
 
 
 
 
ATA DA VIGÉSIMA NONA  REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Vigésima Nona Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Aimorés-MG, realizada dia trinta de outubro de dois mil 
e dezessete, com início às dezoito horas e dezesseis 
minutos, e término às dezenove horas e dez 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 pela secretária legislativa Maria de Lurdes. 
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Leitura de Parecer: 
Parecer favorável da Comissão de Serviços Públicos Obras e 
meio Ambiente, ao Projeto de Lei nº 039/2017 que “Dispõe 
sobre a legitimação de posse de imóvel público municipal 
descrito no processo de legitimação nº 015/2017.” 
Apresentação sem discussão de Proposições e dos Projetos de 
Lei em pauta: 
Indicação do vereador Neacir de Oliveira Silva, solicitando 
colocação de grades ou alambrados fortes sobre os muros do 
fundo e das laterais, e reboco externo dos muros  da Escola 
Municipal Teixeira Soares. 
Projeto de Lei nº 040/2017 que “Dispõe sobre legitimação de 
posse de imóvel público municipal descrito no processo de 
legitimação nº 016/2017”, 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 
expôs ao plenário sobre a situação da iluminação pública da 
localidade do pontilhão velho, cuja deficiência vem 
trazendo preocupações para os moradores. Que deseja saber 
quais as providências que administração municipal está 
adotando para resolver esta situação. 
 



 
 
 
 
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do 
Prefeito, disse ao plenário que a administração municipal 
está adotando as medidas pertinentes para a solução do 
escoamento das águas das chuvas na Rua João Leirosa no 
Bairro da Barra Preta com a construção de outra boca de 
lobo. Que há uma licitação em trâmite para substituição da 
iluminação do campo situado no referido bairro. Quanto às 
indagações feitas pelo vereador Neacir, disse o edil que já 
ocorreu uma licitação para substituição e recuperação da 
iluminação pública localizada no pontilhão velho, 
entretanto, não há empresas interessadas na realização 
desta obra, circunstância que comprometeu a solução deste 
problema. Que a administração municipal possui recursos 
para realização desta obra, entretanto, faltam empresas 
interessadas em participar, para proceder a execução deste 
projeto. Quanto à solicitação do vereador José Alexandre, 
ressaltou o edil que a administração pública está empenhada 
na concretização definitiva do serviço público de coleta de 
lixo do Bairro Betel e que o Departamento de Esporte 
Municipal está se inteirando sobre o projeto de futebol 
para os jovens apresentado pelo vereador Daniel Lemos na 
última reunião. Comunicou ainda que a atual administração 
municipal adquiriu com recursos próprios três novos 
veículos e um quarto veículo, sendo uma Fiat Toro através 
de emenda parlamentar para atuar na área sanitária e no 
combate das doenças epidemiológicas. Que todos os 
servidores receberão os pagamentos antes do feriado. Que a 
paciência da administração municipal acabou com o DNIT, o 
qual por inúmeras vezes disse através de seus 
representantes que iriam iniciar as obras de recuperação do 
trecho da BR que percorre dentro do perímetro urbano. Que 
no dia primeiro de novembro próximo a empresa Mestra 
Engenharia, a partir das duas horas da tarde haverá uma 
manifestação que promoverá paralisação do trânsito da BR 
como forma de protesto pelo descaso do DNIT. Esse ato 
coordenado pela administração municipal, contará com o 
apoio dos representantes da ARDOCE e terá a cobertura dos 
meios de comunicação do Vale do Rio Doce. Que convida toda 
a população e a sociedade civil organizada do município a 
participar deste ato de protesto contra o descaso do DNIT, 
o qual não cumpre com o seu papel institucional. Desejamos 
com esse protesto que seja colocado um fim nessa situação, 
a qual já se arrasta por meses. Que o município deve ser 
respeitado pelo DNIT, e que sejam iniciadas e concluídas as 
obras de recuperação do trecho da BR que percorre o 
perímetro urbano. No dia 31 de outubro estará sendo 
realizado um culto e um show com cantores gostel, “André e 
Felipe”, em comemoração ao Dia do Evangélico, na Praça João 
Pinheiro em frente à estação ferroviária. 
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra 
apresentou ao plenário uma indicação para que o Poder 
Executivo coloque grades ou alambrado sobre os muros do 
fundo e das laterais da Escola Municipal Teixeira Soares na  
 



