ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG.

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

CÂMARA

Ata da Vigésima Sétima Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia vinte e dois de
outubro de dois mil e dezoito, com início às dezoito horas
e dez minutos, e término às dezoito horas e quarenta
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
Oradores Inscritos:
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do
Prefeito, no uso da palavra disse ao plenário: “o que já
estava ruim acabou de piorar”. Segundo o edil, o Prefeito
Marcelo Marques em reunião com a Secretária Municipal de
Educação, o Secretário Municipal de Finanças e o Presidente
do Conselho do FUNDEB, Professor Claudeir, informou que o
Município recebeu apenas 139 mil reais do FUNDEB, sendo que
a folha supera os 400 mil reais. O Estado não está honrando
com a sua responsabilidade no pagamento dos professores,
tendo a administração municipal que suportar esse ônus. O
município vizinho de Baixo Guandu foi contemplado com 666
mil reais de recursos do FUNDEB. Que há disparidade entre
os municípios na questão do repasse dos fundos do FUNDEB.
Segundo a AMM - Associação Mineira dos Municípios, a dívida
do Estado de Minas para com os Municípios chega a 9,4
bilhões de reais. Que diante desse quadro não foi possível
honrar com o pagamento dos professores estaduais. Esse será
o grande problema a ser enfrentado pelo próximo governador.
Os candidatos ao governo estão cientes dessa situação, a
qual o governo de Fernando Pimentel criou.

Mesmo com todas as dificuldades a administração municipal
está em dia com o pagamento de seus servidores e
fornecedores. Que inúmeros municípios mineiros já estão
decretando estado de calamidade financeira. Em resposta as
solicitações do vereador Daniel Lemos feita na última
reunião, informou o edil que a empresa VALE já está
realizando o trabalho de desassoreamento e de limpeza dos
córregos do Xuxa e Natividade.
O Presidente Rubens Barcelos, no uso da palavra disse ao
plenário que devido ao período de estiagem algumas
localidades já estão entrando em calamidade devido à falta
de água. O Rio Capim está assoreado, circunstância que
acaba ocasionando inundações durante o período das monções,
especialmente no perímetro urbano do distrito de Conceição
do Capim. Que após inúmeras cobranças e reclamações junto
aos órgãos ambientais competentes não recebemos nenhuma
resposta. Os órgãos ambientes são ávidos quando da
aplicação de multas aos proprietários rurais que não
possuem outorga de suas bombas de água e sistema de
irrigação, e lentos na solução de problemas que afetam toda
a sociedade. Se não ocorrer o desassoreamento e a limpeza
do Rio Capim inúmeras residências e propriedades rurais
serão atingidas durante as chuvas.
O vereador Daniel Lemos, no uso da palavra, disse ao
plenário que está consciente do trabalho da Vale. O Rio
Doce no perímetro que margeia o Bairro da Barra do Manhuaçu
está muito assoreado devido à construção da hidrelétrica.
Que inúmeras residências despejam o seu esgoto in natura
dentro desse assoreamento causando um mau cheiro e poluindo
o meio ambiente devido à ausência de saneamento básico. Que
se faz necessário à realização de uma limpeza das margens
do Rio Doce que percorre o perímetro do Bairro da Barra do
Manhuaçu. O edil, enfatizou que a crise financeira
provocada pelo Governo do Estado de Minas Gerais obrigará o
enxugamento
da
máquina
pública,
obrigando
os
administradores públicos a trabalharem com o mínimo. Que a
sociedade pagará por esse preço. Essa situação obrigará a
nossa administração municipal a enxugar a folha de
pagamento dos servidores e a revisar os seus gastos.
O vereador André Vidal de Freitas, em resposta a
manifestação
do
vereador
Daniel,
enfatizou
que
a
administração municipal está em dia com o pagamento dos
seus servidores e os professores de sua rede. Que o
problema está na folha do estado em que o Município está
sendo obrigado em honrá-la devido à falta de repasse de
recursos do FUNDEB pelo Estado de Minas.
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra
solicitou o apoio do plenário na aprovação de sua indicação
para que o Poder Executivo possa promover a pavimentação da
Rua Capitão Manoel Antônio no trecho da casa de nº 09 até a
ponte na entrada do distrito de Penha do Capim. Segundo o
edil, fez essa indicação a pedido dos moradores do referido
distrito. Essa parte da rua não é calçada e com isso a

poeira se levanta causando transtornos. A referida rua dá
acesso ao Parque de Exposição e o Esporte Clube Penhense. A
pavimentação desta via irá beneficiar a todos.
Apresentação sem Discussão de Proposições:
Indicação do vereador Neacir de Oliveira Silva solicitando
calçamento da Rua Capitão Manoel Antônio no trecho
compreendido entre a casa de nº 09 (anexa à unidade de
resfriamento de leite) até a ponte na entrada do distrito
de Penha do Capim.
Segunda Parte: Ordem do Dia
Discussão e Votação dos Projetos de Lei em Pauta e das
Proposições:
Discussão e votação da Indicação do vereador Neacir –
aprovada por unanimidade.
Chamada Final:
Foi constatada a presença de 11 (onze) vereadores.
A próxima reunião ordinária, ficam os Senhores Vereadores
convocados para o dia 29/10/2018, às 18:00 horas. Na ordem
do dia dessa próxima reunião estarão em pauta para
discussão e votação os Projetos de Resolução nºs 004/2018 e
005/2018, referente à Prestação de Contas do exercício
financeiro de 2005.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 2018.
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