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ATA DA 989ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, foi realizada
a nongentésima octogésima nona 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: estatística da Polícia Rodoviária Federal sobre os acidentes ocorridos entre os
km 690 e 695 da BR 040; convite para a festa junina na Escola Municipal Cônego Nelson Sousa e convite
para o encontro regional do Parlamento Jovem na cidade de Carandaí. A vereadora Presidente passou a
palavra aos vereadores que deram boas-vindas aos visitantes presentes no plenário, entre eles o Dr.
José

Alcides

Cobucci,

Fiscal

Agropecuário

e

Médico

Veterinário

e

Sr.

Rodrigo

Costa

técnico

agropecuário, ambos pertencentes ao escritório do IMA da cidade de Carandaí e aos internautas que
estão acompanhando a reunião através da TV Câmara.

A vereadora Presidente agradeceu a presença dos

representantes do IMA que vieram para prestar esclarecimentos sobre a brucelose; disse que tem a
resposta da Policia Rodoviária Federal referente às estatísticas de acidentes na BR 040, e que da
forma que foi colocado estão tratando a BR 040 como local seguro; pelas notificações são poucos
acidentes e informou que está agendada para o dia 13 de junho nas dependências da Câmara, às 13
horas, a reunião com a ANTT e INVEPAR. A vereadora Presidente disse que esteve presente na reunião do
destacamento da Polícia Militar e entre outros assuntos foi falado sobre eventos acontecidos no
Município e que coordenadores de eventos tem que procurar a Polícia

Militar antes de qualquer

iniciativa, uma vez que a Polícia enfrenta problema de falta de contingente para estar prestando esse
serviço em todos os eventos da região, pois agora é o período de muitas festas e eles precisam estar
cientes para remanejar esse policiamento.

A vereadora Presidente falou em elaborar um projeto

regularizando a organização de eventos constando primeiramente a segurança pública dos mesmos. A
vereadora Presidente disse que foi feito o patrolamento até no local correto da estrada da tapera que
dá acesso ao Peixoto, disse que conversou pessoalmente com o Prefeito parabenizando-o por ter ouvido
os vereadores e as pessoas da localidade. A vereadora Presidente disse que Alfredo Vasconcelos
conquistou um valor de repasse num total de novecentos e dez mil setecentos e três reais e trinta e
sete centavos proveniente de impostos de empresas de minerais que eram registradas no Município;
disse que com certeza vai melhorar muito os cofres públicos e a questão estrutural da cidade. A
vereadora Presidente disse que irá enviar ofício de n°76/2019 ao Executivo solicitando que seja feita
a estrutura da rua onde está sendo construída a residência da Sra. Maria das Dores Pinheiro, para que
possa ser instalada água e luz na futura residência. O vereador José Marques agradeceu ao Chefe de
Obras; disse que os operários da prefeitura estavam trabalhando na comunidade do Tanque instalando os
canos de água potável; o vereador aproveitou a presença dos mesmos e solicitou ao Chefe de Obras a
construção de um bueiro que já era solicitado pelos moradores há muito tempo nas proximidades da
igreja; o chefe de obras se prontificou a resolver o problema da falta do bueiro e levou as manilhas
necessárias para o trabalho, aproveitando a mão de obra que já estava no local. O vereador José
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Marques disse que conversou com o Prefeito sobre a quadra de esportes do Distrito de Potreiro; que o
trabalho a ser feito no local é de serralheria e o Prefeito disse vai ver se pelo tamanho da obra vai
precisar fazer licitação. O vereador Jose Marques solicita que o Executivo oriente a empresa PAVEL,
pois onde foi feito a base do reparo do asfalto da estrada da zona rural, foi colocado pó de pedra,
cascalho fino e está perigoso para os motoristas que passam na estrada e não conhecem o local. O
vereador Fábio disse que esteve presente na reunião com a área da saúde e vigilância sanitária
representando a Presidente da Câmara, comunidade do Tanque e o Parlamento Jovem; o assunto abordado
foi a prevenção da dengue no Município; disse que este ano estão chamando representantes de bairros e
comunidades para não ficar só por conta de agentes de saúde e vigilância na prevenção contra a
proliferação

