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ATA DA 991ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, foi realizada a
nongentésima nonagésima primeira 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
Ribeiro

de

as

Melo,

presenças
Fábio

dos

José

seguintes

Garcia,

Mauro

vereadores:
César

de

Nirléia
Oliveira,

Milagres
Amarílio

Coelho

Silva,

Antônio

José

Marques

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: Convite para a Festa Junina na Escola Municipal Cônego Nelson Sousa. 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

parabenizou a equipe da Escola Cônego Nelson Sousa pela realização da festa junina e disse que ficou
feliz com a homenagem feita ao produtor rural, pois é ele que produz os alimentos que entram em nossas
residências. A vereadora Presidente informou que a reunião que estava marcada com a ANTT e a INVEPAR foi
desmarcada pelo coordenador da ANTT, Sr. Thales Carvalho; disse que como já está sendo divulgado nas
redes sociais, será realizada mais uma manifestação na via e está marcada para o dia treze de junho, que
no caso seria a data da reunião que aconteceria na sede da Câmara, mas foi desmarcada. A vereadora
Presidente disse que vai acionar o Ministério Público, pois é falta de respeito com a população. A
vereadora Presidente disse que os vereadores tentam fazer algo, mas sempre tem alguém puxando para não
acontecer. A vereadora Presidente consultou os edis sobre a data da audiência pública para discussão da
LDO e ficou marcada para o dia 25 de junho, às 19 horas no plenário da Câmara. O vereador Jose Marques
disse que é lamentável a ANTT desmarcar a reunião e disse que conversou com o vereador Edson e
concluíram que deveriam voltar na sede da ANTT, talvez até antes da manifestação, uma vez que a empresa
tem outro coordenador responsável; o vereador José Marques disse que alguma atitude tem que ser tomada;
que está disposto a ir em Belo Horizonte e também fazer manifestação para conseguir alguma melhoria na
segurança da via. O vereador José Marques comentou sobre a travessia da linha férrea km 399 que é um
local muito perigoso; disse que já enviou ofício, foi em Juiz de fora na sede da MRS acompanhado do
prefeito, mas até o momento não resolveram nada; o vereador disse que vai procurar o Executivo novamente
para tentar resolver a situação. O vereador Fábio disse que esteve presente na reunião de rede que
aconteceu na terça-feira na Escola estadual Nossa Senhora do Rosário; comentou sobre a antena da
operadora de celular “vivo”; disse que a população ficou sem sinal na terça-feira e acredita que deve
ter sido para fazer o reparo, pois após o restabelecimento, o sinal está funcionando normalmente, sem
problemas. O vereador Fábio parabenizou a direção e professores da Escola Cônego Nelson Sousa pela festa
junina, disse que esteve presente e foi bela a apresentação; falou sobre a indicação que irá apresentar
hoje. O vereador Fábio informou que sexta-feira, dia 14 de junho, vai acontecer a última oficina do
Parlamento Jovem, abordando o terceiro subtema e depois será realizada a plenária no dia 26/06. O
vereador Maikon disse que reforça tudo que foi dito referente à ANTT; que já foram enviados e-mails,
ofícios, e que essa Casa Legislativa está munida destes documentos e se for para a BR 040 fazer
manifestação, a Câmara tem subsídios para discutir, pois tem documentos que comprovam os andamentos que
foram dados por esta Casa. O vereador Maikon parabenizou as organizadoras da festa junina da Escola
Municipal Cônego Nelson Sousa. O vereador Maikon comentou sobre créditos adicionais suplementares
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citados no art. 10 da LDO 2020; disse que durante a reunião que fizeram na quinta-feira teve um préacordo de fazer uma emenda mudando para 15 % os créditos adicionais. Houve um pequeno debate sobre o
assunto entre os vereadores Maikon, Amarílio e Mauro. O vereador Evaristo disse que quanto a ANTT e
INVEPAR ele resume um uma só palavra “descaso”. O vereador Amarílio perguntou se a vereadora Presidente
tem alguma informação sobre a pintura das quadras de esportes e sobre o caminhão de coleta de lixo para
a comunidade do Inhame. A vereadora Presidente disse que até o momento não tem informação. O vereador
Amarílio perguntou se tem algum critério para os moradores receberem a água que está sendo canalizada na
localidade do Tanque. O vereador Fábio respondeu que estão dando prioridade na instalação para as
residências

que

não

tem

posso

artesiano,

mas

o

encanamento

está

ficando

pronto

para

todas

as

residências, para posteriormente instalar aquelas que já possuem poços artesianos. O vereador Amarílio
comentou sobre o problema das pontes estreitas da estrada da zona rural, pois vai acontecer alguns
eventos e está perigoso. Parabenizou a equipe da patrulha canina pelos serviços realizados através da
arrecadação com o bingo, disse que foram 43 animais castrados. Perguntou sobre o projeto de máquinas
agrícolas para a área urbana, disse que o produtor da zona urbana não tem diferença da zona rural e os
produtores da zona rural só são lembrados pelas escolas e se depender dos vereadores e do Executivo nada
vai ser feito.

Na oportunidade a vereadora Presidente disse que o vereador Amarílio não pode dizer que

os vereadores não estão fazendo nada, uma vez que estão sempre cobrando, mas não há respostas do
Executivo; a vereadora Presidente informou que irá entrar com requerimento. Houve um debate sobre o
assunto.

