ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AIMORÉS - MG.
Ata da vigésima Reunião Ordinária da Câmara Municipal de
Aimorés-MG, realizada dia vinte de agosto de dois mil e
dezoito, com início às dezoito horas e treze minutos, e
término às dezoito horas e quarenta 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 vereador Neacir.
Primeira Parte: Expediente
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade
Leitura de Correspondências e Comunicações:
Correspondência da APAE de aimorés convidando para a Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla
2018, de 21 a 28 de agosto, com o tema: “Família e pessoa
com
deficiência,
protagonistas
na
implementação
das
políticas públicas”, com passeata no dia 21/08/2018, saindo
às 8h30min, de frente do Centro Social- CRAS.
Ofício nº 175/2018 da Secretaria Municipal de Educação
informando sobre a mobilização geral, no dia 21/08/2018, às
8h00min, com concentração em frente à Secretaria Municipal
de Assistência Social, em decorrência do atraso dos
repasses do Estado aos municípios.
Ofício nº 265-M/2018 da Prefeitura Municipal de Aimorés
informando que o feriado municipal do dia 18 de setembro,
Emancipação Política de Aimorés, será antecipado para o dia
17/09/2018, segunda-feira.
Convite do Prefeito Municipal, Sr. Sérgio Meneguelli, por
meio das Secretarias de Educação, Cultura e Turismo,
convidando para o Desfile Cívico, Escolar e Militar alusivo
aos 97 anos de emancipação Político-Administrativa de
Colatina, com a presença do Governador do Estado do
Espírito
Santo,
Exmo.
Sr.
Paulo
Hartung
e
demais
autoridades.
Leitura de Parecer:

Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas, ao Projeto de Lei nº 027/2018 que “Dispõe
sobre abertura de crédito adicional especial ao orçamento
de 2018 e dá outras providências”.
Oradores Inscritos:
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do
Prefeito, expôs ao plenário que a administração pública
municipal estará promovendo uma paralisação de suas
atividades no dia 21 de agosto, a partir das 08h30min como
forma de protesto pela retenção indevida dos repasses dos
recursos do Município pelo Estado de Minas Gerais.
O edil informou que inúmeras cidades do Estado estão
fechando as suas portas e crianças estão deixando de
frequentar as aulas em razão da falta de dinheiro pelo não
repasse das verbas públicas pelo Estado. O Estado de Minas
deve ao Município de Aimorés o importe de mais de oito
milhões de reais referentes aos recursos retidos de forma
indevida,relativo ao FUNDEB/TRANSPORTE ESCOLAR/ASSISTÊNCIA
SOCIAL/SAÚDE/ICMS e IPVA. Que a referida manifestação é no
sentido de expor para toda a população, a qual critica às
vezes os atos da administração pública, mas infelizmente
desconhece a realidade dos fatos e da situação financeira
que ora enfrenta o Município. Quanto ao feriado municipal
do dia 18 - referente à comemoração do aniversário da
cidade foi antecipado para segunda – feira dia 17, pois a
sua ocorrência na terça- feira acarretaria transtornos ao
comércio local, e haverá neste dia o tradicional desfile
escolar no centro da cidade. Que do dia 14 a 17 estaremos
comemorando as festividades do aniversário de nossa cidade
com entrada franca todos os dias. Essas atividades serão
custeadas com verbas públicas especificas; com dotações
orçamentárias próprias e que não podem ser utilizadas para
outro fim. Que a pavimentação de algumas vias no Distrito
de Tabaúna está em fase final de conclusão, obra essa
realizada com recursos próprios do município, finalizou o
edil.
O vereador Sebastião Ferreira de Souza, no uso da palavra,
disse ao plenário que se fez presente juntamente com o
Prefeito Municipal e alguns vereadores na reunião com o
Diretor do DNIT em Belo Horizonte, ocasião em que foram
cobradas
as
providências
sobre
a
recuperação
da
pavimentação da Av. Brasil, trecho de responsabilidade
deste Departamento. Na oportunidade, o Diretor do DNIT
disse aos presentes que dentro de trinta dias estariam
iniciando as obras para recuperação da pavimentação do
referido trecho urbano e que também viria ao Município dar
uma satisfação da execução destes trabalhos para a
sociedade aimoreense.
Chamada Final:
Foi constatada a presença de 11 (onze) vereadores.
A próxima reunião ordinária, ficam os Senhores Vereadores
convocados para o dia 27/08/2018, às 18:00 horas.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2018.

Rubens Barcelos
Presidente

Admar Gomes da Silva
Secretário

