ATA DA VIGÉSIMA SEXTA
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG.

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

CÂMARA

Ata da Vigésima Sexta Reunião Ordinária da Câmara Municipal
de Aimorés-MG, realizada dia nove de outubro de dois mil e
dezessete, com início às dezoito horas e doze minutos, e
término às dezenove horas e quarenta e três 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.
Primeira Parte: Expediente
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade
Leitura de Correspondência e Comunicações:
Ofício do Prefeito Municipal, Marcelo Marques, solicitando
Moção de Aplausos aos policiais militares do 1º Pelotão da
49ª Cia da Polícia Militar, lotados na cidade de Aimorés,
os do 2º Pelotão da 49ª Cia da Polícia Militar, lotados em
Resplendor, e os militares da 8ª Cia de Polícia do
Exército, lotados em Governador Valadares, e ainda os
membros da Polícia Civil, em Sessão Solene,
a ser
realizada por esta Casa, com a presença da população civil,
bem como de autoridades civis e militares.
O Presidente deferiu o pedido do Executivo Municipal e
comunicou que irá em comum acordo com os Senhores
Vereadores designar a data e horário da Sessão Solene para
realização da homenagem.
Leitura de Pareceres:
Parecer favorável da Comissão de Serviços Públicos, Obras e
Meio Ambiente ao 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.”
Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 033/2017, que “Revoga a Lei nº
2.413/2013 que dispõe sobre a extinção de enfiteuse.”

Apresentação sem discussão de Proposições e dos Projetos de
Lei em pauta:
Indicação do vereador Daniel Lemos, solicitando construção
de passagens para pedestre, na ponte localizada na Rua
Antônio Polastri, no bairro Barra Preta, próximo ao Campo
do Botafogo, que dá acesso à BR 259, via trevo, nesta
cidade.
Projeto de Lei nº 034/2017 que “Institui o Programa Social
Bolsa de Estudo para custear bolsas de Estudo em Cursos de
Graduação e Pós-Graduação”, e dá outras providências”,
encaminhado à Comissão de Serviços Públicos, Obras e Meio
Ambiente, para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei nº 035/2017 que “Altera o artigo 3º da Lei
nº 2.589 de 22 de novembro de 2016”, encaminhado à Comissão
de Legislação, Justiça e Redação, para análise e emissão de
parecer.
Projeto de Lei nº 036/2017 que “Estima a receita e fixa a
despesa do Município de Aimorés para o exercício financeiro
de 2018 e dá outras providências”, encaminhado à Comissão
de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para análise e
emissão de parecer.
Projeto de Lei nº 037/2017 que “Dispõe sobre a proibição de
descarte de entulhos e demais resíduos sólidos e combate ao
Aedes Aegypti nos locais que especifica e dá outras
providências”, encaminhado à Comissão de Serviços Públicos,
Obras e Meio Ambiente, para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei nº 038/2017 que “Dispõe sobre a legitimação
de posse de imóvel público municipal descrito no processo
de legitimação nº 013/2017”, encaminhado à Comissão de
Serviços Públicos, Obras e Meio Ambiente, para análise e
emissão de parecer.
Distribuição de cópia aos Senhores Vereadores, do Parecer
Prévio, da Prestação de Contas do Município de Aimorés,
Processo nº 958398, do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, referente ao exercício financeiro de 2014.
Tribuna Livre:
Como orador inscrito o Senhor Guaraci Matias Martins
Caldeira, o qual no uso da palavra expôs na tribuna os
temas: mudança no transporte coletivo, altos impostos
tributários junto ao comércio de nosso município. Segundo o
Tribuno, o primeiro tema a ser abordado foi superado em
decorrência das iniciativas das administrações públicas de
Aimorés e de Baixo Guandu que não permitiram que o
transporte coletivo que envolve os dois municípios fosse
paralisado, contudo, isso não impede que deixe nos anais
desta Casa o seu protesto. Que a empresa que presta o
serviço de transporte coletivo público denominada de
“Suprema” terá segundo as novas regras que construir um
terminal rodoviário fato que acredita que elevará o preço
das passagens e causará transtornos a população. Que
lamenta essa situação, mas a prestação deste serviço
público beneficia a população dos municípios. Que ficou
surpreso ao ter conhecimento de que a referida empresa não
tem o seu
registro
na ANTT – Agência Nacional de