do

mosquito

da

dengue,

porém

apesar

do

convite

a

várias

pessoas,

muito

poucas

compareceram à reunião; o vereador acha que devemos nos unir e apoiar ajudando o nosso Município para
que fique protegido da dengue. O vereador Fábio disse que aconteceu mais uma oficina do Parlamento
Jovem na quarta-feira nas dependências da Câmara com o professor da UEMG Sr. Luiz Gustavo e com os
jovens abordando o subtema “Violência por motivo ético-racial”; reforçou o convite para o encontro
regional

que

será

em

Carandaí

e

disse

que

gostaria

que

mais

vereadores

tivessem

interesse

em

participar, pois em todos os encontros perguntam se não há mais representantes da Câmara, além dos
coordenadores. O vereador Fábio explanou sobre as indicações que irá apresentar. O vereador Maikon
disse que quer cópia da resposta da Policia Rodoviária Federal; comentou sobre procedimentos de
envios de ofícios, agradeceu ao veterinário Dr. José Alcides Cobucci pelo apoio e orientação durante
a realização do concurso de marcha e festa do ruralista no Distrito de São José de Pouso Alegre. O
vereador Maikon agradeceu o patrolamento da estrada na comunidade do Barro Preto e solicita que seja
enviado ofício ao CRAS lembrando que ao preencher o formulário do LOAS não pode deixar de constar o
número do CPF de todos os componentes da família, pois acontece em outros municípios de preencher
faltando dados e consequentemente demora resolver a situação; o vereador solicita o ofício para
agilizar e não demorar mais do que já demora. A vereadora Presidente encaminhou oficio de n° 77/2019
ao CRAS atendendo à

solicitação do vereador Maikon. O vereador Antônio Valentino agradeceu

executivo trabalho realizado na comunidade do

Açude, patrolamento da

estrada da Chacrinha.

ao
O

vereador Amarílio disse que vai acontecer o evento da festa junina na quadra de esportes do Distrito
do Potreiro e gostaria que o Executivo fizesse esforço de arrumar a referida quadra antes da festa, e
comentou que a comunidade do Inhame está solicitando o serviço da coleta de lixo. O vereador Mauro
perguntou se tem resposta do ofício de nº 74/2019; a vereadora Presidente disse que até o memento não
há resposta. O vereador Mauro disse que participou juntamente com o vereador Edson da reunião no CRAS
conforme havia sido combinado na reunião anterior, disse que participaram vários seguimentos e
entidades; o vereador Mauro disse que ambos vereadores não gostaram de participar pelo fato de ter
envolvimento em assuntos de âmbito familiar e sigiloso, então solicitaram que os representantes da
Câmara não participassem das próximas reuniões, uma vez que as partes envolvidas no assunto estarão
presentes

e

será

constrangedor,

pois

seria

uma

invasão

de

privacidade

do

meio

político

estar

envolvido em certas questões. O vereador Mauro disse que a Assistente Social do CRAS, Sra. Katia,
entendeu o ponto de vista de ambos os vereadores, que irão participar de uma reunião posterior
somente para critério de resultado de ação e providências que foram tomadas referente ao assunto. O
vereador Mauro explanou sobre as indicações que irá apresentar hoje. O vereador Edson disse que não
ia fazer comentário sobre a reunião que aconteceu no CRAS, uma vez que o vereador Mauro já explicou
tudo. A vereadora Presidente apresentou o Projeto de Lei nº 01/2019, que “Dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providencias”; após a apresentação do
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mesmo, foi formada a comissão especial, com os vereadores Maikon Marcos Ribeiro – relator; Amarílio
Antônio Ferreira – secretário; Mauro César de Oliveira – presidente, para analisar, emitir parecer e
realizar audiência pública. Após a formação da comissão especial a vereadora Presidente encaminhou o
Projeto

de

Lei

nº

01/2019

para

as

comissões

permanentes

de

constituição,

legislação,

justiça,

cidadania, defesa dos direitos humanos e do consumidor e finanças, orçamento e tomada de contas,
fiscalização, educação, saúde e políticas públicas. A vereadora Presidente passou a palavra para o
convidado Dr. José Alcides Cobucci, Fiscal Agropecuário e Médico Veterinário, que usou da palavra
para alguns esclarecimentos; informou que é veterinário do IMA – INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA e
responsável pelo escritório em Carandaí no qual Alfredo Vasconcelos faz parte, além de Carandaí,
Capela Nova, Senhora dos Remédios entre outras. Dr. Alcides entregou

