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ATA DA 990ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, foi realizada a
nongentésima nonagésima 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. A vereadora Presidente ofereceu as orações do dia pelo aniversário do
vereador José Marques que será no próximo sábado dia 08 de junho. 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: Ofício recebido do Executivo de n°47/2019 respondendo requerimento enviado
pela

Câmara

de

nº01/2019.

A

vereadora

Presidente

passou

a

palavra

aos

vereadores

que

parabenizaram o vereador José Marques e 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 vai acontecer mais uma reunião amanhã dia 4 de junho às 13 horas na sede da Câmara
para continuar a discutir sobre a questão da violência escolar e transporte escolar e pede que
todos os vereadores possam participar. Informou que irá se reunir amanhã, também 19 horas, nas
dependências da Câmara, para discutir sobre a banda de Música Nossa Senhora do Rosário e vão
estar

presentes:

Vinicius

Januário,

que

até

então

está

como

presidente

da

banda,

Renato

Bianchetti, Leandro Reis e Lílian, que era tesoureira e também tocava na banda de música; vão
discutir os trâmites necessários para que a banda possa voltar às atividades, uma vez que
existe uma conta bancária em nome da banda com uma pequena quantia e os instrumentos estão
guardados; a vereadora Presidente disse que conversou com alguns militares e eles disseram que
assim que estiver tudo legalizado poderão fazer um convênio entre a banda de música da polícia
militar para disponibilizar professores para dar aula de música. A vereadora Presidente sugeriu
uma reunião para quinta feira dia 06 de junho, às 16 horas, nas dependências da Câmara para
discutir a LDO 2020 e todos os vereadores concordaram. A vereadora Presidente explanou sobre a
indicação que irá apresentar e informou que enviará ofício ao Executivo de n°80/2019 reiterando
os ofícios de n°025/2017 e nº055/2017 que solicitava providências possíveis para cercar o posto
de

atendimento

médico

da

localidade

do

Tanque,

conforme

reivindicação

feita

através

de

requerimento apresentado em plenário pelo morador da referida localidade, Sr. Rogério José de
Medeiros. O vereador José Marques disse que fez uma visita ao bairro Violete onde está sendo
feito o passeio, disse que a obra está parada porque a prefeitura está com problema de falta de
funcionário, pois estão trabalhando na coleta de lixo no caminhão improvisado, mas assim que
regularizar a situação do caminhão de lixo os funcionários retornarão para terminar a obra.
Quanto à quadra de esportes do distrito de Potreiro, o vereador disse que conversou com o Chefe
de Obras e o Prefeito e pediu para resolver a situação antes da festividade junina da escola e
ambos disseram que vão tomar providências. O vereador José Marques disse que foi convidado a
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participar de um grupo de reflexão na comunidade do Cará; disse que foi uma boa reunião e que
os moradores questionaram algumas coisas. O vereador José Marques disse que está tendo pouca
divulgação sobre a coleta de embalagem de agrotóxico que será quarta-feira, dia cinco de junho
nas localidades e nos distritos de Potreiro e São José de Pouso Alegre. O vereador José Marques
disse que recebeu uma mensagem do Deputado Bráulio Brás informando que conseguiu mais uma
antena de sinal de celular que será instalada no distrito de Potreiro, o deputado informou que
a solicitação da referida antena foi feita em 2014 e somente agora que foi liberada. O vereador
José Marques comentou que o sinal da operadora vivo continua ruim e que moradores tem os
protocolos de reclamação e estão pagando as contas e não estão recebendo serviço de qualidade.
O vereador Fábio disse que esteve na loja da operadora Vivo em Barbacena mais uma vez, e tinha
outro