Transportes Terrestres. O segundo tema é referente à
diferença dos impostos existente entre os Estados de Minas
Gerais e do Espírito Santo, fato que vem prejudicando a
atividade econômica de nosso comércio. Que é vergonhoso no
final de cada mês presenciar servidores públicos municipais
e estaduais e seus familiares realizando suas compras no
comércio do Município de Baixo Guandu. Que os servidores
deveriam ter a consciência de que depende da arrecadação
para que os seus vencimentos sejam pagos. Que acredita na
necessidade da realização de um programa de “educação
fiscal” junto a todos os servidores deste Município. Que
lamenta a falta de informação, critica os edis e o alcaide.
Que ante a diferença fiscal o poder de compra no Município
de Baixo Guandu acaba sendo maior. Que os nossos
representantes devem reivindicar nas instâncias fiscais
superiores uma reforma tributária, a fim de que seja
contido o êxodo fiscal. Que lamenta o crescimento econômico
do Município de Baixo Guandu e a decadência do Município de
Aimorés. Que os valores dos aluguéis comerciais no
Município segundo o tribuno estão fora da realidade. Que
individualmente está promovendo a distribuição de um milhar
de panfletos com a campanha – “Eu quero comprar em
Aimorés”. Que o descaso de nossas autoridades políticas e o
alto imposto de Minas Gerais incentiva nosso povo a comprar
em outro Estado. Que se faz necessário uma reforma
tributária e fiscal urgente. Que se coloca ao lado do Poder
Legislativo Municipal, e que essas reivindicações devem ser
acompanhadas por todos os Municípios de Minas que fazem
fronteira com o Estado do Espírito Santo. Que a sua
campanha será divulgada nas redes sociais e na rede mundial
de computadores. Se nada for feito deveríamos todos votar
em branco nas próximas eleições. Em sua opinião o comércio
municipal está quebrado. Que presencia os funcionários
dentro das lojas parados ou utilizando o aparelho celular.
O Tribuno enfatizou ainda o marco de quase dois anos do
acidente ambiental referente ao rompimento da barragem de
rejeitos da Samarco, o qual contaminou o Rio Doce. Que se
sente prejudicado pelo acidente. Que até a presente data
não recebeu uma ligação da empresa. Que realizando
investigações particulares descobriu irregularidades como
pessoas que nunca tiveram contato com o Rio e estão sendo
contempladas
com
algum
tipo
de
benefício.
Que
a
desonestidade de poucos está prejudicando aqueles que foram
realmente prejudicados com o acidente ambiental.
Oradores Inscritos:
O Presidente Rubens Barcelos, congratulou a manifestação do
tribuno, ressaltando que duas grandes reuniões já ocorreram
nesta Casa para tratar do acidente ambiental produzido pela
mineradora Samarco, contudo, não compete exclusivamente ao
Município de Aimorés a solução de todos os problemas
advindos desse fato.
O vereador Daniel Lemos, no uso da palavra congratulou o
tribuno por sua manifestação. Que esteve conversando com o

chefe do Poder Executivo sobre a situação da empresa que
realiza o transporte coletivo entre os Municípios de
Aimorés e de Baixo Guandu, ocasião em que teve conhecimento
sobre a real situação da empresa Suprema, a qual não está
tendo lucro com a prestação do serviço. Que acredita na
criação de um consórcio de empresários de nosso município
para solução deste problema. Que tem conhecimento de que a
culpa não é da população, contudo, os recursos financeiros
não fluem em nosso município, obrigando o munícipe a
adquirir mercadorias onde estiver mais barato. Que acredita
na necessidade de uma reforma tributária para que o
Município não continue perdendo. Que a diferença de preços
entre os municípios de Baixo Guandu e Aimorés é alta. Que
tem conhecimento de que os benefícios pagos pela Mineradora
Samarco serão interrompidos. Que acredita que devemos
prestigiar o comércio local. Que identifica a falta de
ânimo em muitos comerciantes de nossa cidade. Que gostaria
que Aimorés voltasse a ser o que um dia foi.
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de líder do
Prefeito, congratulou a Secretária Legislativa Maria de
Lurdes Vizintim pela passagem de seu aniversário. Que
apurou em todos os setores da administração municipal sobre
a real situação do bairro residencial Nilton Freire
Sampaio. Que não há nenhuma prova de que o referido
empreendimento imobiliário foi de fato entregue para a
administração municipal. Que a Construtora RH de fato não
promoveu a entrega definitiva deste bairro para a
administração municipal. Que a administração municipal já
oficiou a Construtora RH para que se manifesta sobre essa
situação, uma vez que ela tem que entregar o empreendimento
ao Município. Que gostaria de fazer uma Moção Honrosa a
Professora Heley de Abreu Silva Batista, falecida no
incêndio da creche no Município de Janaúba, que graças a
Deus ainda temos pessoas de bem, a qual doou a própria vida
pela vida dos outros. Que gostaria ainda que fosse feita
uma Moção Honrosa para o chefe do Poder Executivo,
congratulando o trabalho da administração municipal sobre o
comportamento na recepção de nosso Governador. Que endossa
a manifestação do tribuno e que administração municipal
atual já protocolizou suas reivindicações para compensar os
danos causados pela construção da Usina Hidrelétrica. Que
questionou os servidores da Fundação Renova sobre o
cadastramento das pessoas, obtendo a informação de que o
cadastramento é feito de acordo com uma auto declaração de
atingido.
Lamentavelmente,
pessoas
na
sua
primeira
oportunidade são desonestas. Que a corrupção é um mal
generalizado em todos os setores, segmentos e classes
sociais. Que pessoas na primeira oportunidade que possuem
acabam sendo desonestas. Que tem informação de que muitos
intitulados “Sem Terras” não sabem pegar no cabo de uma
enxada ou foice. Que muitos que alegam serem pescadores
nunca pegaram na vara de um anzol. Que tem conhecimento de
muitas pessoas recebendo os benefícios da mineradora
Samarco sem ter direito. Quanto à diferença tributária do

