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ATA DA 995ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, foi realizada a
nongentésima nonagésima quinta 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°59/2019 respondendo requerimento enviado pela Câmara de nº 03/2019. 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 informou que por problemas técnicos a reunião está sendo transmitida somente em áudio. A
vereadora Presidente comentou sobre o ofício que foi recebido do Executivo referente às máquinas
agrícolas; disse que não é a resposta que gostaria de ouvir. Comentou sobre as reuniões que aconteceram
na Câmara durante a semana passada e disse que uma delas foi sobre a comunidade do Valério e que foram
convidados alguns órgãos, mas infelizmente ninguém compareceu na reunião; a vereadora Presidente disse
que acha que não estão preocupados com a situação da comunidade do Valério, pois nem sequer responderam
o ofício enviado, avisando que não iriam comparecer, mas de qualquer forma vai ser elaborado o relatório
sem comparecimento desses órgãos. A vereadora Presidente falou sobre a questão da via 040, como já foi
dito que os vereadores Edson e José Marques estiveram em Conselheiro Lafaiete e a Câmara já está de
posse da cópia da ata da audiência publica; assessoria jurídica da Câmara vai orientar como será feito
para prosseguir nos planos na questão do Ministério Público. A vereadora Presidente comentou sobre o
ofício que foi enviado para o presidente da APRAV, convidando-o para participar da reunião da Câmara e o
mesmo não compareceu; disse que a assessoria jurídica da Câmara poderia orientá-lo para tentar resolver
a situação da referida associação. A vereadora Presidente comentou sobre um problema que os produtores
de leite estão enfrentando, pois um dos donos de uma empresa de laticínios veio a falecer no acidente
trágico e por esse fato o sócio não está arcando com as despesas e os nossos produtores estão pedindo
ajuda para intermediar e conseguir que os mesmos recebam seus débitos. O Vereador Fábio parabenizou aos
professores, alunos e colaboradores da escola municipal do Distrito de São José de Pouso Alegre pela
organização da festa junina; agradeceu ao Executivo o atendimento da indicação de nº 63/2019, pois o
caminhão de coleta de lixo está fazendo o trajeto solicitado na indicação e disse que participou da
reunião com a comissão dos professores na quinta-feira onde foram relatados vários assuntos e vão se
reunir posteriormente para concluir o discutido. O vereador Fábio disse na reunião que aconteceu semana
passada com a participação de alguns vereadores e o Sr. José Carlos, morador da comunidade do Valério,
chegaram à conclusão que não dá para resolver todas as necessidades da comunidade, então foram pontuadas
três necessidades que é o posto de atendimento de saúde, a rede de esgoto, e fazer a revitalização da
estrada da antiga linha férrea para ligar o Valério “um” e “dois” e também para que os moradores tenha
acesso à cidade sem precisar passar pela BR 040. O vereador José Marques disse que é sócio fundador da
APRAV e sabe das dificuldades da associação e sabe que tem que apoiar, disse que esteve reunido com o
presidente da APRAV e ficou satisfeito, pois foi informado que a associação não tem mais dívidas; o
vereador disse que se quiserem, pode perguntar o Sr. Pedro, conhecido como chinês; o vereador Jose

FOLHA: 1357
Marques disse que sempre que a associação precisou ele ajudou e disse que vai conversar com o Executivo
para ver o que pode ajudar para conseguir dar andamento na APRAV. O vereador Maikon parabenizou aos
organizadores da festa junina da escola do Distrito de São José de Pouso Alegre; comentou sobre a
reunião que aconteceu nas dependências da Câmara com o morador da comunidade do Valério e comentou os
pontos citados pelo vereador Fábio e disse que deve-se cobrar o Executivo para que realize os pontos
citados. O vereador Maikon falou sobre a situação dos produtores de leite, disse que entrou em contato
com o motorista que faz o transporte do leite e foi informado que os produtores vão receber, mas os
responsáveis