à vereadora Presidente

o

Programa de vacinação de bezerras contra brucelose, que é uma parceria entre o IMA e a Prefeitura
Municipal esclareceu dúvidas sobre a brucelose, falou sobre a vacinação dos animais, explicou a
importância dos procedimentos dos exames realizados nos animais para realização de concursos de
marcha. A vereadora Presidente passou a palavra autorizada através de requerimento protocolado na
Secretaria da Câmara anteriormente para o Sr. Fábio José de Souza, presidente do CONSEP, que usou da
palavra para entregar o relatório de mobilidade urbana, necessidades, reformas e adaptações na
infraestrutura das vias públicas do Município; o Sr. Fábio José discorreu sobre o que consta no
referido relatório. Logo após passou a palavra autorizada através de requerimento para o Sr. Elton
Sant’ana que usou da palavra para agradecer o trabalho realizado no acesso ao bairro Violete e para
questionar a rede de esgoto do bairro Botafogo, que está correndo a céu aberto. Foram apresentadas as
seguintes

indicações:

indicação

de

nº

58/2019

do

vereador

Mauro

indicando

ao

Executivo

que

providencie quebra-molas na Avenida Agostinho Bianchetti na Ponte do Ribeirão de Alberto Dias, pois
tal

solicitação

se

faz

necessária,

considerando

que

em

2013

o

mesmo

já

foi

reivindicado

e

posteriormente no ano de 2016; assim, em duas ocasiões foi por ele requerido e até hoje nenhuma
medida cautelar e/ou providência foi tomada; indicação de nº 59/2019 do vereador Mauro indicando ao
Executivo que providencie pintura dos quebra-molas de toda a cidade, pintura de faixas de pedestres e
sinalização em geral, em especial ao cruzamento da Rua Olímpio Irineu Bianchetti com a Avenida
Agostinho Bianchetti, uma vez que os usuários não respeitam o cruzamento e os que não conhecem o
trecho atravessam direto indo parar dentro da antiga Cerâmica, tornando o referido trecho muito
perigoso,

onde

já

aconteceu

acidentes

e

providências

precisam

ser

tomadas,

cumprindo

com

as

obrigações do Executivo Municipal; indicação de nº 60/2019, também do vereador Mauro, indicando ao
Executivo que providencie manutenção do guarda-corpo da ponte do Ribeirão de Alberto Dias na Avenida
Agostinho Bianchetti; o mesmo encontra-se em péssimas condições, amarrado por arames, caindo, e em um
dos lados pode acontecer algum acidente pela falta de continuidade; é necessário pois é nossa
obrigação zelar pela segurança e bem estar de toda a população; indicação de nº 61/2019 do vereador
Fábio indicando ao Executivo que providencie com urgência a reforma da quadra de esportes do Bairro
Pio XII. Tal solicitação se faz necessária devido ao piso ter cedido, não tem suporte para a trave de
gol e colocando em risco as pessoas que lá frequentam; indicação de nº 62/2019 do vereador Fábio
indicando ao Executivo que providencie a substituição dos globos que foram quebrados e substituição
de lâmpadas que estão queimadas na Praça da Avenida Agostinho Bianchetti, próximo ao CRAS; indicação
de nº 63/2019

do vereador Maikon indicando ao Executivo que providencie reforma e pintura da quadra

esportiva do Distrito de São José de Pouso Alegre. Não havendo mais nada em pauta, a vereadora
Presidente convocou todos os vereadores para a reunião ordinária no dia 03 de junho de 2019, às
19h00, e encerrou a reunião às 21h00, do que para constar a Presidente determinou a lavratura desta
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ata, que depois de lida, sendo aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 27 de maio de 2019.
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