ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE AIMORÉS - MG.
Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária da Câmara Municipal
de Aimorés-MG, realizada dia oito de maio de dois mil e
dezessete, com início às dezoito horas e quatorze minutos e
término às dezenove horas e trinta e quatro minutos. A
reunião foi presidida pelo Presidente Rubens Barcelos, com
o auxílio técnico da secretária legislativa Maria de Lurdes
e do assessor jurídico Dr. Rodrigo Condé, e contou com a
presença de 11 (onze) vereadores assim relacionados:
- Rubens Barcelos
- Adalton Marques Teixeira
- Admar Gomes da Silva
- André Vidal de Freitas
- Daniel Lemos
- João Martins Nunes
- José Alexandre Ferreira
- Luciano Afonso Cézar
- Neacir de Oliveira Silva
- Onair Vitorino Filho
- Sebastião Ferreira de Souza
O Presidente deu abertura à reunião com a seguinte fórmula
invocatória: “SOB A PROTEÇÃO DE DEUS, INICIAMOS NOSSOS
TRABALHOS”. Após esta invocação, foi proferida uma oração a
Deus pelo vereador Neacir de Oliveira Silva. Em seguida foi
realizada a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Primeira Parte: Expediente
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade
Leitura de Correspondências:
Convite da Câmara de Governador Valadares convidando para
um café, no dia 12/05/2017, às 9h00min, para o prélançamento do Fórum Regional para Câmaras de Minas Gerais,
promovido pela Câmara de Governador Valadares e Assembleia
Legislativa, através da Escola do Legislativo, quando será
discutido demandas do Legislativo, o Projeto Institucional
“Parlamento Jovem” entre outros assuntos.
Ofício nº 023/2017 C, da Aciasa/CDL de Aimorés, solicitando
apoio dos vereadores junto aos deputados majoritários em
nosso Município, para não apoiarem e mobilizarem todos os
parlamentares federais para não votarem a Reforma da
Previdência sem antes discuti-la com a sociedade civil
organizada, com o objetivo de alcançar o bem comum a todos.
Correspondência da Coordenação do Controle da Dengue,
solicitando
colaboração
no
sentido
de
divulgar
aos
funcionários e nas reuniões da Câmara as informações
necessárias sobre o combate à dengue.
Convite da Aciasa/CDL de Aimorés, para um Café Empresarial
em comemoração ao Dia das Mães, no dia 12/05/2017, às
9h00min, no auditório local.
Ofício nº 014/2017 do Departamento de Meio Ambiente,
solicitando patrocínio para realização da Semana do Meio

Ambiente, que acontecerá de 05 a 09 de junho de 2017,
quando acontecerá a 10ª Descida Ecológica do Rio Capim, e
convidando a todos para prestigiar o evento.
Apresentação sem discussão de Proposições e dos Projetos de
Lei em pauta.
Indicação do vereador Neacir de Oliveira Silva solicitando
mudança do estacionamento dos ônibus da Unipac de Aimorés,
da Rua Santos Dumont para a Rua Coronel Antônio Lobo (Rua
da Brumatti).
Indicação do vereador Neacir de Oliveira Silva solicitando
pintura de linha divisória na Rua Coronel Antônio Lobo (Rua
da Brumatti), Rua Coronel José Thiago (Rua da Casa Regina)
e Avenida Pedro Nolasco.
Indicação do vereador Neacir de Oliveira Silva solicitando
construção de 02 (dois) redutores de velocidade (quebramolas) na Avenida Pedro Nolasco próximo ao Centro
Educacional Crescer, com faixas pintadas na rua para alerta
da área escolar.
Projeto de Lei nº 014/2017 que “Abre Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 157.569,94 no orçamento vigente de
2017 e dá outras providências”, encaminhado à Comissão de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para análise e
emissão de parecer.
Projeto de Lei nº 015/2017 que “Dispõe sobre a legitimação
de posse de imóvel público municipal descrito no processo
de legitimação nº 005/2017”, encaminhado à Comissão de
Serviços Pùblicos, Obras e Meio Ambiente.
Projeto de Lei nº 016/2017 que “Dispõe sobre a legitimação
de posse de imóvel público municipal descrito no processo
de legitimação nº 003/2017”, encaminhado à Comissão de
Serviços Pùblicos, Obras e Meio Ambiente.
Tribuna Livre:
Como orador inscrito o Senhor Wagner de Lima Mendes,
representante do escritório local da Emater, o qual
apresentou o relatório anual de 2016. Segundo o Tribuno,
este é o Relatório Anual de Atividades que consolida os
principais resultados no município e das políticas públicas
empreendidas pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG) em parceria com
a Prefeitura, a Câmara Municipal, Governos Estadual e
Federal. Resultados quantitativos, ponto de partida para se
pensar nos benefícios conquistados. A Emater–MG, vinculada
à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, atua em Rede com parceiros da agropecuária,
inclusive universidades, instituições de ensino e pesquisa,
organizações da sociedade civil, governamentais e não
governamentais. O trabalho realizado tem uma bússola: o
Planejamento
Estratégico.
Organizado
em
Agendas
Prioritárias com base no PPAG (Plano Plurianual de Ação
Governamental) e no PMDI (Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado),
contém
metas,
indicadores,
sistema
de
monitoramento
dos
programas
e
projetos
conforme
especificidades do município. A gestão é compartilhada, com
participação de gerentes e intencionistas. Mais de 1.900