O

vereador

Amarilio

disse

referente

a

LDO

2020

que

ele

acha

suficiente

5%

de

crédito

suplementar e se acaso o Executivo precisar de mais é só solicitar. Houve um debate entre os vereadores
Maikon, Amarílio e Mauro sobre o assunto. O vereador Amarílio solicitou aos edis que fosse feita uma
visita no bairro Valério para verem as necessidades do Bairro. Ficou combinado entre os edis que dia 14
de junho, às 16 horas, os edis que puderem vão se reunir no referido Bairro. O vereador Amarílio
solicitou a vereadora Presidente que seja enviado ofício ao Executivo pedindo informação se o engenheiro
da prefeitura, Sr. Jorge José Bertolino está acompanhando a obra de instalação de água potável para a
localidade do Tanque. A vereadora Presidente encaminhou ofício de n° 87/2019 ao Executivo atendendo à
solicitação do vereador Amarílio. O vereador Mauro deu boas vindas às três gerações da família do Sr.
Ângelo Candiam que estavam presentes no Plenário: a Sra. Nadir, filha; Wender, neto; e Lucas bisneto do
sr. Angelo Candiam. O vereador Mauro disse que sobre o projeto das máquinas. o Dr. Agnelo deu a solução,
mas ele quer saber qual vereador terá a coragem de fazer o que tem que ser feito e levar adiante para
órgãos superiores. O vereador Mauro disse que conforme combinado com os moradores da rua Ângelo Bertolin
e como até o momento não houve resposta da indicação e do ofício enviado, hoje ele está protocolando
requerimento solicitando as devidas informações referente a indicação e ao ofício. O vereador Mauro
disse que se os moradores da referida rua resolverem fazer protesto, inclusive fechando o trânsito, ele
vai apoiar, uma vez que ele afirma não ter como dialogar com o Executivo. Fez considerações sobre a LDO
2020, disse que se não chegarem a um acordo com o valor da suplementação ele deixará a Presidência da
comissão especial que está analisando a LDO 2020; fez suas ponderações sobre metas cumpridas com
pontuação baixa citadas pelo Tribunal de Contas referente à prestação de 2017. Houve um debate sobre o
assunto. O vereador Mauro comentou sobre o Projeto de Lei n° 02/2019; disse que a nomenclatura será
somente

no

trecho

constitucionalidade

onde
do

existe

a

Agência

projeto;

o

vereador

do

Banco

Mauro

Sicoob;

fez

as

e

disse

que

considerações

já

sobre

estão
o

questionando

projeto

e

que

a
os

vereadores devem usar a consciência da forma que quiserem; disse que tem anexo ao projeto autorização
para a substituição do nome no referido trecho da família do Sr. Olimpio Irineu Bianchetti. O vereador
Mauro disse que em 2017 solicitou ao Executivo que encaminhasse o Projeto. O vereador Edson disse que
está disposto a ir na sede da ANTT em Belo Horizonte e convida os demais vereadores para acompanhá-lo.
Na oportunidade a vereadora Presidente informou que a visita deve ser marcada antecipadamente.
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A vereadora Presidente ordenou a leitura do parecer jurídico da Câmara referente ao Projeto de Lei nº
02/2019, de autoria do vereador Mauro César de Oliveira que “Dispõe sobre alteração de nome de rua e
contém outras providencias”; após a apresentação do parecer jurídico, O vereador Maikon Marcos Ribeiro,
relator da comissão de constituição, legislação, justiça, cidadania, defesa dos direitos humanos e do
consumidor apresentou seu voto contrário, o Vereador Antônio Valentino Ferreira acompanhou na íntegra o
voto do relator;

Vereador Mauro César de Oliveira declara voto favorável ao projeto, indicando sua

aprovação. Ato contínuo, o vereador Evaristo, relator da comissão de finanças, orçamento e tomada de
contas, fiscalização, educação, saúde e políticas públicas apresentou seu voto contrário; a comissão
aprovou não acompanhando o voto supra do relator. Logo após a apresentação dos referidos pareceres a
vereadora presidente colocou o Projeto de Lei nº 02/2019 em primeira e segunda votação, sendo aprovado
por unanimidade. A vereadora Presidente ordenou a leitura do requerimento n° 02/2019, apresentado pelo
vereador Mauro requerendo que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que encaminhe a
essa Casa informações a respeito da Indicação nº 048/2019 e do Ofício que a reiterou, referente à
construção ou não de quebra-molas na Rua Ângelo Bertolin, especialmente nas proximidades da

Casa

Lotérica. Após a leitura, a vereadora Presidente colocou o requerimento nº 01/2019 em votação, sendo
aprovado por unanimidade dos edis. O vereador Fábio apresentou indicação de nº 65/2019 indicando ao
Executivo que estude a possibilidade de contratar um serralheiro para realizar os seguintes trabalhos:
Conserto do guarda mão da ponte do centro da cidade; construir as grades do posto de atendimento médico
da

localidade

do

Tanque;

Fabricação

de

lixeiras

que

estão

faltando

em

pontos

estratégicos

das

localidades do Tanque, Morro Queimado, Distrito de São Jose de Pouso Alegre, Barro Preto e comunidade do
Valério. Não havendo mais nada em pauta, a vereadora Presidente convocou todos os vereadores para a
reunião ordinária no dia 17 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, 10 de junho de 2019.
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