
 
 
 
 
 
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia quinze de maio de 
dois mil e dezessete, com início às dezoito horas e seis 
minutos e término às dezenove horas e trinta e um 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 pela Secretária Legislativa Maria de Lurdes. 
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Leitura de Correspondências: 
Ofício s/n/2017 do Lions Clube de Aimorés, convidando o 
Presidente da Câmara para participar da segunda reunião, 
intitulada de “Fórum pela Paz”, promovida pelo Lions Clube 
de Aimorés, para tratar de assunto relacionado à violência 
no Município, que acontecerá no dia 25/05/2017, às 
19h30min, na Aciasa.  
Ofício nº 091/2017 da Secretaria Municipal de Saúde, 
encaminhando o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, 
primeiro bimestre de 2017 e Demonstrativo de aplicação de 
Recursos Próprios Municipal em Ações e Serviços Públicos de 
Saúde, para ciência da Câmara. 
Ofício MPC-MG/MPMG-PROEDUC nº 022/2017 encaminhando cópia 
anexa do ofício enviado ao Prefeito sobre o dever do Poder 
Executivo Municipal prever os recursos necessários no 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e Projeto de Lei 
Orçamentária Anual para o ano de 2018, bem como Projeto do 
Plano Plurianual 2018/2021, com o objetivo de assegurar os 
objetivos estabelecidos no Plano Municipal de Educação – 
PNE – Lei Federal nº 13.005/2014 e no Plano Municipal de 
Educação – PME, especialmente no que diz respeito às metas 
1, 9 e 18 do PNE. 
Leitura de Pareceres: 



 
 
 
 
Parecer favorável da Comissão de Serviços Públicos, Obras e 
Meio Ambiente ao 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”. 
Parecer favorável da Comissão de Serviços Públicos, Obras e 
Meio Ambiente ao 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”. 
Apresentação sem discussão de Proposições e dos Projetos de 
Lei em pauta. 
Projeto de Lei nº 017/2017 que “Dispõe sobre a legitimação 
de posse de imóvel público municipal descrito no processo 
de legitimação nº 001/2017”, encaminhado à Comissão de 
Serviços Públicos, Obras e Meio Ambiente, para análise e  
emissão de parecer. 
Tribuna Livre:   
Como primeiro orador inscrito o Senhor Osmi Martins, na 
condição de Diretor de Esporte Municipal, no uso da palavra 
convidou a todos a prestigiarem e a participarem no dia 21 
de maio a partir das 08:00 horas da Primeira corrida de 
“mountain bike”, a qual percorrerá um trecho de 24 km de 
estrada de terra, tendo como linha partida o “Frigorifico 
Boi Gordo”. Que esse esporte tem crescido muito na região e 
o Departamento Municipal de Esporte, com essa iniciativa 
busca fomentar e conceder mais notoriedade ao referido 
esporte dentro de nosso Município. 
Como segundo orador o Senhor Luciano da Silva Carneiro, 
apresentou ao plenário o projeto “Atleta Cidadão”. Segundo 
o tribuno, o referido projeto foi criado e elaborado em 
julho de 2016 em nosso Município com a iniciativa de alguns 
comerciantes voluntários da cidade e em seguida foi 
elaborado um sistema inteligente de apadrinhamento. Que o 
empresário patrocina no mínimo uma criança ou adolescente 
da rede púbica para o projeto custeando sua mensalidade. Os 
alunos são escolhidos nas escolas da rede pública do 
Município. O aluno selecionado para o projeto receberá um 
rigoroso treinamento disciplinar com condicionamento físico 
e psicológico e técnicas avançadas de alta defesa, bem 
como, conhecimento das doutrinas das artes marciais. Por 
este motivo, acredita que com desempenho e compromisso de 
apoiar esse projeto, o qual contribuirá para o 
desenvolvimento social e a cultura das artes marciais. Que 
necessita do Poder Legislativo para fortalecer esse 
projeto, o qual sofre com falta de estrutura e graças a 
Deus tem sido mantido pela ajuda voluntária de alguns 
comerciantes. Temos o sonho de montar um centro de 
treinamento adequado com todos os itens de treinamento e 
segurança para formação de futuros atletas. Gostaria que 
cada um dos componentes do Poder Legislativo Municipal 
apadrinhasse uma criança. Agradece ao Poder Legislativo 
pelo espaço cedido para apresentação deste trabalho e conta 
com a colaboração de toda sociedade aimoreense para manter 
vivo esse projeto em nosso Município, finalizou o tribuno. 
 



