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ATA DA 994ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, foi realizada a
nongentésima nonagésima quarta 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, 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:
Ofício recebido do Executivo de n°57/2019, encaminhando mensagem de Veto Total ao Projeto de Lei nº
02/2019; convite da Escola Municipal Cônego Nelson Sousa para a formatura do PROERD dos alunos do 5º ano
e convite para festa junina na escola municipal do Povoado de Pouso Alegre. 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 agradeceu ao
Executivo pelo transporte cedido para os produtores do município irem até a cidade de Capela Nova para
participarem de uma palestra sobre a qualidade do leite; disse que foi uma palestra muito produtiva, e
que foi solicitada uma visita na EMBRAPA em Coronel Pacheco para verem a questão de pastagem; a
vereadora Presidente disse que esta visita será feita com apoio da Câmara Municipal e com o apoio do
Executivo; a vereadora Presidente lembrou que estes eventos de campos são

para todos os produtores de

leite do Município e não somente para os produtores do projeto balde cheio. A vereadora Presidente
comentou sobre um animal, mais precisamente um cavalo que está na beira da estrada nas proximidades da
comunidade do Cará com a pata quebrada e sem socorro; ela informou que não pode fazer nada pelo fato de
estar indo levar seu esposo ao médico, mas questionou o caráter de dono que deixa o animal nessa
situação; a vereadora Presidente disse que providências devem ser tomadas para socorrer o animal e pede
sugestões aos edis. A vereadora Presidente parabenizou aos organizadores, professores, colaboradores e
alunos

pela

realização

da

festa

junina

da

escola

do

distrito

do

Potreiro;

agradeceu

a

todos

os

envolvidos na plenária do Parlamento Jovem e disse que o vereador Fábio está tomando a frente do
projeto, pois a partir do momento que ela está como Presidente da Casa suas atribuições mudaram, mas ela
continua engajada no projeto. O Vereador Fábio agradeceu todos os parceiros que contribuíram com o
projeto Parlamento Jovem, agradeceu a presença dos vereadores que puderam comparecer e disse que entende
os

motivos

realizadas
parabenizou

daqueles
para
a

que

próxima

direção,

não

puderam

plenária

que

professores

e

estar

presentes;

acontecerá

dia

colaboradores

disse
9

da

de

que

os

agosto

escola

do

alunos
em

aprovaram

Carandaí.

Distrito

de

O

as

propostas

vereador

Porteiro

pela

Fábio
bela

organização e apresentação da festa junina. O vereador José Marques comentou sobre a audiência publica
que compareceu juntamente com o vereador Edson na Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete; disse que o
assunto era o mesmo sobre um projeto que havia dado início nesta casa legislativa no ano passado, com o
palestrante Sr. Crispim Ribeiro, engenheiro que faz parte do grupo de trabalho da BR-040; o vereador
José Marques disse que este projeto deveria dar continuidade nesta Casa, pois precisa ser terminado para
posteriormente entregá-lo ao Deputado Reginaldo Lopes que o levará até Brasília. O vereador José Marques
disse que ele e o vereador Edson foram procurar solução para a via 040 no trecho que corta Alfredo
Vasconcelos e depararam com outras informações; disse que na reunião tinha um Promotor Público que
informou que o governo passado fez um contrato na licitação da ANTT que a referida empresa está acima da
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Promotoria Pública, ou seja, a Promotoria não pode tomar providencias contra a empresa via 040 que não
vai fazer nenhum investimento na BR 040 pelo fato de estar entregando a concessão; o vereador José
Marques disse que já que a empresa não vai fazer melhorias na via, então porque não deixar as praças de
pedágio

liberadas?

