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ATA DA 992ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, foi
realizada

a

nongentésima

nonagésima

segunda

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: ofícios recebidos do Executivo de números 51, 52, 53, 54 e 55/2019; convite
da escola estadual Nossa senhora do Rosário para formatura dos alunos do EJA. A vereadora
Presidente passou a palavra aos vereadores que deram boas-vindas aos visitantes presentes no
plenário,

e

vereadora

presidente

aos

internautas

que

parabenizou

estão
a

acompanhando

equipe

escolar

a
pela

reunião

através

realização

da

da

TV

festa

Câmara.
junina

A

que

aconteceu no Jardim de Infância Irineu Bianchetti; disse que esteve presente e o vereador
José Marques também. A vereadora Presidente disse que na semana passada reuniram-se alguns
vereadores e foram até a comunidade do Valério, e informou que após a visita os edis vão
elaborar um relatório para ser entregue ao Executivo; disse que são de coisas simples a mais
complexas que faltam na referida comunidade e que a comunidade está dividida em “Valério um”
e “Valério dois” e que deve ser resolvido a situação realizando acesso para os duas partes da
comunidade, para assim poder realizar benfeitorias que sirvam os dois lados do bairro; a
vereadora Presidente disse que o acesso através da antiga linha férrea deveria ser melhorado,
revitalizado, para assim evitar que o ônibus escolar passasse pela BR 040; a vereadora
Presidente disse que esta foi a primeira comunidade a ser visitada e posteriormente os edis
irão visitar as outras também. A vereadora presidente disse que conversou com o vereador
Mauro anteriormente e o mesmo informou que a comissão de professoras está disposta a marcar a
reunião entre os vereadores professores e a Secretária de Educação para discutir sobre os
pontos apresentados pelo Tribunal de Contas referente aos apontamentos sobre a área da
educação no município, uma vez que já foi enviado ofício para Secretaria de Educação e não
foi manifestada a resposta. Na oportunidade, o vereador Mauro disse que foi relatado a ele
que as professoras acharam que a Câmara ia marcar reunião, mas o que foi combinado era para a
Secretaria de Educação marcar a reunião e escolherem para elas o melhor dia e hora, mas pelo
fato da semana ser curta ele acredita que será marcada posteriormente. A vereadora Presidente
disse que está guardando essa resposta da Secretaria de Educação. A vereadora Presidente
disse que em relação à ANTT, foi só frustração, pois essa semana ela conversou com o Sr.
Thales, coordenador da empresa, e acabou se estressando com ele pelo fato deles não estarem
nem aí com as solicitações dos vereadores. A vereadora Presidente informou que o Sr. Thales
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disse que é meia dúzia de gato pingado que vai para via manifestar. A vereadora Presidente
disse que dia 20 está programada a manifestação que talvez ela não estará presente, mas com
certeza estará muito bem representada, pois a ANTT não quer mais conversa então depende da
população. O vereador José Marques falou sobre a visita da comunidade do Valério; disse que
não pode comparecer, mas sempre frequenta a comunidade e está sempre passando por lá e sabe
da dificuldade da população e o que depender dele ele vai fazer o que puder para ajudar a
resolver as demandas, e quanto à ANTT, realmente eles não querem conversa, então outras
providências

devem

ser

tomadas;

comentou

sobre

as

quadras

de

esportes

e

disse

que

o

vandalismo é o mesmo em todas, pois estão arrebentando as telas laterais das quadras de
esportes

das

comunidades.

O

vereador

José

Marques

comentou

sobre

a

venda

de

lotes

no

município sem a devida legalização, por este motivo existem pessoas tentando ligar água e luz
em seus lotes e não conseguem pelo fato de não estar documentado de acordo com a lei; o
vereador

José

Marques

disse

que

se

deve

proibir

a

venda

desses

lotes

sem

a

devida

documentação correta e citou como exemplo a senhora Maria das Dores Pinheiro, que estava
presente no plenário e está tentando há bastante tempo ligar água na sua obra em construção e
não está conseguindo; o vereador José Marques parabenizou os organizadores da festa junina no
Jardim de Infância Irineu Bianchetti. O Vereador Fábio disse que também esteve presente na
comunidade do Valério e viu de perto os problemas que a comunidade vem enfrentando, mas agora
vão elaborar o relatório para enviar ao Executivo; agradeceu aos senhores José Carlos e
Alcides que acompanharam a visita. O vereador Fábio disse que sexta-feira aconteceu a última
oficina do parlamento jovem; agora os alunos vão fazer o grupo de trabalho para elaborar as
propostas a nível de Estado e com estas propostas prontas será marcada a plenária municipal
que será no final do mês; o vereador Fábio agradeceu ao senhor Estênio que organizou a festa
na comunidade do Tanque; disse que aconteceu a cavalgada e também o almoço beneficente em
prol da construção da capela do Divino Espírito Santo e que os vereadores José Marques e
Mauro estiveram presentes. O vereador Fábio explanou sobre a indicação que irá apresentar
hoje. O vereador Maikon parabenizou os organizadores da festa junina do Jardim de Infância
Irineu

