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ATA DA 988ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, foi
realizada

a

nongentésima

octogésima

oitava

reunião

ordinária

da

Câmara

Municipal.

A

vereadora Presidente, Nirléia Milagres Coelho Silva, determinou ao secretário, vereador
Fábio

José

Garcia,

a

proceder

vereadores:

Nirléia

Milagres

à

chamada,

Coelho

Silva,

constatando-se
José

Marques

as

presenças

Ribeiro

de

dos

Melo,

seguintes
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.

A

vereadora presidente ofereceu as orações do dia pela passagem do aniversário do vereador
Maikon que será dia 25 de maio e em agradecimento ao restabelecimento da saúde da jovem
Maria Isabela que sofreu um acidente na BR 040 que teve alta do hospital hoje. 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 oficio recebido da via 040 respondendo ofício enviado

pela cara de n° 37/2019. A vereadora Presidente passou a palavra aos vereadores que
parabenizaram o vereador Maikon, 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 a resposta do oficio enviado pela via 040 não é satisfatória, e se
for o caso poderão até marcar uma manifestação na BR 040 para tentar resolver a situação,
pois a questão do conserto de quebra-mola que é afirmado no ofício, realmente devem ser
refeitos

uma

vez

que

os

veículos

continuam

desviando

dos

quebra-molas.

A

vereadora

presidente disse recebeu um email do coordenador substituto da ANTT Sr. Pedro Muglia
dizendo que por problemas de agenda adiou a reunião entre vereadores, ANTT e Via 040 que
seria dia 23 de maio para o dia onze de junho e solicitando que os edis comparecessem ANTT
em Belo Horizonte. A vereadora presidente disse que não vai aceitar que a reunião aconteça
e em Belo Horizonte, e não foi isso que ficou acordado quando os vereadores compareceram
na ANTT, a vereadora presidente disse que vai encaminhar ofício informado que a reunião do
dia onze de junho deverá acontecer no município. A vereadora presidente comentou sobre a
situação do caminhão de lixo que sofreu um acidente, disse que não podem afirmar que houve
negligência ou não, mas vai levar um tempo para concluir o conserto do caminhão e está
preocupada com a segurança dos funcionários envolvidos na coleta do lixo com o caminhão
que não e apropriado, pois correm risco de infecções e de se machucar. A vereadora
presidente informou que os ofícios que que deveriam ser entregues ao executivo na semana
passada, só foram entregues hoje, porque o chefe de gabinete, encontra-se com problemas de
atestado e o interesse era entregar em mãos, mas foram entregues para a responsável pelo
RH a senhora Michele Karen, então hoje não tem respostas de ofícios. A vereadora
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presidente comentou sobre municípios que receberam viaturas novas e lamenta o fato de
Alfredo Vasconcelos no ter sido beneficiada. A vereadora presidente comentou a situação
dos moradores da comunidade da Tapera, disse que foi feita uma nova medição de perímetro
do município e agora os moradores não sabem se pertencem a Ressaquinha ou a Alfredo
Vasconcelos, disse que tem pessoas que moram lá muito, antes da municipalização e hoje
eles estão nessa nesse jogo de empurra, sem saber qual município eles pertencem

é uma

situação delicada, a vereadora presidente disse que os moradores da referida região são
atendidos pela área da saúde, educação, transporte escolar, de Alfredo Vasconcelos, mas
estão ficando sem alguns serviços, como por exemplo patrolamento da estrada, a vereadora
presidente disse que e vai encaminhar ofício de n° 66/2019

ao executivo solicitando

informação da demarcação da divisa do município de Alfredo Vasconcelos com o município
vizinho de Ressaquinha. A vereadora presidente disse que foi agendada uma reunião para o
dia 2 de maio, no caso amanhã às 10 horas no CRAS, reunião essa que solicita dois
vereadores, a vereadora presidente perguntou aos vereadores Mauro e Edson se os mesmos
poderiam comparecer e os vereadores se prontificaram a representar a câmara na referida
reunião. A vereadora presidente disse que foi convidada para uma reunião no destacamento
dia 23 de maio as 9:00 da manhã para tratar de assuntos relevantes ao município. O
vereador Fábio agradeceu o executivo é a execução da indicação de nº