pelo

pagamento

estão

solicitando

a

inscrição

de

produtor

rural

para

legalizar

este

pagamento, até que se promova essa transição por causa do óbito de um dos donos da empresa e o
responsável tem a previsão de pagar o mais breve possível. O vereador Maikon disse que domingo aconteceu
uma reunião para discutir sobre a festa do ruralista e já está definido quem vai ficar responsável por
cada evento que tem na festa e comentou que os vereadores, se quiserem contribuir para ajudar, será bom,
uma vez que no ano passado a maioria participou. O vereador Maikon disse que a festa está marcada para o
dia 23, 24 e 25 de agosto. O vereador Evaristo parabenizou aos professores e organizadores da festa
junina na escola do Distrito de São José de Pouso Alegre; quanto à comunidade do Valério, ele esteve
presente na reunião e acha que deve-se priorizar os três itens demarcados. O vereador Amarílio perguntou
sobre caminhão do lixo para comunidade do inhame, a água potável para a comunidade do Tanque, manutenção
das quadras de esportes e quebra-mola da Rua Luiza Viol. O vereador Fábio disse que está em andamento a
instalação da água para a comunidade do Tanque. A vereadora Presidente disse que o caminhão já está
atendendo à comunidade do Morro Queimado, sobre os outros questionamentos não tem resposta. O vereador
Amarílio disse que todos os quebra-molas estão precisando ser pintados; se conseguisse pintar os quebramolas antes da realização da festa no Distrito do Potreiro seria bom. O vereador Amarílio comentou sobre
a situação dos produtores de leite que estão sem receber pelo fato do sócio do laticínio ter falecido.
Houve um extenso debate sobre o assunto, tentando encontrar possibilidades de resolver a situação dos
produtores de leite. O vereador Amarílio disse que esteve na festa do Açude e foi cobrado pela população
e sabe que o Vereador Antônio Valentino também está sendo cobrado que o caminhão pipa aguasse as
estradas da zona rural em postos específicos, ou seja, próximo das residências; disse que já procuraram
o Executivo para realizar o trabalho, mas foram informados que não há motorista disponível. O vereador
Amarílio disse que já fez essa solicitação na Casa anteriormente, e solicita novamente, pois é caso de
saúde pública. A vereadora Presidente encaminhou ofício de nº 103/2019 ao Executivo em nome de todos os
vereadores, solicitando que seja realizado o trabalho com caminhão pipa nas estradas da zona rural para
amenizar a poeira. O vereador Amarílio comentou que foi cobrado por produtores da zona rural o fato da
máquina da prefeitura trabalhar dois dias e meio fazendo estacionamento para a festa que vai acontecer
no distrito do Potreiro; disse que não é contra a máquina fazer o estacionamento, não é contra a festa,
mas é contra os produtores ficarem do jeito que estão, desassistidos. O vereador Mauro parabenizou o Sr.
Paulo Ferreira, ex-vereador desta casa, pelos 80 anos completados sábado e perguntou ao vereador José
Marques qual presidente da APRAV que ele conversou; o vereador Jose Marques respondeu que conversou com
o Sr. Jose Sávio. O vereador Mauro disse que causou estranheza, porque a dívida existe e a associação
tem dificuldade de arrecadação; sem arrecadação, no conhecimento dele a dívida existe. Na oportunidade o
vereador Jose Marques disse que foi informado que a dívida que a associação fez para acertar os salários
dos funcionários já está sendo negociada com o banco, mas que se o vereador Mauro quiser os dois podem
marcar um dia e conversas com o sr. José Sávio novamente; o vereador Mauro disse que achou estranho
falar que não existe mais dívida. O vereador Mauro comentou sobre a emenda parlamentar de cem mil reais
que ele conseguiu com o deputado Pinheirinho para a aquisição de um trator para a associação dos
produtores rurais- APRAV; o vereador fez uma extensa narrativa para explicar o passo a passo como ele

FOLHA: 1358
tentou entrar em contato com o chefe do Executivo para cadastrar a emenda parlamentar que havia
conseguido com o deputado Pinheirinho que iniciou no dia 28 de junho e foi terminar no dia 03 de julho
depois de muita insistencia. O vereador Edson disse que pode contar com ele para tentar resolver a
situação da comunidade do Valério e disse que irá apresentar duas indicações hoje. A comissão especial
formada

para

analisar

e

realizar

audiência

pública,

e

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 apresentaram parecer favorável ao
projeto de lei nº 01/2019 que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de
2020 e dá outras providencias”. O vereador Amarílio Antônio Ferreira apresentou projeto de emenda que
“modifica o art. 10 da LDO e contém outras providencias”; após a apresentação do projeto de emenda a
vereadora presidente colocou-o em votação, sendo rejeitado por seis votos contrários e dois votos
favoráveis. Ato contínuo a vereadora Presidente colocou o projeto de lei nº 01/2019 em primeira e
segunda

votação,

sendo

aprovado

por

seis

votos

favoráveis

e

dois

votos

contrários.

