
 
 
 
 
 
ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Vigésima Primeira Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia vinte e sete de 
agosto de dois mil e dezoito, com início às dezoito horas e 
onze minutos, e término às dezoito horas e vinte e quatro 
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: 
Projeto de Lei nº 026/2018 que “Altera a Lei nº 2.369/2012 
que “Dispõe sobre o Conselho Tutelar de Aimorés e dá outras 
providências”, encaminhado a Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação, para análise e emissão de parecer. 
Projeto de Lei nº 028/2018 que “Dispõe sobre legitimação de 
posse de imóvel público municipal descrito no processo de 
legitimação nº 006/2018, encaminhado a Comissão de Serviços 
Públicos, Obras e Meio Ambiente para análise e emissão de 
parecer. 
Projeto de Lei nº 029/2018 que “Dispõe sobre legitimação de 
posse de imóvel público municipal descrito no processo de 
legitimação nº 007/2018, encaminhado a Comissão de Serviços 
Públicos, Obras e Meio Ambiente para análise e emissão de 
parecer. 
Projeto de Lei nº 030/2018 que “Dispõe sobre legitimação de 
posse de imóvel público municipal descrito no processo de 
legitimação nº 008/2018, encaminhado a Comissão de Serviços 
Públicos, Obras e Meio Ambiente para análise e emissão de 
parecer. 
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 
027/2018 – aprovado por unanimidade. 
Chamada Final: 
Foi constatada a presença de 11 (onze) vereadores. 
A próxima reunião ordinária, ficam os Senhores Vereadores 
convocados para o dia 10/09/2018, às 18:00 horas. 
 
 
 
 Sala das Sessões, 10 de setembro de 2018. 
 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 
 

 


