ATA DA VIGÉSIMA QUINTA
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG.

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

CÂMARA

Ata da Vigésima Quinta Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia oito de outubro de
dois mil e dezoito, com início às dezoito horas e dezesseis
minutos, e término às dezenove horas. 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 10 (dez) vereadores assim relacionados:
- Rubens Barcelos
- Adalton Marques Teixeira
- Admar Gomes da Silva
- André Vidal de Freitas
- Daniel Lemos
- João Martins Nunes
- José Alexandre Ferreira
- 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 pela secretária legislativa Maria de Lurdes.
Primeira Parte: Expediente
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade
Apresentação sem Discussão de Proposições:
Indicação do vereador Neacir, solicitando ao Prefeito
Municipal
Marcelo
Marques,
colocação
de
postes
com
iluminação pública na Rua dos Pequiás com as ramificações
(Rua Barros do Nascimento, Rua Esperança e Rua das
Aroeiras), no bairro Barra Preta.
Oradores Inscritos:
O vereador Daniel Lemos, ao fazer uso da palavra solicitou
ao Líder do Prefeito na Casa, vereador André Vidal,
intercessão junto ao prefeito Marcelo Marques, no sentido
de reivindicar da Vale a limpeza dos Córregos: Xuxa e
Natividade.
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do
Prefeito disse ao plenário que dará ciência ao Chefe do
Poder Executivo Municipal sobre a reivindicação do vereador
Daniel Lemos. O edil informou ao plenário que o Prefeito
Marcelo Marques protocolou junto a Procuradoria Geral da
República em Governador Valadares um ofício, cujo conteúdo
cobra do referido órgão providências junto ao DNIT para que
este possa dar início ao trabalho de recuperação e
pavimentação do trecho da BR 259 que percorre o perímetro
urbano de nossa cidade, pois a degradação do referido
trecho vem ocasionando inúmeros transtornos para os
motoristas, pedestres e moradores locais. Tomar medidas
radicais como a paralisação do fluxo de veículo é inócua e

não iremos solucionar o problema. Que devido o trecho ser
de responsabilidade do DNIT, a administração municipal não
pode executar nenhuma obra para solução do problema sob
pena de responsabilidade administrativa do Chefe do
Executivo. O Alcaide também já protocolou junto a Cemig um
ofício informando sobre a extinção da COSIP, a qual será
cobrada dos contribuintes até o exercício financeiro deste
ano. A criação da COSIP – Contribuição para o Custeio de
Serviço de Iluminação Pública foi criada na gestão ex –
Prefeito Alaerte da Silva. O Prefeito Marcelo Marques por
meio da sua equipe técnica conseguiu encontrar um meio
legal para extinguir essa cobrança dos munícipes.
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra
solicitou ao plenário o apoio de sua indicação para que o
Chefe do Executivo Municipal empregue postes de iluminação
pública na Rua dos Pequiás com as ramificações para as
Ruas: Barros do Nascimento, Esperança e Aroeiras, no bairro
da Barra Preta. A iluminação pública destes logradouros
urbanos trará segurança para os moradores da localidade,
além da melhoria da qualidade de vida. A escuridão das ruas
gera insegurança nos munícipes. Estive no referido local
onde pude constatar a situação e conversar com os moradores
que relataram a real situação. A solução desse problema
pede urgência. Que se alegra com a presença dos moradores
da localidade no plenário. Essa indicação visa aflorar o
fato para podermos gerar uma solução. Que tem conhecimento
de um processo que visa a solução deste problema da
iluminação nos referidos logradouros, e por esse motivo o
edil, agradeceu a atenção do plenário e solicitou a
retirada de sua indicação.
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do
Prefeito disse ao plenário que ao tomar conhecimento da
indicação do vereador Neacir procurou o Prefeito Municipal,
o qual lhe informou que na data de 30 de julho deste ano
protocolou um ofício junto a Cemig cujo conteúdo solicitava
o fornecimento de energia elétrica para o logradouro
público, objeto da indicação do vereador Neacir. O problema
é que a referida área trata-se de um terreno pertencente a
VALE e de acordo com a CEMIG a responsabilidade pela
iluminação não seria sua, por ser uma área privada e não
pública. Esclarece ao plenário e em especial os cidadãos
que se fazem presente no auditório que o Prefeito Municipal
está requerendo o enquadramento público da referida área
ante ao interesse social, pois na localidade há dezenas de
residências, a fim de que a Cemig possa arcar com esse
projeto. Os esforços do Alcaide acabam se esbarrando na
burocracia do sistema que acaba por impedir a agilidade na
execução
deste
projeto
de
iluminação
pública.
Que
infelizmente existem problemas que fogem da alçada da
administração pública municipal. O Prefeito Marcelo é
consciente da necessidade do emprego da iluminação pública
do referido logradouro, mas devemos aguardar uma decisão da
Cemig, 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
035/2018 – aprovado por unanimidade
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº
036/2018 – aprovado por unanimidade
A Indicação do vereador Neacir foi retirada a pedido do
mesmo, como proponente da proposição, e, considerando que a
área mencionada é de propriedade privada, e não pública.
Chamada Final:
Foi constatada a presença de 10 (dez) vereadores, e
justificada a ausência do vereador Luciano Afonso Cézar por
motivo de doença.
A próxima reunião ordinária, ficam os Senhores Vereadores
convocados para o dia 15/10/2018, às 18:00 horas.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2018.

Rubens Barcelos
Presidente

Admar Gomes da Silva
Secretário

