
 
 
 
 
ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Aimorés-MG, realizada dia dezenove de junho de dois mil 
e dezessete, com início às dezoito horas e vinte e dois 
minutos e término às dezoito horas e quarenta 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 assessor jurídico Dr. Rodrigo Condé. 
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Leitura de Correspondências e Comunicações: 
Convite da Escola Municipal Henrique Rodrigues de Barros, 
convidando para o “Arraiá da Família”, que se realizará no 
dia 24/06/2017, à partir das 18h00min. 
Leitura de Parecer: 
Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação, ao Projeto de Lei nº 023/2017, que “Dispõe sobre a 
alteração do artigo 2º, da Lei nº 2.598 de 06 de março de 
2017”. 
Apresentação sem discussão de Proposições e dos Projetos de 
Lei em pauta: 
Projeto de Lei nº 024/2017 que “Dispõe sobre a alteração do 
artigo 2º, do artigo 4º, e inserção do artigo 5ºA, dos 
Anexos I e II na Lei nº 2.594 de 06 de fevereiro de 2017”, 
para regulamentar o cargo de Assessor Jurídico, fixar seus 
respectivos vencimentos, e dá outras providências,  
encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
para análise e emissão de parecer. 
Projeto de Lei nº 025/2017 que “Dispõe sobre a alteração do 
artigo 13 e do Anexo II, da Lei Complementar nº 005/2017, e 
dá outras providências”, encaminhado a Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação para análise e emissão de 
parecer. 
Discussão e votação de Proposições e dos Projetos de Lei em 
pauta. 
 



 
 
 
 
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 
019/2017 – aprovado por unanimidade. 
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 
022/2017 – aprovado por unanimidade. 
Discussão e votação única do Projeto de Lei nº 023/2017 – 
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 26/06/2017, às 18:00 horas. 
 
Sala das Sessões, 26 de junho de 2017. 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 
 

 


