
 
 
 
 
 
ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Vigésima Nona Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Aimorés-MG, realizada dia doze de novembro de dois mil e 
dezoito, com início às dezoito horas e vinte e cinco 
minutos, e término às vinte horas e doze 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 
Leitura de Correspondências e Comunicações: 
Convocação do Presidente do Conselho Municipal de 
Patrimônio Cultural, para uma reunião extraordinária do 
Conselho, dia 13/11/2018, nas dependências do Museu 
Histórico de Aimorés, ao lado da Prefeitura Municipal, 
situado na Avenida Raul Soares, nº 300, Centro – Aimorés. 
Ofício nº 350/2018, do Prefeito Marcelo Marques, requerendo 
inscrição de seu nome e demais Prefeitos de nossa região, 
para uso da tribuna livre, dia 12/11/2018, para abordar o 
tema sobre atraso nos repasses dos recursos do governo do 
Estado de Minas Gerais para os municípios. 
Ofício nº 358/2018 Prefeito Municipal Marcelo Marques 
solicitando desta Casa de Leis, autorização para 
transmissão da reunião ordinária do dia 12/11/2018, pelas 
redes sociais (facebook), através da Rádio Aliança, pelo 
fato do tema que será abordado pelos prefeitos ser de 
extrema relevância, e para que as informações cheguem ao 
maior número de pessoas possível. 
Tribuna Livre: 
Como orador inscrito o Senhor Marcelo Marques, Prefeito 
Municipal, o qual no uso da palavra disse ao plenário que 
se fazem presentes no plenário da Câmara os Prefeitos 
Municipais  de  Resplendor,  Ipanema, Ituêta e  Pocrane, os  



 
 
 
quais manifestaram na Tribuna. Segundo o Alcaide, 
necessário se faz por meio desta Casa informar a toda a 
sociedade o que está acontecendo com todas as 
administrações públicas municipais do Estado de Minas 
Gerais. O Estado não está repassando as receitas fiscais 
devidas para os Municípios, causando uma grave crise 
financeira e comprometendo a atividade da gestão pública e 
o desenvolvimento das políticas públicas de obrigação dos 
municípios. Que medidas já estão sendo adotadas por todos 
os municípios como a decretação do Estado de Calamidade 
Pública Financeira e a redução da jornada de trabalho. Que 
demissões não estão descartadas. Que na área da saúde 
somente as urgências e emergências estão sendo atendidas, 
enquanto tivermos recursos. Temos responsabilidade para com 
os nossos fornecedores, uma vez que esses necessitam 
receber o que nos venderam para continuar exercendo as suas 
atividades econômicas. O quadro atual é preocupante e não 
vemos dentro deste governo uma melhora da situação. Não 
iremos mais a Capital do Estado para discutir esse tema, 
pois estamos cansados de promessas que não são cumpridas. 
Não temos recursos do FUNDEB para honrar o pagamento do 
setor da educação e não podemos relocar recursos de outras 
dotações sob pena de responsabilidade fiscal. O fundo 
referente ao Piso Mineiro já não é repassado há muito 
tempo. Não sabemos por quanto tempo conseguiremos honrar 
com o pagamento do transporte escolar com os nossos 
recursos, pois o estado não repassa a verba destinada para 
essa despesa. Estamos chegando ao ponto de ter que fechar 
as portas das Prefeituras por falta de recursos.  Lamenta a 
falta de sensibilidade do Ministério Público Estadual que 
nos obriga a cumprir certas medidas sem indicar de onde 
poderemos tirar os recursos. São quatro instituições 
filantrópicas em nossa cidade, as quais ainda estão 
recebendo recursos do Município. Que seria um prejuízo, e 
um dano, ver essas instituições sendo fechadas. Por falha 
do Tribunal de Justiça tivemos o bloqueio de mais de 200 
mil em nossas contas para pagamento de precatórios. Estamos 
em atraso com a folha de pagamento dos servidores da 
educação, pois, não há o repasse dos recursos do FUNDEB e 
somos proibidos de pagar esses servidores com recursos de 
outra nomenclatura. É de suma importância prestar essas 
informações na Tribuna desta Casa, pois parte da população 
não acredita, e outra parte fica pensando ser má gestão do 
Prefeito. Lamenta as críticas de algumas pessoas da 
oposição que não se informam sobre a nossa realidade. Que 
deixa nesta Casa toda a documentação necessária para quem 
tiver interesse de analisar, a qual comprova o que 
sustentou na tribuna.  Nossa  administração  está  adotando  



 
 
 
 
