
 
 
 
 
ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Aimorés-MG, realizada dia vinte e nove de maio de dois 
mil e dezessete, com início às dezoito horas e oito minutos 
e término às dezenove horas e dezoito 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 Pastor Rayssan Cruz. 
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Leitura de Correspondências e Comunicações: 
Convite da Prefeitura Municipal de Aimorés, através da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente, convidando para participar da 10ª Descida 
Ecológica do Rio Capim, a realizar-se de 05 a 09 de junho 
de 2017, conforme cronograma apresentado pelo Departamento 
Municipal de Meio Ambiente. 
Apresentação sem discussão de Proposições e dos Projetos de 
Lei em pauta: 
Indicação do vereador Rubens Barcelos solicitando do 
Executivo Municipal pavimentação da Avenida Liberdade beira 
linha férrea, no bairro Barra do Manhuaçu. 
O vereador Rubens propôs verbalmente uma Emenda Aditiva a 
sua indicação sendo: pavimentação para a Rua Manoel Vicente 
Gonçalves, bairro Barra do Manhuaçu.  
Indicação do vereador Daniel Lemos solicitando do Executivo 
Municipal cobertura para os pontos de ônibus do bairro 
Barra do Manhuaçu. 
Tribuna Livre:   
Como orador o Senhor Orlando Nunes da Silva, o qual expôs 
ao plenário da Casa a possibilidade de uma “Parceira entre 
o Lions Clube de Aimorés e a Câmara Municipal”. Segundo o 
Tribuno, necessário se faz a revitalização de inúmeros 
logradouros  e vias públicas com o plantio e o replantio de  
 
 
 



 
 
 
 
árvores, melhorando a condição de nossos munícipes, além da 
recuperação dos canteiros centrais da Avenida principal da 
cidade, com a substituição dos indivíduos arbóreos e a 
terra. O emprego dessas revitalizações visa melhorar o meio 
ambiente em prol do ser humano. Que o Lions Clube de 
Aimorés está envolvido em vários Projetos Ambientais dentro 
de nosso Município, como exemplo o plantio de mudas de 
árvores nativas e frutíferas e a revitalização das 
nascentes. O Lions estará participando da 10ª Decida 
Ecológica do Rio Capim, oportunidade em que poderemos 
constatar o fluxo de água deste rio e de seus córregos 
afluentes. O Tribuno enfatizou a existência de um débito 
com o meio ambiente e o dever de todos em prol da sua 
revitalização. Que devemos ter o meio ambiente como projeto 
de vida. O tema “Meio Ambiente” deveria estar inserido 
dentro das matérias curriculares de nossas escolas. Que 
solicita o apoio e a interveniência do Poder Legislativo 
Municipal no projeto de recuperação de nascentes que ocorre 
dentro de nosso Município. Acredita que deveríamos eleger 
cidadãos para fiscalizar o manejo e a qualidade do nosso 
meio ambiente. O Tribuno disse ainda que não possui 
filiação política partidária, contudo, deseja que os nossos 
representantes políticos dialoguem com a VALE, a fim de que 
essa Companhia possa fazer mais pelo nosso Município, cujo 
trecho de linha percorre grande parte do perímetro urbano. 
Que a construção do muro que limita o perímetro da linha 
férrea dividi e isola a parte urbana de nossa cidade. O  
fluxo de locomotivas e suas composições dentro do perímetro 
urbano acarreta enorme transtorno para toda a população e 
lamentavelmente temos apenas um viaduto. O Tribuno 
agradeceu pelo espaço concedido e disse que o Lions Clube 
de Aimorés está à disposição do Poder Legislativo 
Municipal. 
Oradores Inscritos: 
O Presidente Rubens Barcelos, no uso da palavra congratulou 
o tribuno e externou o seu apoio ao Projeto, do qual está 
empenhado o Clube de Serviços. 
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do 
Prefeito, disse ao plenário que congratula a manifestação 
do Tribuno. Que esclarece a todos que o Município estará 
promovendo o plantio e revitalização das árvores oitis 
dentro do canteiro da Avenida Raul Soares. Que 
lamentavelmente não há uma matéria sobre meio ambiente em 
nossas escolas. Que a educação ambiental é deficitária no 
sistema de ensino de nossos filhos. Que não temos a 
consciência do prejuízo de uma sacola plástica na rua ou 
enterrada. Que era um desejo seu e que estará sendo 
concretizando, a doação de 526 mudas de árvores para serem 
plantadas na cidade e no distrito de Penha do Capim. Cada 
árvore representa um voto que recebeu nas eleições 
municipais. Que o meio ambiente agradece. O Edil disse 
ainda que a Associação Comunitária do distrito de Penha do 
Capim  está  sendo  reativada e  regularizada, colocando-se  
 
 
 



 
 
