
 
 
 
 
 
ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Vigésima Sexta Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Aimorés-MG, realizada dia quinze de outubro de dois mil 
e dezoito, com início às dezoito horas e quinze minutos, e 
término às dezoito horas e cinquenta 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 assessor jurídico Dr. Rodrigo Condé.  
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Tribuna Livre: 
Como orador inscrito o Senhor Marcelo Brito 
Ferreira, Presidente da APAE de Aimorés fez uma prestação 
de contas do Show de Prêmios realizados no Parque de 
Exposição de Aimorés no dia 16 de setembro deste 
ano. Segundo o Tribuno, mesmo não sendo obrigado, se sentiu 
no dever de vir perante esta Casa prestar contas sobre a 
realização do Show de Prêmios realizado no dia 16 de 
setembro durante as festividades de comemoração pelo 
aniversário da cidade, uma vez que a sua gestão é pautada 
com muita transparência para que não fique nenhum 
comentário malicioso. A referida prestação de contas está 
também disponível na pagina do facebook da APAE. O referido 
evento se tratava de um sonho antigo da instituição, mas 
neste ano, por solicitação do Prefeito Municipal Senhor 
Marcelo Marques concatenamos uma seria de medidas e 
esforços para que esse sonho pudesse se tornar uma 
realidade e consequentemente abrilhantar as festividades da 
cidade. Agradeceu a administração municipal, a qual 
disponibilizou o alvará do corpo de bombeiro entre outras 
medidas de  suma importância.  O patrocinador assumiu todos  



 
 
 
 
os riscos do evento, não tendo a APAE nenhuma 
responsabilidade financeira. Que foram vendidas 10.500 
cartelas, sendo que a APAE teve um lucro líquido de 
R$187.700,00. As despesas para realização do show estão 
disponíveis para todos os interessados. Que infelizmente no 
último momento tivemos que assumir algumas despesas, as 
quais não comprometeram a realização do evento e evitamos 
com isso o surgimento de escaramuças. Disse ainda que  
recebeu um convite do Prefeito Marcelo para fazer no ano 
que vem outro show de prêmios se possível maior do que o 
deste ano. Que todo o custo deste evento foi suportado pelo 
nosso patrocinador. A APAE é mantida com recursos públicos 
e doações particulares. O lucro obtido com este evento 
permitirá que possamos realizar alguns projetos antigos, 
bem como a contratação de novos profissionais a fim de 
melhor atender os nossos assistidos. Que apesar do sucesso 
do show de prêmios o Tribuno enfatizou a importância da 
comunidade de continuar ajudando a APAE de Aimorés. As 
outras instituições filantrópicas de nossa cidade como o 
Hospital São José e São Camilo, Asilo de Velhos Jesus 
Nazareno e a AAMAR estão dialogando no sentido de buscar 
realizar um evento semelhante para arrecadar fundos para 
manter as suas atividades fins. Que se coloca a disposição 
de todos para quaisquer esclarecimentos sobre o Show de 
Prêmios e as atividades da APAE de Aimorés. 
Oradores Inscritos: 
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do 
Prefeito, no uso da palavra congratulou o tribuno por sua 
manifestação e enalteceu o seu trabalho a frente da direção 
da APAE de Aimorés. Que tempos atrás logrou junto à 
procuradoria de converter penalidades de multa em alimentos 
para instituições filantrópicas de nossa cidade. Que o 
referido procedimento comoveu a todos. Na pessoa do 
vereador Neacir congratula todos os Professores pela 
passagem de seu dia. A administração municipal convida a 
todos para participar da inauguração da praça e da academia 
da saúde no Bairro da Rua Nova, obra realizada com recursos 
próprios. Em breve estaremos concluindo a pavimentação de 
ruas de acesso ao Bairro Betel, bem como a inauguração da 
sua praça e a uma academia da saúde. Que lamentavelmente a 
administração municipal está gerindo a máquina pública com 
apenas 25% do ICMS, pois o restante está sendo retido 
dolosamente pelo Governo do Estado de Minas. Que o crédito 
que o Município tem com o Estado de Minas Gerais em razão 
de tributos retidos ilicitamente já se aproxima da casa dos 
dez milhões de reais. A administração municipal muito 
poderia  fazer  pelo  município caso o Estado pagasse o que  



 
 
 
 
nos deve. O Prefeito Marcelo Marques diante deste quadro 
está conseguindo realizar um verdadeiro milagre ao promover 
em dia o pagamento de todos os servidores e fornecedores. 
Que essa situação de equilíbrio não é acompanhada por todos 
os municípios mineiros. Que após o resultado da eleição 
estadual, acredita que este quadro possa piorar, agravando 
a situação econômica das Prefeituras. A Prefeitura de 
Barbacena se encontra em estado de calamidade financeira, 
tendo decretado a suspensão do pagamento aos fornecedores 
municipais até o dia 31 de janeiro. Que o motivo é o 
“calote” superior a 64 milhões de reais aplicado pelo 
governo do Estado de Minas. Que ainda estamos em dia com a 
folha de pagamento dos servidores e os fornecedores, 
finalizou o edil. 
Segunda Parte: Ordem do Dia 
Chamada Final: 
Foi constatada a presença de 11 (onze) vereadores. 
A próxima reunião ordinária, ficam os Senhores Vereadores 
convocados para o dia 22/10/2018, às 18:00 horas. 
 
Sala das Sessões, 22 de outubro de 2018. 
 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 
 

 