Estado de Minas para o do Espírito Santo essa é de 6% (seis
por cento) no ICMS, percentual que matematicamente não
altera de forma substancial o valor da mercadoria, mas tem
conhecimento de preços praticados no comércio de Baixo
Guandu que estão longe da realidade. Que essa guerra fiscal
não é culpa exclusiva do legislador no que se refere a
diferença de preços nos produtos ofertados no comércio de
Baixo Guandu.
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra
disse ao plenário que o Professor é o profissional que tem
a aptidão para enxergar ideias que outros não enxergam. Que
no dia 15 de outubro comemoramos o Dia do Professor. Que
inúmeros
cidadãos
já
foram
instruídos
por
esses
profissionais. Que atualmente os filhos passam mais tempo
ao lado dos professores do que com os seus pais
propriamente dito. Que o investimento numa educação de
qualidade deve ser a primazia dos governos. Que a nossa
população está sofrendo com o aumento dos pernilongos, o
que vem causando incomodo. Que estamos sendo obrigados a
comprar protetores para assistir a televisão na sala de
casa. Que solicita a interveniência do Líder do Prefeito
nesse tema. Que transmitimos aos nossos filhos o valor da
pequena diferença, especialmente que no que tange a moeda.
Que ciente da presença do Governado do Estado Senhor
Fernando Pimentel, não foi possível discursar, a fim de
reivindicar a inclusão de nosso Município na área da
SUDENE. Que tem ciência da diferença dos tributos entre os
Estados de Minas e do Espírito Santo. Que uma pequena
reivindicação feita em documentação informal recebeu a
atenção do nosso Governador no encontro realizado em nossa
cidade. Que tem fé que essas reivindicações serão
observadas pelo Governador atual. Que nenhum sucesso na
vida compensa o fracasso no lar, finalizou o edil.
O vereador João Martins Nunes, no uso da palavra, disse ao
plenário que há uma bancada parlamentar em Brasília que
está lutando pela inclusão de nosso Município na área da
SUDENE. Que lamentavelmente essa instituição possui apenas
um escritório no Estado do Ceará. Acredita que a atual
Superintendência não tenha interesse na ampliação dos
números de municípios na região.
O Presidente Rubens Barcelos, no uso da palavra, disse ao
plenário que há um projeto para excluir cerca de cinquenta
municípios da área da SUDENE e não incluir nenhum mais.
O vereador Sebastião Ferreira de Souza, no uso da palavra
disse ao plenário que o Poder Legislativo não está de
braços cruzados. Que dentro de nossas limitações estamos
cumprindo com o nosso dever. Que quando presidiu essa Casa
levou por inúmeras vezes grupos de pessoas a Capital do
Estado, a fim de tratar da inclusão do município na área da
SUDENE. Que o nosso município chegou a ser incluído na área
da ADENE, circunstância que se tratava de um passo. Que
sempre
éramos
bem
recebidos
pelo
Governador
e
na
oportunidade apresentamos a situação fiscal por sermos um
município de fronteira. Que tínhamos a promessa de um
projeto de lei estadual que igualaria os
impostos dos

municípios
de fronteira com o escopo de acabar com a
guerra fiscal. Que infelizmente dependemos do Governo
Estadual. Que os governos estaduais somente adotam medidas
que visam aumentar a arrecadação. Que congratula a presença
da ex-vereadora Andréa Afoumado no plenário desta Casa.
O vereador Onair Vitorino Filho, no uso da palavra disse ao
plenário que inúmeras vezes abordou esse tema na tribuna na
gestão passada. Que havia uma comissão parlamentar de
deputados federais que estudavam a inclusão de outros
municípios na área SUDENE entre eles o Senhor Mauro Ribeiro
Lopes. Que o projeto de lei federal que visa ampliar o
número de municípios está na mesa para ser votado pelo
congresso nacional, o qual poderá ser a nossa salvação.
O Líder do Prefeito, em resposta a manifestação do vereador
Neacir disse que de acordo com estudos da área técnica o
combate ao pernilongo poderá prejudicar o combate ao
mosquito transmissor da dengue, razão pela qual devemos
respeitar o trabalho das autoridades sanitárias.
Segunda Parte: Ordem do Dia
Discussão e votação dos Projetos de Lei em pauta e das
Proposições:
Discussão e votação da Indicação do vereador Daniel Lemos –
aprovada por unanimidade
Discussão e votação única do Projeto de Lei nº 032/2017 –
aprovado por unanimidade
Discussão e votação única do Projeto de Lei nº 033/2017 –
aprovado por unanimidade
Segunda Parte: Chamada Final
Foi constatada a presença de 11 (onze) vereadores.
Ficam os senhores vereadores convocados para a próxima
reunião ordinária no dia 16/10/2017, às 18:00 horas.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2017.

Rubens Barcelos
Presidente

Admar Gomes da Silva
Secretário

