
 
 
 
 
ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Trigésima Quinta Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia onze de dezembro de 
dois mil e dezessete, com início às dezoito horas e vinte e 
cinco minutos, e término às dezoito horas e quarenta e sete 
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 
Leitura de Correspondências e Comunicações: 
Ofício nº 332/2017 da Secretaria Municipal de Saúde 
encaminhando Relatório Resumido da Execução Orçamentária, 
referente ao 3º bimestre e Demonstrativo de Aplicação de 
Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos 
de Saúde. 
Apresentação sem Discussão de Proposições: 
Projeto de Lei nº 046/2017 que “Cria obrigações acessórias 
e explicita outras para os serviços de administração de 
cartões de crédito e débito e de “leasing” e dá outras 
providências”, encaminhado a Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas para análise e emissão de 
parecer. 
Projeto de Lei Complementar nº 047/2017 que “Revoga a Lei 
nº 1.743/2003, de 16 de dezembro de 2003, e atualiza a 
legislação tributária municipal no que dispõe sobre o 
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza e dá outras 
providências”, encaminhado a Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação, para análise e emissão de parecer. 
Oradores Inscritos: 
O vereador André Vidal de Freitas, na condição do Líder do 
Prefeito, disse ao plenário que conjuntamente com alguns 
edis estiveram reunidos hoje a tarde com o Prefeito Marcelo  



 
 
 
 
Marques no edifício sede da Prefeitura, oportunidade em que 
o mesmo informou a todos a sua preocupação com as contas do 
Município. Segundo o edil, o governo estadual não tem 
promovido o repasse dos recursos financeiros do ICMS e do 
FPM em sua integralidade ao Município. Que de comum acordo 
esta Casa de Leis está encaminhando uma correspondência, 
mais precisamente um “Pedido de Providência” ao 
Senhor Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado de 
Minas Gerais, cuja cópia será repassada aos deputados 
estaduais, majoritários em nosso Município, a fim de 
cientificá-los sobre esse problema gerado pelo governo 
estadual. Que o município de Aimorés nos dois últimos meses 
recebeu apenas 63% do valor devido do repasse do ICMS. O 
Município já está desfalcado em mais de 900 mil reais. Que 
o Prefeito Marcelo Marques está podendo honrar os 
compromissos, bem como realizar o pagamento do 13º salário 
dos servidores, devido à política de austeridade econômica 
praticada junto à administração da máquina pública 
municipal. Que todos os Prefeitos do leste mineiro e a 
ARDOCE estarão reunindo em Governador Valadares para 
encontrarem um denominador para a solução deste problema. 
Que um “manifesto comum” será produzido por todos os 
Prefeitos a fim de cientificar ao Poder Executivo do Estado 
de Minas Gerais de que a tolerância e a benevolência dos 
Municípios acabaram. O edil disse que o Governo do Estado 
somente arcou com o pagamento do transporte escolar de 
cinco meses neste ano, sendo o restante suportado 
exclusivamente pela municipalidade. Que o Governador 
informou nas redes de comunicação que contemplará cada 
município mineiro com uma verba de dois milhões de reais. 
Que tal promessa é uma mentira, pois o próprio governo deve 
muito mais do que esse valor ao município de Aimorés. Que o 
município de Aimorés arca com uma importância de 225 mil 
reais no setor da saúde que seria de responsabilidade do 
governo do estado, recursos que melhor aplicados poderia 
melhorar e capacitar à saúde municipal. Que apesar da 
irregularidade nos repasses das verbas públicas pelo 
Governo do Estado, a atual administração municipal está em 
dia com as suas obrigações financeiras e com o pagamento de 
seus servidores, ao contrário de outros municípios que não 
se precaveram desta situação e não terão condições de 
realizar o pagamento do 13º salário de seus servidores. 
O vereador Onair Vitorino Filho, no uso da palavra endossou 
a manifestação do Líder do Prefeito e acrescentou a 
preocupação de nosso Alcaide em honrar as obrigações 
financeiras do município ante a retenção dolosa de parte 
das verbas públicas pelo Governo do Estado de Minas.  



 
 
 
 
Segundo o edil os recursos do Fundo de Participação do 
Município são repassados em três parcelas sendo todos os 
dias 10, 20 e 30 de cada mês. Que cerca de 10% desses 
recursos são retidos, sendo liberados somente no mês de 
novembro para pagamento do 13º salário dos servidores. Que 
os recursos do ICMS é repassado pelo Governo Estadual todas 
as terças - feiras de cada mês. Que sempre na segunda–feira 
tínhamos uma previsão do valor a ser repassado, o que 
atualmente isso não está sendo mais possível. Que nos 
últimos meses o governo estadual sem qualquer justificativa 
reteve 63% das verbas do ICMS devida ao nosso município. 
Que estaremos encaminhando conjuntamente um “Pedido de 
Providência” ao chefe do Poder Executivo Estadual, a fim de 
que o mesmo possa tomar ciência desta situação que agrava a 
economia de todos os municípios mineiros. Que a situação 
noticiada é preocupante, pois compromete os investimentos e 
as políticas públicas a serem desenvolvidas no Município. 
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra 
disse ao plenário que segue um princípio na sua vida 
particular, qual seja: o de “corrigir em secreto, e o de 
elogiar em público”. Não usando da condição de edil, mas de 
Pai gostaria de enaltecer e de agradecer ao Prefeito 
Marcelo Marques, o qual através de sua política pública de 
apoio a educação promove o transporte dos alunos até 
os IFES - Itapina e Colatina. Que possui dois filhos 
estudando nessas instituições e que a atual administração 
municipal está arcando com parte deste transporte, 
possibilitando a todos os genitores a terem alguma economia 
com a educação de seus filhos. Que é importante reconhecer 
aquilo de bom que está sendo feito em benefício do 
povo. Que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la, 
finalizou o edil.  
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 
045/2017 – aprovado por unanimidade. 
A Comissão Representativa que atuará no período de recesso, 
compreendido de 30 de dezembro de 2017 a 31 de janeiro de 
2018, ficou composta por unanimidade dos Senhores 
vereadores presentes, sendo: Onair Vitorino Filho, José 
Alexandre Ferreira, presidida pelo Presidente da Mesa 
Rubens Barcelos. 
Segunda Parte: Chamada Final 
Foi constatada a presença de 11 (onze) vereadores. 
A próxima reunião ordinária, ficam os senhores vereadores 
convocados para o dia 05/02/2018, às 18:00 horas, ou se 
necessário for, por convocação extraordinária. 
 



 
 
 
 

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                 Secretário 
 

 

 