 
 
 
 
Oradores Inscritos: 
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de líder do 
Prefeito, solicitou a Mesa Diretora o direito de deixar a 
reunião ordinária antes do seu término, devido ao 
compromisso assumido, onde ministraria uma palestra a 
convite do CREAS sobre “O Dia Nacional de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, o qual é 
comemorado na referida data. Sua solicitação foi acatada 
pelo Presidente da Mesa.  
O Presidente Rubens Barcelos, no uso da palavra informou a 
todos os presentes no plenário antes de iniciar a reunião 
que é proibido o uso de aparelho de telefonia móvel durante 
a reunião ordinária, conforme prescreve as regras internas 
da Câmara e as identificações exteriores presentes no 
edifício do Plenário. Durante a reunião seria fiscalizado e 
aquele que porventura desrespeitasse a norma seria 
convidado a se retirar do plenário. Em seguida disse: foi 
observado que tem alguém usando o celular e solicitou que a 
Senhora Marcilene respeitasse a norma de conduta da Casa. 
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra, 
congratulou o orador Luciano por sua manifestação, segundo 
o edil o seu projeto é de extrema importância. Que para 
diminuir a criminalidade devemos atacar a base do problema. 
Que no dia 12 de maio, sexta-feira passada, esteve 
participando de um fórum na Câmara Municipal de Governador 
Valadares. Que o referido evento é um pré -lançamento para 
o fórum regional de vereadores que ocorrerá em Governador 
Valadares de 22 a 24 de agosto do corrente ano. Que o 
objetivo desse fórum é contribuir para a reflexão e 
atualização dos vereadores da região com conteúdos 
relacionados ao exercício do seu mandato e à sua atuação 
junto às Câmaras Municipais para a capacitação e formação 
técnica dos assessores e servidores que atuam nos 
legislativos municipais. Que foi discutido ainda a 
necessidade de trazer os jovens para a discussão do meio 
político. O Edil ainda disse ao plenário que por 
solicitação da REDE SUSTENTABILIDADE de Aimorés a comissão 
de participação popular da Assembleia Legislativa de Minas, 
aprovou a realização de audiência pública em Aimorés para 
tratar do tema: “Inclusão da nossa região na área da 
SUDENE”. Que convida a todos os colegas e representantes 
políticos para mobilizar as lideranças e já pensar numa 
data. 
O Presidente Rubens Barcelos, no uso da palavra, disse ao 
plenário que se faz de suma importância a inclusão de nosso 
Município dentro da área da SUDENE, a fim de atrair 
investimentos e conceder melhores condições de gestão ao 
Poder Executivo. 
O vereador Sebastião Ferreira de Souza, no uso da palavra 
congratulou o orador Luciano pela iniciativa do Projeto. 
Que esteve com o Diretor da Cadeia Pública Municipal de 
Aimorés, o qual lhe informou que essa unidade conta com 35 
agentes penitenciários. Que apresentou o respectivo Diretor 
ao  chefe  do Poder  Executivo, e que também tem um projeto  



 
 
 
 
voltado para as artes marciais. Que o Poder Legislativo 
apoia   essas    iniciativas,   contudo,  o Legislativo não 
pode executar o projeto e nem patrocinar, compete ao Poder 
Executivo a execução. 
Discussão e votação de Proposições e dos Projetos de Lei em 
pauta. 
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 015/2017 
– aprovada por unanimidade. 
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 016/2017 
– 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 22/05/2017, às 18:00 horas. 
 
Sala das Sessões, 22 de maio de 2017. 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 
 

 

 

 