 
 
apta e em prol daquele distrito. Que congratula o tribuno 
por sua manifestação, finalizou o edil. 
O vereador Daniel Lemos, no uso da palavra congratulou o 
tribuno por sua manifestação e disse que tem realizado um 
trabalho semelhante, com o plantio de árvores no campo da 
Barra do Manhuaçu. 
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra 
disse ao plenário que se muda a mente de um homem, quando 
se muda o seu comportamento. Que o lixo urbano e pessoal é 
um desafio, do qual devemos encontrar uma solução para o 
seu emprego e descarte. Que a conscientização quanto ao 
destino correto do lixo é objeto que deve ser transmitido 
aos nossos filhos. Que solicita interveniência do Líder do 
Prefeito na Câmara para que o Município possa empregar e 
colocar lixeiras nos logradouros públicos. Que a mudança de 
comportamento é algo muito difícil de se realizar, contudo, 
luta juntamente com os seus alunos e filhos que esse fato 
se torne uma realidade. Que a pouco tempo atrás participou 
de uma manifestação, a qual lamentavelmente deixou lixo na 
rua. Que o tema do meio ambiente é matéria que deve ser 
lecionada dia e noite. Deveríamos ter uma reciclagem do 
lixo urbano eficiente. Acredita que o lixo nas ruas também 
é uma questão de educação da sociedade. Que congratula o 
tribuno por sua manifestação. Não tem como apagar o 
incêndio, mas pode começar apagar uma chama pequena. Que o 
trabalho de educação ambiental é um trabalho de formiguinha 
realizado diuturnamente. Que em nossas escolas conseguimos 
fabricar algumas mudas de árvores. A educação ambiental 
deveria ser uma prioridade em nosso Município, finalizou o 
edil. 
O Presidente Rubens Barcelos, no uso da palavra, solicitou 
o apoio do plenário para aprovação de sua indicação ao 
Poder Executivo para que promova a pavimentação da Avenida 
Liberdade Beira Linha, com início por trás do Parque de 
Exposições, finalizando na guarita da Avenida liberdade, 
próximo à Mestra Engenharia. Acrescentou verbalmente à 
indicação de sua autoria uma Emenda Aditiva, estendo também 
a proposta de pavimentação para a Rua Manoel Vicente 
Gonçalves. Segundo o Presidente, a pavimentação dos 
logradouros visa atender a reivindicação dos moradores da 
localidade, além de lhes proporcionar uma melhor qualidade 
de vida. O Presidente disse ainda que essa pavimentação 
deveria ser também de interesse da VALE, a qual abandonou 
nossa cidade. Que necessitamos de mais viadutos ou 
mergulhão sobre o trecho de linha férrea dentro do 
perímetro urbano. Que o emprego de passarelas não soluciona 
o problema. O Município de Baixo Guandu possui um mergulhão 
e um viaduto próximo. Que está faltando interesse da nossa 
comunidade de reivindicar da VALE as obras necessárias. Que 
congratula a manifestação do Tribuno. Disse ainda que hoje 
em dia as propriedades rurais tem que deixar 20% de sua 
área para reserva legal, cercar as nascentes, além da 
proibição das queimadas. Que compreende que falta educação 
da população dos distritos quanto ao destino do lixo urbano  
 
 



 
 
 
 
e residencial. A limpeza pública dos distritos é um desafio 
diário, ante a falta de colaboração dos munícipes. Acredita 
que deveria haver um incentivo maior na educação do meio 
ambiente nas escolas, finalizou o Presidente. 
O vereador Onair Vitorino Filho, no uso da palavra, disse 
ao plenário que acredita que a área descrita na indicação 
do Presidente pertence a VALE e não ao Município. Com a 
duplicação da linha férrea a área de servidão da VALE 
chegou próximo das residências. Que a administração pública 
deve reivindicar junto a VALE a pavimentação e urbanização 
desses trechos, a fim de facilitar a circulação de veículos 
e pedestres no referido logradouro. 
O vereador Daniel Lemos, no uso da palavra disse ao 
plenário que não concorda com a construção do muro que está 
sendo feito na cidade pela VALE. Que há um entrave entre os 
moradores e a VALE, a qual não gera nenhum benefício para o 
Município. Que externa o seu apoio à população, a qual se 
coloca contrária às medidas empregadas pela VALE dentro do 
perímetro urbano. Não adianta fazer reunião com a VALE, uma 
vez que nada de concreto se realiza. Que somente os índios 
da tribo Krenak conseguem alguma coisa com a VALE. Solicita 
o apoio do plenário na sua indicação ao Poder Executivo 
para que coloque cobertura nos pontos de ônibus no bairro 
da Barra do Manhuaçu. Segundo o edil, os munícipes tem 
reclamado da falta de cobertura para proteção do sol e 
chuva, dificultando a espera dos ônibus principalmente 
pelos idosos e pessoas com criança de colo. A Barra foi o 
primeiro bairro do Município e lamentavelmente ficou 
esquecida na colocação dos protetores de ponto de ônibus. 
O vereador Onair Vitorino Filho, no uso da palavra, disse 
que a administração anterior fez inúmeros abrigos para os 
pontos de ônibus, mas se esqueceu da Barra do Manhuaçu. Que 
o Poder Legislativo Municipal anterior por diversas vezes 
tentou obter informações sobre o custo dessa obra perante a 
gestão pública, a qual se colocou inerte em não informar os 
custos dessa obra para o Poder Legislativo. 
Discussão e votação de Proposições e dos Projetos de Lei em 
pauta. 
Discussão e votação da Indicação do vereador Rubens 
Barcelos – aprovada por unanimidade com a emenda aditiva 
proposta. 
Indicação do vereador Daniel Lemos – aprovada por 
unanimidade. 
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 
017/2017 – aprovado 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 05/06/2017, às 18:00 horas. 
Sala das Sessões, 05 de junho de 2017. 
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