cliente

da

cidade

de

Cipotânea

reclamando

também

do

serviço,

o

vereador

disse

que

percebeu que o problema está acontecendo nas antenas do sinal 3G, disse que registou nova
reclamação para ver se surte efeito. O vereador Fábio disse que passou na BR 040 e viu que foi
feito a outra metade do quebra-mola na via contraria do tráfego, disse que ajuda, mas ainda é
pouco. O vereador Fábio reforçou o pedido das grades para a comunidade do Tanque em frente ao
grupo, pois os animais entram e danificam os refletores; sobre a água potável para a comunidade
do Tanque ele disse que tem acompanhado as obras e essa semana já fizeram um trecho e vão
concluir; estão aproveitando o encanamento antigo que estava pronto desde a época do prefeito
Olacir e fez mais algumas explanações sobre o trabalho de canalização da água. O vereador
Maikon fez ponderações sobre o Projeto de Lei nº01/2019, falando sobre a LDO e observou que com
a reunião que está marcada para o dia 06/6/2019, quinta feira às 16:00 horas, aproveitarão a
oportunidade para debater os possíveis questionamentos. Agradeceu a servidora do CRAS, Srta.
Raquel, que após receber o ofício desta casa que foi enviado ao CRAS, ligou para o vereador e
conversaram sobre o procedimento para facilitar o cadastramento no “CADÚNICO”; disse que sempre
que a servidora tem alguma dúvida ela entra em contato com o vereador para esclarecimentos e
assim

facilitar

Vasconcelos/MG

o

atendimento

junto

às

demais

e

direito

instituições

das

famílias

públicas.

cadastradas

Reforçou

os

no

CRAS

elogios

de

desta

Alfredo
Casa

ao

Deputado Bráulio Brás e ao seu assessor Adair Ribeiro Vidal, pois sempre estão ajudando nossa
cidade e a reivindicação da antena para a comunidade do Potreiro é bem antiga e não haviam
conseguido anteriormente, pois a comunidade do Potreiro ainda não era Distrito, mas esta casa
já “distritou” a referida comunidade. Reforçou as palavras do vereador José Marques e do
Vereador Fábio sobre a Vivo; disse que se puderem passar os protocolos de reclamações que
falaram que possui, ele vai oficializar uma reclamação junto ao PROCON e outros procedimentos
possíveis para resolver a falta de sinal da Vivo no Distrito de São José de Pouso Alegre e na
comunidade do Tanque. O vereador Evaristo disse que referente a base de sustentação da caixa
d’água

da

localidade

do

Tanque

ele

procurou

o

Chefe

de

Obras

e

o

questionou

sobre

a

instabilidade e foi informado que será feito mais um pilar para sustentar a caixa de água e
disse que o que foi feito na BR 040 não é suficiente, espera que na reunião com a ANTT no dia
13/06 apareçam mais alternativas. O vereador Amarílio disse que o serviço na quadra do distrito
de Potreiro é pouco para fazer licitação de serviço de serralheiro, pode não dar tempo de fazer
antes da festa junina; perguntou se tem critérios para quem vai ser atendido com a água potável
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para a localidade do Tanque, na oportunidade o vereador Fábio disse será feito um estudo de
vasão do posso e acredita que será para todos, houve um debate sobre o assunto. O vereador
Amarílio perguntou sobre a coleta de lixo para a comunidade do Inhame, a vereadora Presidente
disse que o problema é que o Município está sem o caminhão de coleta e está sendo realizado
serviço de emergência. O vereador Amarílio sugere que o Executivo instale lixeiras maiores em
algumas localidades, pois tem algumas que são pequenas e não estão suportando o volume de lixo.
O vereador Amarílio disse que o Executivo falou em elaborar um projeto das máquinas para a zona
urbana, ele quer saber se tem alguma informação sobre o assunto. A vereadora Presidente disse
que até o momento não há informação. O vereador Amarílio disse que devem buscar junto ao
Executivo melhorias para a estrada do Distrito de São José de Pouso Alegre, pois vai acontecer
vários eventos na região e pelo menos a sinalização com placas deveria ser feita com urgência
para tentar evitar acidentes. Comentou que os vereadores e o engenheiro da Prefeitura deveriam
fazer uma visita na comunidade do Valério, pois tem previsão de investimento na LDO; então que
possam

