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ATA DA 993ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, foi realizada
a

nongentésima

nonagésima

terceira

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, Fábio José
Garcia,

Mauro

César

de

Oliveira,

Amarílio

Antônio

Ferreira,

Antônio

Valentino

Ferreira,

Evaristo

Carvalho Araújo de Paula, Maikon Marcos Ribeiro e constatou-se a ausência dos vereadores Edson Pereira
Heleno e José Marques Ribeiro de Melo. 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 plenária do parlamento jovem de
Alfredo Vasconcelos. 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 justificou a ausência dos vereadores Edson e José Marques, informando que
ambos foram representar a Câmara em uma audiência pública sobre a BR 040 na Câmara Municipal de
Conselheiro Lafaiete; disse que é muito bom ver que outros municípios estão se mobilizando dessa forma
porque com certeza a INVEPAR também não está escutando as demandas de Conselheiro Lafaiete. A vereadora
Presidente disse que manteve contato com o Deputado Cristiano e ele juntamente com os deputados Padre
João e Reginaldo Lopes se prontificaram em participar de uma audiência pública na Câmara de Alfredo
Vasconcelos; só que tem um problema que essa audiência terá que ser na segunda-feira, porque nos demais
dias eles não tem agenda para estar na região. Comentou sobre a liminar que impediu a manifestação no
dia vinte de junho; que as empresas interessadas não querem dialogo, mas é o momento de mostrar para
eles que tem outros meios de buscar as realizações de melhorias na via. O vereador Fábio disse que
lamenta muito não ter acontecido a manifestação e que foi tirado direito da população fazer o protesto,
mas não devemos desistir; devemos buscar novas alternativas. Disse que na sexta-feira às 14:00hs vai
acontecer a Plenária Municipal do Parlamento Jovem; reforçou o convite a todos os vereadores e a
comunidade presente; disse que a próxima etapa é a plenária regional que acontece em Carandaí. O
vereador Fábio disse que fizeram o reparo da antena de telefonia de celular da Vivo, mas infelizmente
está dando problema novamente, não está funcionando 100%, disse que esta Casa Legislativa está sempre
cobrando, mas se continuar terá que procurar outros meios de resolver a situação. O Vereador Maikon
disse que o sinal de celular da Vivo quinta e sexta-feira não estava funcionando nas comunidades de
Pouso Alegre e do Tanque; disse que já fez reclamações também e que deve pegar os protocolos das
reclamações feitas pelos usuários e fazer uma reclamação oficial no PROCON. O vereador Maikon disse
sobre a Via 040, que deve esperar os vereadores que foram até a Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete
voltar para ver o que eles têm a dizer, para ver se eles têm alguma novidade ou alguma coisa que possa
ser feito aqui também. O vereador Evaristo disse que a INVEPAR mostrou a falta de comprometimento e
descaso com a vida e este empenho que a empresa teve para conseguir a liminar deveria ser o mesmo
empenho para resolver os problemas que existem na via 040. O vereador Amarílio perguntou se tem alguma
informação a respeito do caminhão do lixo, pois haviam dito que assim que consertassem o caminhão
poderia começar a fazer a coleta na comunidade do Inhame. Perguntou sobre o andamento da instalação da
água potável para a localidade do Tanque; o vereador Fábio informou que está em andamento. O vereador
Amarílio disse que sábado esteve na localidade do Morro Queimado e verificou que na localidade estão
precisando

de

lixeiras

anteriormente e solicitou

comunitárias

e

reforçou

a

indicação

que

o

vereador

Fábio

havia

feito
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instalação de mais lixeiras também no Distrito de São José de Pouso Alegre; comentou sobre a indicação
que irá apresentar hoje. A vereadora Presidente disse que fez a mesma indicação anteriormente e não foi
atendida, mas o vereador deve fazer a indicação para reforçar. O vereador Amarílio reforçou as palavras
do vereador Maikon a respeito da BR 040 e também da antena de celular da Vivo; disse que está recebendo
muita reclamação por causa do problema no sinal e a população está com razão; a parte dos vereadores
está sendo feita, mas está complicado. O vereador Amarílio comentou sobre as máquinas agrícolas, a
vereadora Presidente disse que o requerimento já foi envido e que está aguardando a respostado do
Executivo. O Vereador Mauro falou sobre a antena da operadora Vivo, disse que o que surtiu efeito em
questão de resposta de imediato foi a denúncia que ele fez na Anatel, que é fácil de fazer a denúncia no
site

da

agencia

reguladora,

inclusive

as

empresas

não

gostam

que

a

população

procure

a

agência

reguladora pelo fato de a mesma cobrar das empresas soluções e disse que se não for resolvido vai fazer
a denúncia novamente e comunicar todos os edis para fazerem também. Disse que irá repetir algumas
indicações que já havia feito anteriormente. Houve um debate entre o vereador Mauro e a vereadora
Presidente sobre a reunião a ser marcada com as professoras e a secretária de educação; ao termino da
discussão a vereadora Presidente encaminhou ofícios de nº 93/2019 para a comissão de professoras e nº
94/2019 para a secretária de educação oficializando a data da reunião para o dia 04 de julho as
16:30hrs. O Dr. Agnelo, assessor jurídico da Câmara, foi solicitado em Plenário para esclarecer dúvidas
sobre a tramitação da emenda à lei orgânica que está na pauta do dia e também sobre a Lei nº13.019/2014.
A vereadora Presidente apresentou projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de n° 01/2019 que “Modifica
o art. 72 da Lei Orgânica Municipal e contém outras providencias”; após a apresentação do mesmo a
vereadora Presidente encaminhou-o 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 que o requisitaram para análise. Houve um pequeno
debate sobre possibilidades de adequações ao referido projeto que serão discutidas durante a tramitação
do mesmo. Foram apresentadas as seguintes indicações: Indicação de n°67/2019 do vereador Mauro indicando
ao Executivo que providencie quebra-molas na Avenida Agostinho Bianchetti na Ponte do Ribeirão de
Alberto

Dias;

tal

solicitação

se

faz

necessária

pois

em

2013

o

mesmo

já

foi

reivindicado

e

posteriormente no ano de 2016 em duas ocasiões por mim enquanto vereador e até hoje nenhuma medida
cautelar e/ou providência foi tomada; indicação de n° 68/2019

do vereador Mauro indicado 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 n°
69/2019 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 do mesmo; é necessário pois é nossa obrigação zelar pela segurança e bem estar de toda a
população

e

indicação

de

n°

70/2019

do

vereador

Amarílio,

indicando

ao

Executivo

que

estude

a

possibilidade de melhorias, fazendo acostamento no trecho da estrada da zona rural entre o Bairro Araújo
até a entrada do Américo. Tal solicitação se faz no sentido de apoiar as pessoas que realizam caminhadas
no referido trecho, pois atualmente fazer o exercício em plena via de rolamento gera riscos de acontecer
atropelamentos. A vereadora Presidente lembrou a todos os presentes e aos que assistem a reunião através
da a TV Câmara, que amanhã às 19:00hs acontecerá a audiência pública para apresentação do projeto de lei
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências”. Não havendo
mais nada em pauta, a vereadora
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Presidente convocou todos os vereadores para a reunião ordinária no dia 01 de julho de 2019, às 19h00, e
encerrou a reunião às 20h40, do que para constar a Presidente determinou a lavratura desta ata, que
depois de lida, sendo aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 24 de junho de 2019.
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Presidente da Câmara Municipal

JOSE´MARQUES RIBEIRO DE MELO
Vice-Presidente da Câmara Municipal
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