Bianchetti

e disse

que

quanto

à comunidade

do

Valério, é

uma

situação que vem

acontecendo desde quando Alfredo Vasconcelos foi emancipada e que tem muita coisa a ser feita
na comunidade; o vereador disse que um dos pontos principais é o acesso pela antiga linha
férrea, pois ligaria a comunidade do Valério à cidade; o vereador Maikon disse que não pode
comparecer na visita à comunidade do Valério mas está disposto a acompanhar as outras visitas
nos outros distritos e localidades. O vereador Antônio Valentino agradeceu ao setor de obras
pelo cascalhamento da estrada do açude e a construção de dois bueiros e disse que o trabalho
ficou muito bom. O vereador Evaristo se desculpou pelo fato de não ter acompanhado a visita à
comunidade do Valério por motivos pessoais, mas é solidário e parceiro na elaboração do
relatório dando todo apoio e parabenizou a comissão organizadora da festa junina da escola
Irineu Bianchetti. O vereador Amarílio perguntou sobre as obras de instalação de água potável
para comunidade do Tanque, na oportunidade o vereador Fábio disse que já concluiu a parte de
baixo e que agora estão fazendo a parte de cima. O vereador Amarilio perguntou sobre as
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quadras de esportes, caminhão do lixo para comunidade do Inhame, quebra-molas da Rua Luiza
Viol, demarcação do Município; a vereadora Presidente informou que até o momento não obteve
respostas

de

nenhum

dos

questionamentos.

O

vereador

Amarílio

falou

sobre

a

visita

na

comunidade do Valério, disse que foram tiradas algumas fotos e estava na hora de usar o
datashow e mostrar essas fotos para algumas pessoas que não conhecem a comunidade e que
dificilmente passam por lá; disse que é uma realidade que nem se imagina que acontece no
município e aquelas famílias merecem acompanhamento de perto na área da saúde e vigilância
sanitária e parece que não está sendo acompanhado a vigilância sanitária e sugere que se faça
uma reunião em rede; disse que até o ensino religioso está sendo prejudicado pelo fato de não
ter um local adequado. A vereadora Presidente disse que foi doado pelo senhor Abílio um lote
para a construção da capela de Nossa senhora das Graças o que vai ser fundamental para a
comunidade e que o padre Jorge e a comunidade estão engajados para resolver a situação. O
vereador Amarílio reforçou a indicação feita pelo vereador Mauro sobre a estrada que dá
acesso aos Gavas; disse que lá tem um buraco que já tem seis anos e ele só vem aumentando e
ninguém resolve o problema e tem um mata-burro que precisa ser consertado nas proximidades e
está muito perigoso. Vereador Amarílio falou sobre a situação crítica que está passando a
APRAV e disse que devem conversar com Dr. Agnelo sobre orientações que ele possa dar para
resolver a situação da referida associação. O vereador Amarílio perguntou ao Vereador Maikon
sobre a reunião para a organização da festa do ruralista. O vereador Maikon disse que foi uma
reunião para decidir sobre ofícios que serão enviados para órgãos referentes á festa e também
quem definir quem será responsável em organizar cada setor da referida festa. O Vereador
Maikon disse que as reuniões da associação de Pouso Alegre são no terceiro domingo depois da
missa. O vereador Mauro deu boas vindas à Sra. Vera Bianchetti que estava presente no
plenário; disse que ela foi professora dele e do vereador Fábio. O vereador Mauro perguntou
se o sinal da operadora vivo já tinha sido restabelecido na localidade do tanque e no
distrito de São José de Pouso Alegre. O vereador Fábio respondeu que funcionário da empresa
estava fazendo a manutenção e trocou uma peça e disse que ia oscilar o sinal, mas que ia
chegar uma peça de Juiz de Fora para substituir; o vereador Fábio disse que hoje ele fez
ligações e está concluindo normal. O vereador Mauro disse que semana passada entrou em
contato com a Anatel e fez uma reclamação; eles retornaram rapidamente; o vereador passou o
contato de um morador da localidade do Tanque e a Anatel fez uma ligação conjunta entre
Vereador, a ANATEL e morador da comunidade; o vereador disse que foi informado que esta
antena é uma antena de repetição de sinal e o que estava com problema é o aparelho de
repetição e seria aberta uma ordem de serviço. O vereador Fábio disse que o funcionário da
empresa de telefonia ficou sexta-feira o dia todo na local fazendo reparo. O vereador Mauro
falou que quanto à questão da comunidade do Valério é válida a reunião em rede porque lá é
uma abrangência maior tanto de estrutura e outras questões que envolvem a comunidade. O
vereador Mauro reforçou indicação do vereador Fábio referente ao caminhão do lixo, ele disse
que fica sem entender porque o caminhão vai até a capela e não vai mais à frente, sendo que é
tão perto. O vereador Mauro comentou sobre a APRAV e disse que teve a oportunidade de
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conversar com o novo presidente da associação, o Sr. José Sávio de Souza e o mesmo disse que
a associação se encontra em situação delicada e depois dos seus 16 (dezesseis) anos de
caminhada