buscar

alguma

melhoria

para

a

referida

localidade

inclusive

aproveitando

parte

do

dinheiro que o Município recebeu. O vereador Amarílio agradeceu ao deputado Bráulio Brás e ao
seu assessor Sr. Adair Ribeiro Vidal e solicita que dê continuidade e instale a antena o mais
rápido possível, pois os moradores do distrito de Potreiro estão precisando muito, uma vez que
estão sem sinal de celular. O vereador Mauro deus boas-vindas ao pastor Lauro da Igreja
Evangélica do Bairro do Botafogo, que estava presente no plenário. Perguntou se tem resposta do
ofício 74/2019, a vereadora Presidente disse que não obteve resposta. O vereador Mauro disse
que já que não houve resposta, solicita que seja feito requerimento; disse que tenta de boas
maneiras, mas não há vontade de diálogo por parte do Executivo com essa Casa.

O vereador Mauro

comentou sobre a banda de música e disse que fez parte da banda como os seus antepassados
fizeram e entende que a falta de aluno foi por falta de incentivo e espera que a reunião surta
efeito, pois a banda está fazendo falta. Quanto aos projetos das máquinas, o vereador Mauro
disse que já deu sua opinião uma vez que na zona rural não funcionou, e tinha prazo para
colocar em funcionamento formal e legalizado, pois informal já está funcionando; disse que se
vier um projeto para área urbana vão ter problemas com relação à tramitação do projeto, pois
ele acha que falta hombridade do Executivo, principalmente às vésperas do pleito eleitoral, que
pode vir a acontecer no ano que vem. O vereador Mauro fez a leitura do pré-projeto das câmeras
de monitoramento; após a leitura ele disse que cabe à Casa convocar e solicitar uma audiência
pública

com

a

Polícia

Militar,

Polícia

Civil,

representantes

do

Legislativo,

membros

da

população, CONSEP e o Executivo e realizar um amplo debate para resolver a questão da segurança
púbica no Município. O vereador Edson parabenizou o deputado Bráulio Brás pela conquista da
antena de sinal de celular para o Distrito de Potreiro. A vereadora Presidente apresentou o
Projeto de Lei nº 02/2019, de autoria do vereador Mauro que “Dispõe sobre alteração de nome de
rua

e

contém

encaminhou

o

outras
referido

providencias”;
projeto

para

após
as

a

apresentação

comissões

do

permanentes

mesmo,
de

a

vereadora

constituição,

Presidente
legislação,

justiça, cidadania, defesa dos direitos humanos e do consumidor e finanças, orçamento e tomada
de contas, fiscalização, educação, saúde e políticas públicas que o requisitaram para análise.
A vereadora Presidente passou a palavra autorizada através de requerimento protocolado na
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Secretaria da Câmara anteriormente para o Sr. Fábio José de Souza, presidente do CONSEP, que
usou da palavra para falar sobre os trabalhos realizados pela patrulha canina, como castrações,
exames e internações de cães de rua. A vereadora Presidente apresentou indicação de nº 64/2019
indicando ao Executivo que estude a viabilidade de encaminhar projeto de lei a essa Casa
visando à regulamentação do comércio ambulante em nosso Município, tendo como parâmetro o
Município de Senhora dos Remédios, conforme legislação lá aprovada e anexada a essa indicação.
Não havendo mais nada em pauta, a vereadora Presidente convocou todos os vereadores para a
reunião ordinária no dia 10 de junho de 2019, às 19h00, e encerrou a reunião às 21h00, do que
para constar a Presidente determinou a lavratura desta ata, que depois de lida, sendo aprovada,
será assinada pelos vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 03 de junho de 2019.
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