Comentou

que

em

Conselheiro

Lafaiete

tem

um

cidadão

que

sempre

realiza

as

manifestações e ele foi proibido de fazer pelo juiz e se acaso ele desobedecer será multado. O vereador
José Marques disse que o policial rodoviário Eduardo Andrade Machado que estava presente na audiência
comentou com ele que realmente a sinalização da via está deixando a desejar; o vereador José Marques
agradeceu a atenção dada pelo referido policial rodoviário. O Vereador Edson comentou sobre a audiência
pública na Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete onde compareceu juntamente com José Marques; disse
que a empresa via 040 não compareceu; o vereador disse que está disposto a lutar com a população para
resolver o problema do km 695 e agradeceu ao policial rodoviário Eduardo Andrade Machado pela atenção
dispensada aos edis na ocasião da audiência pública. O Vereador Mauro falou sobre a antena da operadora
de celular vivo; disse que fez a solicitação e como não houve resposta ele fez novamente; informou a
operadora vivo que se providências não fossem tomadas, ele ia fazer a sua reclamação junto à Anatel;
então responderam ele com relatório de evento com código 2455-5579 e pediram 15 dias para trocar o
equipamento de repetição de sinal. O vereador Mauro comentou sobre o Sr. Flavio que está indignado com a
situação de tentar instalar água e luz na sua residência e não está conseguindo pelo fato da rua ser
classificada como particular; o Sr. Flavio disse que irá fechar a rua já que a mesma é classificada como
particular. O vereador

Mauro sugeriu que fosse

feita a convocação dos funcionários da prefeitura

responsáveis pelo setor para resolver a situação. Comentou sobre a situação financeira da APRAV, que ela
tem dois meios de ganho que seria a subvenção que recebia da prefeitura e o trator que presta serviços
para associados e não associados. O vereador Mauro disse que interviu junto ao Deputado Pinheirinho e
conseguiu uma verba de emenda parlamentar no valor de cem mil reais para aquisição de um trator para
servir a associação dos produtores rurais - APRAV, mas o município deve cadastrar a proposta com
urgência; O vereador Mauro informou que na sexta-feira ele se reuniu com associados da APRAV e foram até
o gabinete do Prefeito para solicitar que fosse feito o cadastro da emenda parlamentar, mas chefe de
gabinete disse que só pode fazer o cadastro se houver uma liberação do Prefeito; disse que tentaram
ligar para Prefeito e não conseguiram falar com ele; o vereador Mauro disse que foi informado que o
Prefeito estava na cidade, o vereador disse que chegou à conclusão que é falta de boa vontade do
Executivo. O Vereador José Marques disse está tentando resolver a situação do Sr. Flavio que para
instalar energia elétrica e água na sua residência. O vereador Amarilio parabenizou aos organizadores da
festa de junina da escola do Distrito do Potreiro; perguntou sobre caminhão do lixo fazer a coleta na
comunidade do inhame, pois se o mesmo já estiver funcionando poderá realizar a coleta. Perguntou sobre a
instalação da água potável para a comunidade do Tanque. O vereador Fábio respondeu que continua em
andamento.