53/2019 e informou

que sexta feira passada aconteceu mais uma oficina do Parlamento Jovem nas dependências da
câmara, agradeceu ao Assessor Jurídico da câmara Dr. Agnelo que esteve presente e propôs
uma roda de conversa com os jovens, agradeceu à secretária Sr. Selma e a Assessora
contábil Sra. Vanessa que também explicaram aos jovens as funções exercidas dentro da casa
legislativa, agradeceu o coordenador do polo de Carandaí Sr. Theago que esteve presente e
informou que na próxima quarta feira acontecerá mais uma oficina às 13 horas a convidou a
todos para participar. O vereador José Marques disse que frustrante a ANTT ter adiado a
reunião, que estão brincando com a vidas, e recentemente houve outro acidente com colisão
frontal no trecho da BR 040 que passa pela cidade de Santos Dumont com duas vítimas
fatais, se houvesse a mureta teria evitado a colisão frontal. O vereador José Marques
disse que conversou com o chefe de obra sobre a manutenção da quadra de esportes do
distrito de Potreiro, e o mesmo solicitou ao vereador que conversasse diretamente com o
prefeito, o vereador Jose Marques disse que tentou falar, que o prefeito até atendeu a
ligação, mas não teve condições de conversar devido ao problema de sinal da operadora, mas
que durante a semana ele vai entrar em contato com o prefeito para resolver a situação. O
vereador José Marques disse que vai conversar com um assessor do deputado Bráulio Brás
para ver no que ele pode ajudar referente a Via 040, disse que semana passada ligou para o
referido assessor para tentar resolver o caso da operadora vivo, e que tem informação de
que alguns moradores da zona rural têm protocolo de reclamação sobre a referida operadora.
O vereador José Marques disse que quer verificar com o jurídico da câmara possibilidade de
fazer o boletim de ocorrência conta a operado de celular vivo. O vereador Mauro solicita
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que seja enviado ofício ao executivo reforçando a indicação de n° 48/2019 para ver se vai
ser tomada alguma providência, quanto a indicação, comentou que até o momento não foi
feito o quebra-molas da rua Luiza Viol que foi prometido até o final do mês passado. O
vereador Mauro disse que a rádio sucesso está aparelhada ao governo municipal dessa forma
fazendo um bloqueio uma blindagem ao governo municipal e sugeriu a vereadora presidente
que procurasse outra emissora para prestar os esclarecimentos. Comentou sobre as viaturas
que algumas cidades receberam, disse que procurou se informar e tentar conseguir algo para
o município, mas foi informado que era uma demanda mais antiga onde municípios já estavam
cadastrados e em resumo ele acha que a assessoria de todos os deputados que apoiam
Vasconcelos vacilou. O vereador Mauro disse que como o executivo não respondeu ao oficio
enviado solicitando a cópia do projeto de câmeras de monitoramento, e como ele havia dito
na reunião anterior, ele vai apresentar hoje o requerimento para ser apreciado e votado
pelos vereadores. A vereadora presidente encaminhou oficio de n° 74/2019 atendendo a
solicitação do vereador Mauro referente ao reforço da indicação. O vereador Amarílio
perguntou sobre o andamento da instalação da água potável para a localidade do Tanque. Na
oportunidade a vereadora presidente disse que os pedreiros estão trabalhando no local e
instalando os canos. O vereador Amarílio perguntou sobre a instalação de quebra-molas da
rua Luiza Viol e também a coleta de lixo para comunidade em Inhame. A vereadora presidente
disse que não tem resposta. O vereador Amarílio disse que a reunião com a ANTT foi
remarcada para data muito longe e concorda que deve ser realizada no município. O vereador
Amarílio disse que enquanto não resolve a situação a respeito da demarcação do município,
o

executivo

deve

continuar

dando

a

assistência

aos

moradores

da

região.

O

vereador

Amarílio comentou sobre o índice da área da educação conforme haviam dito durante a
aprovação das contas do executivo de 2017, após um debate sobre o assunto ficou acordado
de marcar uma reunião entre os vereadores, professoras e secretaria de educação para
discutirem possibilidades de molharas nos índices futuros. O vereador Maikon solicita a
vereadora presidente que seja repassado na próxima reunião por escrito é detalhado a
quantidade de acidentes, período, número de mortos e feridos, pontos críticos no trecho
entre Barbacena/ Vasconcelos, pois tem que ter material oficial para discussão com os
representantes da ANTT e via 040 e assim preparar uma reunião, pois as empresas virão
preparadas. A vereadora presidente disse que solicitou estatísticas a polícia rodoviária
federal

e

responderam

que

estão

com

problemas

no

sistema

de

estatísticas

e

quando

estiverem resolvidos o problema enviarão a informação solicitada. O vereador Evaristo
disse que os edis cumpriram seus deveres em se deslocarem para fazer a reivindicação e não
justifica

o

retorno

na

ANTT

em

belo

Horizonte,

uma

vez

que

já

foi

protocolado

a

solicitação, o vereador Evaristo disse que entende que os acidentes estão acontecendo na
BR 040 as margens da cidade, então a visita das empresas tem que acontecer aqui na cidade.
O vereador Evaristo disse que estiveram no DENIT 2013 reivindicando os quebra-molas e logo
em seguida representantes do DENIT fizeram uma visita na BR 040 e conheceram o problema de
perto, agora a ANTT deve fazer o mesmo. A vereadora presidente ordenou a leitura do
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requerimento n° 01/2019 apresentado pelo vereador Mauro requerendo que seja oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que encaminhe a essa Casa cópia do projeto sobre
as câmeras de monitoramento de segurança, conforme foi por ele mencionado na reunião do
dia

10/04/2019,

realizada

com

os

Vereadores.

Após

a

leitura

do

mesmo

a

vereadora

presidente colocou o requerimento nº 01/2019 em votação, sendo aprovado por unanimidade
dos edis. A vereadora presidente apresentou indicação de n°57/2019 indicando ao Executivo
que providencie roçada da estrada do Américo. Tal solicitação se faz devido ao mato estar
invadindo a estrada e está perigoso o trafego pela mesma. Não havendo mais nada em pauta,
a vereadora Presidente convocou todos os vereadores para a reunião ordinária no dia 27 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, 20 de maio de 2019.
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