profissionais, multidisciplinares, ouvem demandas locais e
as apresentam nos Fóruns de Governo, espaços de discussão
formalmente constituídos. Por ser um serviço de educação
não formal, de caráter continuado, a assistência técnica e
extensão Rural (Ater) abrange ações produtivas e de
formação, dirigidas a produtores rurais, agricultoras e
agricultores familiares, urbanos e periurbanos, e jovens
rurais. O foco está em contemplar a diversidade: mulheres,
povos, comunidades tradicionais e assentados, além das
características geográficas e culturais específicas. Uma
abordagem que respeita os direitos fundamentais, valoriza
saberes e tradições, alinhada a práticas sustentáveis e
solidárias. A Emater ouve a sociedade e age para integrar
as políticas públicas de Governo, assim promove o
desenvolvimento social. Recursos como os do ICMS repassado
aos municípios pelo critério da produção de alimentos,
crédito rural, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) movimentam
a economia local, geram emprego e renda. A presença da
Emater–MG, no município, viabiliza a continuidade das
estratégias
de
enfrentamento
às
demandas
rurais,
prioritariamente, mas que afetam diretamente o urbano. As
variáveis consideradas para o trabalho são diversas. Na
produção e gestão: direito à terra, administração da
propriedade, acesso a crédito, boas práticas, legislação e
novas tecnologias. Na comercialização: estradas, logística,
inserção produtiva, feiras, mercados institucionais e
varejo. Outras variáveis são: uso e conservação da
biodiversidade, educação, saúde, segurança, infraestrutura
e sucessão rural. A cada dia, a Empresa se prepara para
melhor atender àqueles que são sua razão de existir. Por
isso, cabe acrescentar os desafios internos priorizados na
Emater–MG:
simplificação
de
processos,
combate
à
burocracia, mais canais de comunicação e serviços virtuais,
valorização e atualização do corpo técnico, emprego de
tecnologias da informação para cruzamento de dados e
georreferenciamento. Há 68 anos, a Emater–MG dedica-se ao
sistema agroalimentar, persegue a qualidade, principalmente
de vida. A missão é de tamanho continental, assim como
Minas Gerais; na verdade, tem contornos globais. Parceria,
diálogo e conhecimento são diferenciais nesta jornada. A
EMATER
tem
como
missão
promover
o
Desenvolvimento
Sustentável, por meio da assistência técnica e extensão
rural, assegurando a qualidade de vida da sociedade mineira
e como Ser essencial à sociedade mineira, com excelência na
prestação de serviços de assistência técnica e extensão
rural, para a promoção do desenvolvimento sustentável dos
municípios de Minas Gerais.
Oradores Inscritos:
O vereador Onair Vitorino Filho, no uso da palavra
solicitou a mesa uma “Moção de Congratulação” para o
Senhor Zoil Batista Magalhães, o qual completou cem anos de
idade em 02 de maio e atualmente reside na sede de nosso
Município. Segundo o edil o Senhor Zoil
nasceu
em