O

vereador

Amarílio

perguntou

sobre

a

manutenção

das

quadras

de

esportes

e

disse

que

inclusive já aconteceu a festa junina na quadra do distrito do Potreiro, mas agora terá um torneio de
futsal na mesma quadra; o vereador Amarílio perguntou sobre o quebra-molas da Rua Luiza Viol, e comentou
sobre os itens citados no relatório de mobilidade urbana elaborado pelo CONSEP e disse que alguns dos
questionamentos do relatório já foram feitas indicações dos vereadores para o Executivo. O vereador
Amarílio agradeceu ao Sr. Fábio Jose de Souza e disse que está de parabéns, pois o relatório foi muito
bem elaborado. Houve um debate entre o vereador Amarílio e a vereadora Presidente onde citaram a
segurança da estrada da zona rural, Rua Ângelo Bertolin e localização dos pontos de ônibus da cidade. O
vereador Amarílio disse que foi abordado por moradores do Distrito do Potreiro que perguntaram se ele é
contra a realização de
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festas no referido Distrito; na oportunidade ele respondeu que não é contra festa, ele gostaria que
fosse feita a sinalização antes da festa para segurança de quem frequenta a via e comentou sobre o
empenho de todos para resolver a situação da BR-040; ele acha que a estrada que dá acesso a zona rural
é a mesma situação de perigo, pois já morreram pessoas e muitas famílias perderam seus parentes. O
vereador Maikon disse que foram bem representados pelos vereadores José Marques e Edson na audiência
pública em Conselheiro Lafaiete, e que infelizmente a cultura do brasileiro é de que, depois que
acontece alguma tragédia é que resolvem a situação. O vereador Maikon disse que leu o relatório de
mobilidade urbana elaborado pelo CONSEP que foi muito bem feito e que vários pontos que estão no
relatório já foram indicados ao Executivo pelos vereadores e disse que se o Executivo não tiver condição
de fazer tudo que está no relatório, pelo menos priorize algumas coisas. O vereador Maikon solicitou a
vereadora Presidente de que quando tiver estas reuniões de campo que seja comunicado aos edis. O
Vereador Maikon comentou sobre as divisas do Município e sugeriu que no livro do Sr. Renato Bianchetti
que conta a história do Município, consta os municípios que fazem divisa com Alfredo Vasconcelos; o
vereador Maikon deixou claro que não é oficial, mas para terem noção da referidas divisas. O vereador
Antônio Valentino parabenizou os organizadores da festa junina do Distrito de Potreiro e a dupla
sertaneja mirim João Pedro e Pedro Arthur que se apresentaram na festa. O vereador Evaristo parabenizou
aos organizadores da festa junina do Distrito de Potreiro e a dupla Mirim sertaneja João Pedro e Pedro
Arthur que emocionaram a todos que estavam presentes e disse que não pode participar da plenária do
parlamento jovem, mas sabe que estava muito bem representado. Após um extenso debate foi marcada uma
reunião para 03/07 as 14H, com as comissões permanentes e o assessor jurídico da Câmara, Dr. Agnelo,
para discutir sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, veto total do projeto de lei nº
02/2019, projeto de emenda à lei Orgânica Municipal e projeto de lei nº 03/2019. A vereadora presidente
apresentou a mensagem de voto total ao projeto de lei n° 02/2019 que “Dispõe sobre alteração de nome de
rua 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. Após a leitura da mensagem de veto o vereador Mauro comentou
que o executivo perdeu tempo de fazer a mensagem de veto de doze páginas para vetar um projeto que
nomenclatura de rua e está se recusando de cadastrar uma emenda parlamentar no valor de cem mil reais
para ajudar a associação dos produtores rurais. A vereadora presidente apresentou o projeto de lei n°
03/2019 de autoria do executivo que “Institui o fundo municipal de desenvolvimento do município de
Alfredo Vasconcelos – FUMDAVASC e dá 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. Foram apresentadas as seguintes
indicações: indicação de n° 71/2019 do vereador Mauro indicando ao Executivo que providencie reparo em
buraco aberto na Av. Agostinho Bianchetti há mais de quinze dias para a rede de esgoto, próximo ao
trailer do Baixinho. Tal solicitação se faz necessária, pois vem causando transtornos aos usuários da
via; indicação de nº 72/2019 também do vereador Mauro, indicando ao Executivo que providencie reparo em
buraco na Av. Agostinho Bianchetti em frente à vidraçaria. Tal solicitação se faz necessária, pois o
mesmo pode causar acidentes ao ser contornado e também causar prejuízos aos motoristas que trafegam pelo
local e indicação de nº 73/2019 do vereador Fábio indicando ao Executivo que estude a possibilidade de
plantar flores adequadas e faça a jardinagem das plantas que já existem nas jardineiras que foram
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construídas no canteiro central da Av. 27 de abril. Tal solicitação se faz para melhorar o paisagismo do
centro da cidade. Não havendo mais nada em pauta, a vereadora Presidente convocou todos os vereadores
para a reunião ordinária no dia 08 de julho de 2019, às 19h00, e encerrou a reunião às 21h40, do que
para constar a Presidente determinou a lavratura desta ata, que depois de lida, sendo aprovada, será
assinada pelos vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 01 de julho de 2019.
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