca foi convidado
a participar de nenhuma reunião que trata de segurança pública, e que a Polícia Militar não está dando
mais o suporte que dava antigamente; que a Polícia Militar está fazendo descaso com as reuniões do
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CONSEP; o Sr. Fábio José disse que tem reclamações sobre de que a Polícia liga para o Prefeito para
saber se deve fazer boletim de ocorrência ou não; o Sr. Fabio José disse que está dizendo isso porque
está registrado no livro de ata do CONSEP; disse também que o Conselho esta legalizado há dois anos e
não tem espaço para poder se reunir, sendo que foi prometido pelo Executivo, mas até hoje não foi
cumprido. A vereadora Presidente Nirléia questionou qual a data das reuniões do CONSEP e foi informada
que

está

acontecendo

toda

última

quinta-feira do

mês,

as

19

horas na sede

do

sindicato.

Foram

apresentadas as seguintes indicações: indicação de n°54/2019 do vereador Fábio indicando ao Executivo
que providencie poda das arvores na estrada da zona rural na cachoeira que fica próximo à casa do Sr.
Rafael. Tal solicitação se faz necessária, pois caminhões e ônibus estão usando a contramão para
desviar dos galhos; indicação de n°55/2019 do vereador Mauro indicando ao Executivo que providencie
patrolamento e roçada da estrada que liga o Distrito de São José de Pouso Alegre até os Gava e
indicação de n° 56/2019 da vereadora Nirléia indicando ao Executivo que providencie melhorias na Rua
Sebastião Ferreira no Bairro Pio XII. Não havendo mais nada em pauta, a vereadora Presidente convocou
todos os vereadores para a reunião ordinária no dia 20 de maio de 2019, às 19h00, e encerrou a reunião
às 20h30, do que para constar a Presidente determinou a lavratura desta ata, que depois de lida, sendo
aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 13 de maio de 2019.
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