
 
 
 
 
ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Vigésima Quarta Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia primeiro de outubro 
de dois mil e dezoito, com início às dezoito horas e quinze 
minutos, e término às dezenove horas e quinze 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. Após a oração foi realizada a 
execução do Hino Nacional Brasileiro.  
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Leitura de Correspondências e Comunicações: 
Convite da Escola Municipal Honório Vicente de Oliveira 
convidando para a 13ª Edição dos Jogos Estudantis do 
Interior, que acontecerá no Centro Poliesportivo de São 
Sebastião da Vala, no dia 05/10/2018, à partir das 18h:00 
horas, e as demais atividades ocorrerão nos dias de 08 a 11 
de outubro de 2018. 
Leitura de Pareceres: 
Parecer favorável da Comissão de Serviços Públicos, Obras e 
Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº 035/2018 “Dispõe sobre 
legitimação de posse de imóvel público municipal descrito 
no processo de legitimação nº 005/2018”. 
Parecer favorável da Comissão de Serviços Públicos, Obras e 
Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº 036/2018 “Dispõe sobre 
legitimação de posse de imóvel público municipal descrito 
no processo de legitimação nº 009/2018”. 
Apresentação sem Discussão de Proposições: 
Projeto de Lei nº 037/2018 “Estima a receita e fixa a 
despesa do município de Aimorés-MG para o exercício 
financeiro de 2019 e dá outras providências”, encaminhado à 
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para 
análise e emissão de parecer. 
Tribuna Livre: 
 



 
 
 
 
 
Como orador inscrito o Dr. João Arlindo Costa, Procurador- 
Geral do Município, o qual no uso da palavra expôs ao 
plenário sobre a data em que se comemora o “Dia do 
Vereador”. Segundo o Tribuno, necessário se faz tecer 
inicialmente  algumas  considerações  sobre  a Constituição 
Federal, a qual completa nos próximos dias, trinta anos de 
promulgação. Com a referida data também se aproxima as 
eleições em que estaremos elegendo o Presidente, Senadores, 
Deputados Federais, Deputados Estaduais e Governadores de 
Estado. Que essas datas são coincidentes e devem ser 
lembradas como momentos para reflexão, pois as nossas 
escolhas irão influenciar todo o futuro. O momento é de 
muita responsabilidade para os eleitores. Que a 
Constituição Federal de 88 foi o instrumento jurídico que 
transportou a nação brasileira de um regime ditatorial para 
a vida democrática. A liberdade democrática aflorada pela 
atual Constituição constitui-se no primeiro bem jurídico da 
nação. Vivemos o momento de discutir e debater o tema, e 
consequentemente renovar o nosso compromisso com a ética, a 
qual não é lembrada pela maioria daqueles que exercem 
cargos políticos. Foi promulgada uma constituição cidadã, 
símbolo de uma democracia moderna, que de sua estrutura 
jurídica veio limitar a influência do Estado e a 
possibilitar o cidadão a ocupar o seu espaço e a fazer 
valer os seus direitos. A Constituição Norte Americana 
trata-se na realidade de um texto referente à união de 
Estados e não consagra o interesse do povo. A Constituição 
Federal de 88 reflete em seu texto a vida e os sonhos do 
povo brasileiro em um momento histórico. Que logramos 
alcançar inúmeros direitos com a promulgação da 
Constituição, entre eles, o Mandado de Segurança, o qual 
não existia antes de 1988, bem como a possibilidade dos 
cidadãos apresentarem juntos aos órgãos legislativos 
projetos de lei. Que tivemos uma assembleia nacional 
constituinte, a qual esteve reunida durante meses, 
recebendo todos os tipos de informações e conteúdo, do qual 
pudesse configurar no texto final. A Constituição de 88 
teve total participação popular, e as emendas 
constitucionais são na realidade o reflexo da evolução da 
sociedade e a necessidade de adaptar o texto para uma nova 
realidade jurídica. Que os Municípios receberam o status de 
ente público na Constituição de 88, além de serem 
contemplados com inúmeras benesses, entre elas a autonomia 
financeira e política. O artigo 29, inciso VIII da 
Constituição prescreve que os vereadores são invioláveis 
por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do 
mandato e na circunscrição do Município. Que os edis podem 
manifestar sem ser punidos por sua fala enquanto 
representantes do povo e da sociedade. Que nessa data 
estamos comemorando o “Dia dos Vereadores”, data que já 
contempla 190 anos de existência. Que foi Dom Pedro I quem 
criou o cargo de vereador. A conduta dos edis não sobrepõe 
os  interesses  da  população. Que os vereadores são o  elo  



 
 
 
 
entre a população e o Poder Executivo, uma vez que estão em 
contato direto com o povo, recebendo destes todas as 
cobranças, reclamações para o aperfeiçoamento da máquina 
pública. Os vereadores trazem para essa Casa os debates da 
população  e  buscam  junto  ao Poder Executivo e os órgãos  
públicos providências e soluções para os problemas que 
afetam os munícipes. O vereador além de representar o povo, 
também vota por ele. Que os vereadores devem ter a coragem 
de discordar do que for errado. No exercício da vereança os  
parlamentares devem priorizar o benefício da coletividade. 
Que em seu nome, e em nome do Prefeito Marcelo Marques 
congratula a Câmara de Vereadores de Aimorés pela passagem 
de seu dia. 
Oradores Inscritos: 
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do 
Prefeito, congratulou o Tribuno por sua manifestação e 
agradeceu a todos os servidores desta Casa pela homenagem 
que lhe prestaram pela passagem do dia do vereador. O edil 
disse que só sabemos o que é ser vereador após a posse no 
cargo. Que no cotidiano, inúmeros munícipes afirmam que 
foram seus eleitores. Que às vezes o papel do vereador é 
confundido com o do Prefeito. O vereador não pode executar 
nenhum projeto público. Na condição de vereador 
representamos todo o município e não somente aqueles que 
nos elegeram. Que buscamos tomar decisões para melhorar o 
município. Quanto ao pleito eleitoral que se aproxima 
enfatizou o edil a sua importância, e que devemos ter 
sabedoria ao escolher os nossos candidatos. Que na data do 
dia 30 de setembro o Município realizou o desfile cívico em 
comemoração aos 103 de emancipação política. Que foi uma 
festa muito bonita, a qual acabou por fomentar a atividade 
comercial no final de semana em nossa cidade. Que o 
Prefeito Marcelo Marques convida a todos para a inauguração 
do calçamento de quatro ruas no bairro Barra do Manhuaçu e 
uma praça de lazer e academia de saúde no dia 03 de 
outubro. Que todas essas obras foram realizadas com 
recursos próprios. No dia 17 deste mês convidamos a todos 
para participar da inauguração da academia de saúde na 
praça do bairro da Rua Nova, obra essa realizada também com 
recursos próprios. Que estamos iniciando o mês de outubro, 
mês destinado à campanha para mobilização das mulheres para 
a importância do exame preventivo do câncer de mama. Que as 
mulheres de nosso Município devem participar da Campanha 
Nacional do Outubro Rosa, a fim de podermos diminuir os 
índices dessa doença na nossa sociedade.  
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 
026/2018 – aprovado por unanimidade. 
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 035/2018 
– aprovado por unanimidade 
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 036/2018 
– 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 08/10/2018, às 18:00 horas. 
 
Sala das Sessões, 08 de outubro de 2018. 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 