02/05/1917 no distrito de Penha do Capim e depois se mudou
para o distrito de Alto Capim. Teve quatro filhos. Em
01/01/1950 mudou-se com a família para o distrito de
Conceição do Capim, onde adquiriu uma loja de secos e
molhados, nessa ocasião possuía bom relacionamento com
todos os políticos do município. Como comerciante vendia
para toda a região através das cadernetas e nunca teve um
só cliente que deixou de pagar. Que se mudou para a sede do
município em 1952 para propiciar melhor educação escolar
para os filhos, mas continuou com a loja no distrito. Foi o
maior vendedor de guaxima da região. A loja e a casa
residencial,
ainda
nos
dias
atuais
mantém
suas
características originais na Rua José Henrique Filho. É
membro fundador da 2ª Igreja Batista de Aimorés. Sempre
gozou de boa saúde. Quando morava em Lajinha do Mutum,
jogava futebol como ponta direita no time do Sr. Valdemiro
e era craque de bola. Que certa vez foi excluído da Igreja
Batista de Ipanema por que jogava bola, mas em defesa
perante a assembleia foi reintegrado. Assim, solicita o
edil que a mesa defira o seu pedido de moção de
congratulação ao Senhor Zoil.
O Presidente Rubens Barcelos, no uso da palavra, disse ao
plenário que frequentou a residência e a loja do Senhor
Zoil quando o mesmo residiu e trabalhou no distrito de
Conceição do Capim. Que por inúmeras vezes almoçou em sua
residência tendo confeccionado uma amizade com todos os
seus familiares. O Presidente endossou a moção de
congratulação do vereador Onair.
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra,
apresentou ao plenário, três indicações para que o Poder
Executivo Municipal possa executar. A primeira indicação
solicita a mudança do estacionamento dos ônibus da UNIPAC
de Aimorés da Rua Santos Dumont para a Rua Coronel Antônio
Lobo. Segundo o edil, o estacionamento dos ônibus da UNIPAC
está localizado na Rua Santos Dumont próxima a Rodoviária
de Aimorés, local movimentado tendo um fluxo grande de
ônibus que chegam e saem com certa frequência do terminal
rodoviário, a permanência dos ônibus nesse local tem
ocasionado diminuição da visibilidade do tráfego. Que a
transposição do estacionamento para a Rua Coronel Antônio
Lobo ajudará a resolver o problema. A segunda indicação
solicita uma pintura de linha divisória na Rua Coronel
Antônio Lobo, Rua Coronel José Thiago e na Avenida Pedro
Nolasco. Segundo o edil a ideia de limite e espaço está
ligada à segurança dos transeuntes. A pintura da linha
divisória nesses locais ajudará a segurança da população,
pois permitirá a maior visibilidade nos limites das faixas,
evitará desconforto aos condutores. A terceira indicação
solicita a construção de dois redutores de velocidade
(quebra-molas) na Avenida Pedro Nolasco próximos ao Centro
Educacional Crescer, com faixas pintadas na rua para alerta
da área escolar. Segundo o edil, a Avenida Pedro Nolasco
possui grande fluxo de veículos. O Centro Educacional

Crescer encontra-se na esquina da Avenida Pedro Nolasco com
a Rua Espírito Santo onde se dá a entrada dos alunos à
escola. Que a colocação dos quebra-molas e as faixas
educativas
pintadas
na
Avenida
próxima
ao
Crescer
acarretará certa tranquilidade aos motoristas e pais,
promovendo a segurança dos alunos. O edil solicitou apoio
ao plenário para aprovação de suas indicações.
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do
Prefeito congratulou o vereador Onair pela Moção ao Senhor
Zoil em razão de seu centenário. Segundo o edil, prescreve
o § 4º e 5º do artigo 190, do Regimento Interno que serão
anexadas por deliberação do Presidente da Câmara de ofício
ou a requerimento, proposições idênticas entre si, hipótese
que apenas a primeira delas será apreciada. Que já fora
apresentada
nesta
Casa
uma
indicação
que
visa
reestruturação e reorganização do trânsito urbano, trabalho
que deve ser desenvolvido por um engenheiro de trânsito.
Assim, as indicações do vereador Neacir devem ser anexadas
à indicação já existente nesta Casa, a fim de que quando
esse
trabalho
for
realizado
seja
essas
indicações
observadas
pelo
engenheiro
de
trânsito.
Que
a
reestruturação e a reorganização do trânsito urbano
municipal é assunto de suma importância, contudo, somente
pode ser elaborado por responsáveis técnicos da área. Que a
colocação de sinalizações e o emprego de redutores de
velocidade como quebra-molas deve ser realizado sob a
responsabilidade de um engenheiro de trânsito. Que diante
das semelhanças das indicações propõe que sejam essas
anexadas à existente na Casa ou retiradas da pauta de
votação, finalizou o edil.
O Presidente Rubens Barcelos, no uso da palavra, disse ao
plenário que as indicações apresentadas pelo vereador
Neacir guardam semelhanças entre si e devem ser anexadas a
indicação já apresentada nesta Casa no que se refere ao
Projeto de reestruturação e reorganização do trânsito
urbano de nosso Município. Que as indicações apresentadas
pelo vereador Neacir não podem ser executadas de qualquer
forma, necessita de um engenheiro de trânsito, por ser um
tema de alta complexidade. Que diante das circunstâncias
compreende que as três indicações apresentadas devem ser
anexadas à que já fora aprovada.
Discussão e votação de Proposições e dos Projetos de Lei em
pauta.
Discussão e votação da Moção de Congratulação verbal de
autoria do vereador Onair Vitorino ao Senhor Zoil, pela
passagem de seu centenário – aprovada por unanimidade.
Segunda Parte:
Chamada Final:
Foi constatada a presença de 11 (onze) vereadores.
A próxima reunião ordinária ficam os Senhores Vereadores
convocados para o dia 15/05/2017, às 18:00 horas.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2017.

Rubens Barcelos
Presidente

Admar Gomes da Silva
Secretário