está

correndo

risco

de

encerrar

suas

atividades,

pois

encontra-se

devendo

funcionários, pois não terá dinheiro para realizar o acerto de rescisão dos mesmos; disse
também que o trator está quebrado, sendo que ele gerava renda pelo fato de prestar serviços
para não-associados também, com tabela de valores diferenciada e sem receber a subvenção
ficou mais complicado ainda. O vereador Mauro disse que vai conversar com assessor jurídico
da câmara Dr. Agnelo sobre a Lei nº13.019/2014. O vereador Mauro comentou sobre a situação de
uma rua no Bairro Violette; disse que a prefeitura passou a máquina, fez abertura ligando a
mesma até a antiga linha férrea, fez rede de esgoto, mas agora os proprietários dos terrenos
estão tentando ligar água e luz em seus lotes e não estão conseguindo, pois alega-se que a
rua é particular; o vereador Mauro disse que o Executivo deve olhar a situação dos moradores
desta rua. O vereador Mauro disse que no último final de semana recebeu o deputado Glaycon
Franco e teve a oportunidade levá-lo para conhecer de perto projeto "crianças criativas” de
responsabilidade da Sra. Mônica; o vereador disse que é o segundo Deputado que ele consegue
levar até lá para conhecer e comentou que a vereadora Presidente também é apoiadora do
referido projeto. O vereador Mauro disse que foi feito um mutirão que também participaram os
vereadores Amarílio e Edson e fizeram uma pequena melhoria no local onde a Sra. Mônica
ministra as aulas de artesanato para as crianças e as crianças fizeram uma cartinha de
agradecimento a todos que de alguma forma contribuíram para que o espaço fosse melhorado. O
vereador Mauro disse que aproveitou a oportunidade e solicitou ao Deputado doação de material
esportivo, para assim incentivar o esporte na cidade; disse que conseguiu alguns materiais e
solicita vereadora Presidente que encaminhe ofício ao deputado Glaycon Franco agradecendo
pela doação. O vereador Edson disse que compareceu na comunidade do Valério e que todos
ajudando podem conseguir uma solução para os problemas. A vereadora Presidente propôs uma
reunião em rede para discutir a situação da comunidade do Valério e ficou marcada a reunião
em rede para o dia 3 de julho às 16 horas para discutir sobre a comunidade do Valério e que
serão convidados a participar a vigilância sanitária, saúde, CRAS, educação, Polícia Militar
e CONSEP; após esta reunião será adicionado mais informações ao relatório a ser enviado ao
Executivo. A vereadora Presidente apresentou requerimento de nº 03/2019 de sua

autoria

requerendo “que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que encaminhe
informações detalhadas

a respeito da

execução do programa municipal de fornecimento

de

maquinário para fomento à agricultura no Município - Lei Municipal nº 480, que cria o
programa municipal de apoio ao produtor rural do Município de Alfredo Vasconcelos”; após a
apresentação,

a

vereadora

Presidente

colocou

o

referido

requerimento

em

votação

sendo

aprovado por unanimidade. O vereador Fábio apresentou indicação de número 66/2019, indicando
ao Executivo que estude a possibilidade do caminhão de coleta de lixo, quando for realizar o
trabalho na localidade do Morro Queimado, incluir no trajeto os trechos da Igreja até a
residência do Sr. José Campos e depois da Igreja até a residência do Sr. conhecido como
“Vicente do Chico Barra”. Não havendo mais nada em pauta, a vereadora Presidente convocou
todos os vereadores
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para a reunião ordinária no dia 24 de junho 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, 17 de junho de 2019.
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