
 
 
 
 
ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Trigésima Primeira Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia treze de novembro de 
dois mil e dezessete, com início às dezoito horas e treze 
minutos, e término às dezoito horas e trinta e oito 
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. 
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Apresentação sem discussão de Proposições e dos Projetos de 
Lei em pauta: 
Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, referente às contas do Município/exercício 2014, 
encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de 
Contas, para análise e emissão de parecer, conforme 
determina o artigo 230, III do Regimento Interno. 
Projeto de Lei nº 041/2017 que altera a Lei nº 1.915 de 18 
de outubro de 2007, que “Dispõe sobre o Distrito 
Empresarial de Aimorés e dá outras providências”, 
encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 
para análise e emissão de parecer. 
Oradores Inscritos: 
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do 
Prefeito, disse ao plenário que na terça-feira, dia 14 de 
novembro, a administração municipal estará inaugurando as 
obras de revitalização da Praça João Pinheiro, localizada 
no centro da cidade, em frente à estação ferroviária. Que o 
logradouro público é a porta de entrada de nossa cidade 
para aqueles que chegam pela via férrea. Que a 
revitalização da Praça se transforma em mais uma opção de 
lazer para as famílias, além de fomentar o comércio 
central.  Que  durante  o  evento  de  inauguração   haverá  



 
 
 
 
apresentação de grupos de capoeira, entre outras atrações 
culturais,  para  diversão do público. Que em nome de nosso  
Prefeito Marcelo Marques convida a todos para participarem 
deste evento que em muito engrandece o nosso Município. 
O vereador Daniel Lemos, no uso da palavra solicitou a 
interveniência do Líder do Prefeito desta Casa junto ao 
Poder Executivo, a fim de que a administração municipal  
mobilize esforços no sentido de promover a limpeza das ruas 
através de um caminhão pipa, uma vez que as vias ficaram 
empoeiradas depois das chuvas do dia 31 de outubro. Com as 
chuvas, muito barro desceu das encostas e morros sujando as 
ruas. Que foi procurado por alguns munícipes, a fim de que 
o mesmo pudesse tomar algumas providências quanto a esta 
situação, finalizou o edil. 
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra 
também solicitou a interveniência do Líder do Prefeito 
nesta Casa, a fim de que a administração municipal possa 
dar uma solução final no depósito de lixo e entulho do 
Bairro Triângulo. Segundo o edil, a administração municipal 
já promoveu a retirada do material, entretanto, há muita 
poeira e com as chuvas, a água está ficando empossada. Que 
foi procurado por alguns munícipes, os quais lhe externaram 
essas reclamações, uma vez que tal situação causa 
transtornos para os moradores do bairro.  
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 
040/2017 – 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 20/11/2017, às 18:00 horas. 
 
Sala das Sessões, 20 de novembro de 2017. 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                 Secretário 
 

 

 

 

 

 


