ATA DA VIGÉSIMA OITAVA
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG.

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

CÂMARA

Ata da Vigésima Oitava Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia vinte e três de
outubro de dois mil e dezessete, com início às dezoito
horas e dezesseis minutos, e término às dezenove horas e
cinquenta e cinco 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:
Projeto de Lei nº 039/2017 que “Dispõe sobre legitimação de
posse de imóvel público municipal descrito no processo de
legitimação nº 015/2017”, encaminhado à Comissão de
Serviços Públicos, Obras e Meio Ambiente para análise e
emissão de parecer.
Oradores Inscritos:
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra,
disse ao plenário que esteve no bairro da Barra Preta nas
proximidades da Praça Central, ocasião em que foi informado
sobre um problema referente a uma canaleta, a qual escoa as
águas das chuvas. Com as proximidades do período chuvoso os
moradores da Rua João Leirosa, mais especificamente do
número 186, estão bastante preocupados com a situação.
Segundo o edil, alguém realizou uma construção, a qual
estanca o fluxo das águas das chuvas que passa pela
referida canaleta. Que solicita a interveniência do Líder
do Prefeito desta Casa na solução do problema. Que devemos
nos colocar no lugar desta família. Que aguarda a solução
deste problema pela administração pública. Que a inércia na
solução deste problema poderá gerar prejuízos para alguns
moradores do bairro.

O vereador André Vidal de Freitas, na qualidade de Líder do
Prefeito, disse ao plenário que terá uma reunião nesta
semana com o Prefeito, oportunidade em que apresentará ao
mesmo o problema relatado pelo vereador Neacir e também uma
outra situação que lhe fora passada pelo vereador José
Alexandre. O edil relatou ainda o descaso do DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com
a recuperação do trecho da rodovia que percorre o perímetro
urbano. Que por três ocasiões o DNIT se comprometeu em
iniciar as obras de recuperação, contudo, ficaram somente
nas promessas. O Prefeito Marcelo Marques por inúmeras
ocasiões já esteve na Superintendência Regional do DNIT
para solução deste problema. Se o DNIT não iniciar logo a
recuperação do trecho da rodovia que percorre o perímetro
urbano, iremos fazer uma paralisação da rodovia. Que
lamentavelmente a rodovia está na entrada de nossa cidade.
Que é prazeroso entrar numa cidade e encontrá – la toda
nova e revitalizada. Que os passageiros que descerem na
estação ferroviária encontrarão a Praça João Pinheiro
revitalizada. A revitalização dos logradouros públicos e a
recuperação das vias possibilita o desenvolvimento da
indústria e do turismo. O edil ainda relatou ao plenário
sobre a crise dos Municípios de Minas materializada na
Carta aberta dos Prefeitos ao Governador do Estado. Segundo
o Presidente da AMM – Associação dos Municípios Mineiros,
senhor Julvan Lacerda, os municípios mineiros enfrentam uma
grave crise para manter os serviços de transporte escolar
dos alunos da rede estadual de ensino, os serviços de saúde
pública e outros serviços públicos. Que apesar de todas as
dificuldades, o Município de Aimorés, através da atual
gestão está em dia com as suas obrigações. Que ocorreu
nesse ano uma queda 14,5% no repasse do Fundo de
Participação. Que a mesma situação vem ocorrendo no FUNDEB,
onde os repasses são a cada dia menor. Que o atual governo
estadual não cumpre com as suas obrigações para com os
municípios no que tange aos repasses das verbas públicas.
O vereador Daniel Lemos, no uso da palavra, disse ao
plenário que esteve com o Deputado Federal Marcelo Álvaro
Antônio, quando na oportunidade o levou até o campo de
futebol da Barra do Manhuaçu, logradouro que revelou
inúmeros atletas, ocasião em que recebeu a promessa de
verbas através de emendas parlamentares para construção de
um alambrado e um vestuário. Que se fazia também presente o
Prefeito Marcelo Marques, o qual não levou em consideração
a sigla partidária e se comprometeu em executar a obra
assim que os recursos estivessem disponíveis ao município.
Que toda a população do bairro da Barra do Manhuaçu ficará
agradecida com a realização desta obra. Que o Governo
Federal oportuniza aos Municípios a custo zero, o projeto
“Seleções para Futuro”, o qual tem o objetivo de
democratizar a prática do futebol de base pelo Brasil e
promover o desenvolvimento da modalidade entre jovens de 6
a 17 anos, no masculino e no feminino, prioritariamente
matriculados nas escolas públicas. A metodologia utilizada

nas atividades será a da CBF Social. Cada unidade abrange
200 crianças e o município arca apenas com o local. Que o
departamento de esporte do Município deveria procurar mais
informações a respeito deste projeto.
Segunda Parte: Ordem do Dia
Discussão e votação dos Projetos de Lei em pauta e das
Proposições:
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº
038/2017 – aprovado por unanimidade
Segunda Parte: Chamada Final
Foi constatada a presença de 11 (onze) vereadores.
Ficam os senhores vereadores convocados para a Sessão
Solene, dia 24/10/2017, às 19h00min, para uma homenagem aos
militares das Polícias Civil e Militar, em virtude do
brilhante trabalho que tem sido realizado na prevenção e
repressão a criminalidade em nosso Município; e convocados
ainda, para a reunião ordinária no dia 30/10/2017, às 18:00
horas.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 2017.
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Presidente
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