As

comissões

permanentes de constituição, legislação, justiça, cidadania, defesa dos direitos humanos e do consumidor
e

finanças,

apresentaram

orçamento
parecer

e

tomada

favorável

de

ao

contas,

projeto

de

fiscalização,
lei

nº

educação,

03/2019

que

saúde

“Institui

e
o

políticas
fundo

públicas,

municipal

de

desenvolvimento do município de Alfredo Vasconcelos FUNDAVASC e da outra providencias”; logo após a
apresentação dos pareceres a vereadora presidente colocou o projeto de lei nº 03/2019 em primeira e
segunda

votação,

sendo

aprovado

por

seis

votos

favoráveis

e

dois

votos

contrários.

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

apresentaram parecer favorável ao projeto de Emenda à lei orgânica municipal de nº 01/2019 que “modifica
o art. 72 da lei orgânica municipal e contém outras providencias”. O vereador Mauro César de Oliveira
apresentou projeto de emenda que “modifica o §2º do Art. 72 da lei Orgânica municipal e contém outras
providencias” após a apresentação do projeto de emenda a vereadora presidente colocou-o em votação,
sendo rejeitado por seis votos contrários e dois votos favoráveis. Ato continuo a vereadora presidente
colocou o projeto de Emenda à lei orgânica municipal de nº 01/2019 em primeira e votação, sendo aprovado
unanimidade.

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 apresentaram parecer favorável em manutenção do veto ao projeto de lei de nº
02/2019 que “Dispõe sobre alteração de nome de rua e contém outras providencias”, logo após a leitura
dos pareceres, a vereadora presidente designou os vereadores Maikon e Jose Marques para atuarem como
escrutinadores na votação secreta atendendo o regimento da casa. Foi feita a chamada nominal de cada um
dos edis que depositaram seus votos na urna e logo após foram contados os votos um a um, sendo mantido o
veto por sete votos favoráveis e dois votos contrários.

Foram apresentadas as seguintes indicações:

Indicação de nº 74/2019 do vereador Edson indicando ao Executivo que providencie a instalação de
rotatórias Av. 27 de abril, no Bairro Botafogo. Tal solicitação se faz, devido ao grande risco de
acidente

no

local;

indicação

de

nº

75/2019

também

do

vereador

Edson

indicando

ao

Executivo

que

providencie roçada e patrolamento da estrada localizada no Américo, entre a residência do Sr. André do
Lazaro até a residência do Sr. Filico e indicação de nº 76/2019 do vereador Mauro indicando ao Executivo
que providencie patrolamento na Rua em que reside o Sr. Roni Ferreira Com a sua família, pois a mesma
encontra-se em péssimas condições de uso e devido ao acidente sofrido por ele e sua família, melhorias
são necessárias pois ele e seus filhos ainda estão com dificuldade de locomoção. Os solicitantes pedem
urgência nos serviços. A vereadora Presidente passou a palavra autorizada através de requerimento
protocolado na secretaria da Câmara anteriormente para o Sr. Fabio José de Souza que falou sobre o
CONSEP e sobre as festas públicas que acontecem no município. O Sr. Fábio José disse que participou de
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uma reunião com membros do CONSEP de Barbacena, onde o mesmo tomou conhecimento que foi elaborada com
apoio

de

várias

entidades

daquele

município

uma

cartilha

de

regulamentação

e

orientação

para

as

realizações de festas, inclusive de festas religiosas. O Sr. Fabio José veio pedir apoio a Câmara para
que

possa

ser

elaborada

com

apoio

das

entidades

deste

município,

o

mesmo

tipo

de

cartilha

para

regulamentação e orientação na nossa cidade. A vereadora Presidente disse que a Câmara está disposta em
apoiar a ideia; ficou acertado de se reunirem posteriormente para dar início aos trabalhos. Não havendo
mais nada em pauta, a vereadora Presidente convocou todos os vereadores para a reunião ordinária no dia
15 de julho de 2019, às 19h00, e encerrou a reunião às 22h00, do que para constar a Presidente
determinou a lavratura desta ata, que depois de lida, sendo aprovada, será assinada pelos vereadores
presentes.

Alfredo Vasconcelos, 08 de julho de 2019.
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