 
 
 
 
Avenida Ferroviária, no bairro Triângulo, e o reboco 
externo nos  muros  do  fundo  da referida escola. Segundo 
o edil a falta de segurança nestes muros, coloca os alunos 
e os servidores em situação vulnerável aos oportunistas, 
além das depredações dos muros e ambiente interno. O reboco 
nos muros dos fundos dificultará a escalada pelos buracos. 
Que a colocação de grades ou alambrado promoverá segurança 
no local e tranquilizará os familiares, além de diminuir as 
chamadas aos policiais para resolverem situações 
constrangedoras. O edil solicita o apoio do plenário na 
aprovação desta indicação. 
O vereador André Vidal de Freitas, disse ao plenário em 
resposta a manifestação do vereador Neacir que as obras na 
Escola Teixeira Soares estão sendo executadas. Que a 
indicação feita pelo edil está contemplada dentro do 
projeto de reforma e ampliação escolar. Que as obras em 
execução na Escola Teixeira Soares contemplam muito além do 
conteúdo da indicação. O governo do Estado de Minas Gerais 
doou para todas as escolas uma sala de informática. 
Entretanto, a administração anterior ao invés de seguir o 
projeto de uma sala de informática, com os requisitos pré-
determinados, acabou construindo uma sala de aula comum. Ao 
ser fiscalizado pelos inspetores estaduais, a sala foi 
reprovada, tendo a administração municipal recebida outra 
oportunidade para retificar o projeto, o que agora está 
sendo feito pela atual gestão. O edil deixa claro que a 
sala de informática não é uma sala comum, ante aos 
equipamentos que ela comporta. Que existem turmas desta 
escola que foram alocadas em locais distantes do prédio da 
Escola Teixeira Soares, os quais são inapropriados. Que a 
Escola Teixeira Soares está sendo completamente reformada 
por dentro e por fora. Que ante a execução das obras na 
referida instituição escolar a indicação do vereador Neacir 
perde o seu objeto, pois se está realizando muito além do 
que contém na referida indicação apresentada. 
O vereador Onair Vitorino Filho, no uso da palavra disse ao 
plenário que endossa a manifestação do Líder do Prefeito, 
bem como enaltece a presença do ex-vereador Darci Salomão. 
Segundo o edil, a preocupação do vereador Neacir é justa, 
mas a atual administração municipal já está adotando todas 
as providências, a fim de reestruturar a referida 
instituição de ensino. Que as obras que estão sendo 
executadas deveriam ter sido realizadas pela gestão pública 
passada, o que infelizmente não foi feito. Que ao solicitar 
ao vereador Neacir para retirar de pauta a indicação, era 
para se evitar este mal estar público, de ter que votar 
contra a indicação para depois não falar que se trata de 
uma perseguição política. Que devemos recepcionar toda 
indicação que vem trazer melhorias para o município. 
Entretanto, compreende que a indicação do vereador Neacir é 
um ato meramente político, a fim de informar ao seu 
eleitorado que o mesmo está trabalhando. Que esse mal estar 
poderia está sendo evitado. Que lamentavelmente a escola 
está em  mau uso por irresponsabilidade da gestão municipal  



 
 
 
 
anterior. Que a atual gestão está recuperando o mal feito 
da gestão anterior, e que as  obra  em  execução  contempla  
a  indicação do vereador Neacir. Que enaltecesse a posição 
do Líder do Prefeito, o qual informa ao plenário os 
trabalhos da atual gestão. Que na gestão anterior o Líder 
do Prefeito nesta Casa não possuía nenhuma informação sobre 
as obras que estavam sendo executadas pela administração 
municipal obrigando-nos a estar sempre oficiando o Poder 
Executivo para prestar esclarecimentos, finalizou o edil.  
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 – 
rejeitada por 06 (seis) votos contra e 05 (cinco) votos a 
favor. Votos contrários: Adalton Marques Teixeira, Admar 
Gomes da Silva, André Vidal de Freitas, Onair Vitorino 
Filho, Rubens Barcelos e Sebastião Ferreira de Souza. 
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 039/2017 
– 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 06/11/2017, às 18:00 horas. 
 
Sala das Sessões, 06 de novembro de 2017. 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                 Secretário 
 

 

 

 

 

 


