ATA DA VIGÉSIMA QUINTA
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG.

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

CÂMARA

Ata da Vigésima Quinta Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia onze de setembro de
dois mil e dezessete, com início às dezoito horas e quinze
minutos, e término às dezoito horas e quarenta 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 pelo Dr. Rodrigo Condé.
Primeira Parte: Expediente
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade
Apresentação sem discussão de Proposições e dos Projetos de
Lei em pauta:
Indicação do vereador Neacir de Oliveira Silva, solicitando
colocação de 03 (três) postes com iluminação na entrada do
bairro Residencial Nilton Freire Sampaio, na descida/subida
adjacente ao bairro Betel.
Projeto de Lei nº 032/2017 que “Dispõe sobre a concessão de
serviço público de transporte coletivo de passageiros de
Aimorés e dá outras providências”, encaminhado à Comissão
de Serviços Públicos, Obras e Meio Ambiente, para análise e
emissão de parecer.
Projeto de Lei nº 033/2017 que “Revoga a Lei nº 2.413/2013
que dispõe sobre a extinção de enfiteuse”, encaminhado à
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para análise e
emissão de parecer.
Oradores Inscritos:
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra
solicitou o apoio do plenário na aprovação da indicação, a
qual requer que a Administração Pública Municipal empregue
três postes de iluminação na entrada do Bairro Residencial
Nilton Freire Sampaio e na descida/subida adjacente ao
Bairro Betel. Segundo o edil, foi procurado por moradores
da referida localidade que utilizam com frequência esta

entrada/saída por diminuir o espaço a ser percorrido
utilizando as outras entradas. Que a falta de visibilidade
e claridade causa insegurança e preocupações naqueles que
por ali transitam. Que a colocação dos postes de energia
elétrica
trará
mais
segurança
aos
cidadãos
daquela
localidade. O município cobra impostos dos moradores do
bairro, o qual ainda não está amparado com sua estrutura
mínima. Tem informação de que em algumas ruas faltam postes
ou lâmpadas. Que solicita na oportunidade a interveniência
do líder do Prefeito nessa questão.
O vereador Onair Vitorino Filho, no uso da palavra, disse
ao plenário que a colocação dos postes descritos na
indicação do vereador Neacir é entre os bairros Betel e o
Residencial Nilton Freire. Que na legislatura anterior a
vereadora Andréa Afoumado muito lutou com a Construtora RH
engenharia responsável pela construção do residencial para
que as obras de infraestrutura fossem por ela concluídas.
Que o Departamento de Obras da gestão pública anterior
alegava
que
não
poderia
receber
o
empreendimento
imobiliário,
pois
faltava
o
cumprimento
de
certas
formalidades
por
parte
da
RH
Engenharia.
Que
tem
conhecimento de que o Município cobra dos proprietários dos
imóveis o IPTU, entretanto, deve-se encontrar uma solução
para o problema, pois os moradores não podem ficar
prejudicados em razão desta situação. Que a população que
utiliza o logradouro não pode ficar a mercê da escuridão.
O vereador Sebastião Ferreira de Souza, no uso da palavra
disse que a Mesa Diretora desta Casa deveria convocar os
representantes
da
RH
engenharia
para
prestar
esclarecimentos sobre a atual situação do empreendimento
imobiliário, uma vez que na gestão anterior, eles nunca
atenderam as convocações. Que se recorda que durante a
gestão administrativa anterior havia um jogo de empurra em
empurra entre a RH Engenharia e o Departamento de Obras
Municipal sobre as conclusões das obras finais para a
entrega do empreendimento imobiliário ao município. Que os
moradores daquele bairro não podem ficar prejudicados em
razão desses problemas, os quais devem ser solucionados com
a participação do poder público.
O Presidente Rubens Barcelos, no uso da palavra disse ao
plenário que o distrito de Conceição do Capim também
enfrenta problemas com a criação de alguns loteados
imobiliários, os quais foram iniciados e não concluídos.
Que
os
moradores
agora
cobram
pelo
emprego
da
infraestrutura urbana, a qual não pode ser feita pelo
município.
Segunda Parte: Ordem do Dia
Discussão e votação dos Projetos de Lei em pauta e das
Proposições:
Discussão e votação da Indicação do vereador Neacir –
aprovada por unanimidade
Segunda Parte: Chamada Final
Foi constatada a presença de 11 (onze) vereadores.

Ficam os senhores vereadores convocados para uma Sessão
Solene no dia 25/09/2017, às 18h30min, em Comemoração aos
500 Anos da Reforma Protestante, com a participação da
Igreja Presbiteriana do Brasil de Aimorés, Pastores de
outras denominações, e a presença de autoridades de
diversos segmentos de nossa sociedade; e a próxima reunião
ordinária ficam os Senhores Vereadores convocados para o
dia 09/10/2017, às 18:00 horas.
Sala das Sessões, 09 de outubro de 2017.

Rubens Barcelos
Presidente

Admar Gomes da Silva
Secretário