todos os mecanismos, a fim de evitar gastos desnecessários 
e desperdícios do escasso dinheiro público. Que 
infelizmente, se não houver uma melhora no fluxo do repasse 
das receitas pertencentes ao nosso Município outros 
serviços prestados a população serão cortados, finalizou o 
alcaide. 
O Prefeito de Resplendor, Senhor Diogo Scarabelli, no uso 
da palavra disse ao plenário que os gestores municipais 
estão sendo injustiçados por uma situação que não foram 
eles que criaram. Que ao contrário das críticas, a maioria 
dos prefeitos municipais da nossa região são pessoas 
qualificadas e capazes de exercer o referido ônus. Que 
diante do problema criado pelo Governo Estadual estamos de 
mãos atadas. Os municípios pequenos sobrevivem 
exclusivamente de repasses das verbas estaduais e federais. 
A produção econômica local não é suficiente para gerar 
recursos para manter a máquina administrativa. Não há 
entusiasmo nas reuniões regionais dos prefeitos. Que 
lamentavelmente não estamos tendo tranquilidade para dormir 
diante desta situação de calamidade financeira, pois somos 
conhecedores da nossa responsabilidade. Os adversários 
promovem críticas à administração sem nenhuma 
responsabilidade. A situação provocada pelo atual Governo 
de Minas tem nome e sobrenome – “má gestão e corrupção”. A 
arrecadação do Estado nos últimos anos somente aumentou 
enquanto os repasses diminuíram. Não temos condições de 
cumprir com o que foi planejado no orçamento. As 
prefeituras tem uma folha de pagamento alta para honrar o 
pagamento. Estamos adotando inúmeras medidas para se 
adaptar a crise, como por exemplo, a redução da jornada de 
trabalho, o decreto de calamidade pública financeira entre 
outras medidas. O Prefeito de Belo Horizonte, Senhor 
Alexandre Calil está cobrando mais 500 milhões do Governo 
Estadual. O governo eleito Senhor Romeu Zema irá receber um 
governo de terra arrasada. Esclarecemos que todos os 
prefeitos estão unidos e solidários para defender os 
direitos da população. O momento é de união e não de 
críticas. Que em primeiro lugar afirmou o Alcaide que nossa 
Esperança deve está no Senhor Nosso Deus, uma vez que 
fazendo somente a nossa parte não é o bastante. Que em 
julho deste ano o município de Resplendor ajuizou duas 
ações contra o Estado de Minas, cujas liminares foram 
negadas sob a tese de que caso fossem deferidas poderia 
causar um colapso financeiro ao Estado de Minas, mas os 
Municípios que se explodam enfatizou o Alcaide. Que os 
munícipes não batem na porta do Governador e sim do 
Prefeito e dos vereadores. Que  estamos  lutando para mudar  



 
 
 
 
o procedimento do repasse do IPVA, cujo rateio deveria ser 
feito automaticamente no ato do pagamento pelo 
contribuinte. Que todos os prefeitos estão unidos em face 
desta calamidade financeira e espera a compreensão da 
sociedade. 
No uso da palavra o Prefeito Marcelo Marques disse ao 
plenário que lamenta as críticas infundadas da oposição 
quanto à iluminação de natal da Praça Central, pois não 
tivemos nenhum gasto, uma vez que os brinquedos já existiam 
e a praça foi decorada pelos servidores. Que não estamos 
dispensando ninguém, ocorre que assinamos um TAC com o 
Ministério Público Estadual, e à medida que damos posse aos 
aprovados no concurso, somos obrigados a dispensar os 
servidores contratados, uma vez que não podemos manter 
servidores efetivos e contratados para desempenhar a mesma 
função. 
O Prefeito de Itueta, Senhor Valter Nicoli, no uso da 
palavra disse que sua cidade é uma das menores da região. 
Que a situação de calamidade não foi criada pelos 
prefeitos, mas estão pagando por ela. Que chegou a pagar 
professores com os recursos próprios, mas agora foi 
informado de que não pode mais fazer isso. Devemos orar e 
pedir a Deus sabedoria para podermos sair desta situação. 
Que infelizmente parte da população não acredita nessa 
situação de calamidade financeira. Estamos cansados de ir a 
Belo Horizonte para resolver essa situação. A inercia do 
Governador de Minas em explicar essa situação é revoltante, 
pois ele não mais nos recebe. A população cobra do 
prefeito, mas está distante do governador. 
O Prefeito do município de Pocrane, Senhor Ernane José de 
Macedo, disse ao plenário que foi eleito em julho e está 
vivendo uma situação da qual não esperava encontrar. Que a 
noite não dorme, pois, não é fácil demitir pessoas. Que o 
município é pobre, e mantém a administração da máquina 
pública com os repasses do Governo Federal e Estadual. Que 
espera que o governo eleito Romeu Zema possa dar um fim 
nesse quadro de calamidade financeira. 
O Prefeito de Ipanema, Senhor Valter Paulo de Oliveira, no 
uso da palavra disse ao plenário que os municípios estão 
passando por uma situação da qual nunca imaginaram 
enfrentar. Que a retenção indevida dos repasses pelo 
Governo Estadual compromete toda atividade da administração 
pública municipal. As maiores receitas são provenientes dos 
repasses do Estado e do Governo Federal. Temos que cumprir 
a Lei de Responsabilidade Fiscal sob pena de sermos 
punidos. A união e a solidariedade dos Prefeitos nesse 
momento  é  importante,  assim  como  a compreensão de toda  



 
 
 
sociedade. Que o Município de Ipanema não conseguiu pagar 
os  professores, e  lamenta  as  críticas irresponsáveis da  
oposição. Os munícipes esperam o melhor de seus prefeitos.  
O município de Ipanema está se esforçando para suportar 
essa situação e a população deve trabalhar mais, a fim de 
que fiquemos menos dependente dos repasses dos recursos 
estaduais e federais. 
O Prefeito Marcelo Marques, disse ao plenário que acabamos 
de sair de uma eleição, razão pela qual devemos pedir aos 
nossos deputados estaduais e federais para que destinem 
verbas para os nossos municípios. Que tivemos outros 
deputados que aqui tiveram votos. Que o momento é de união. 
A saúde municipal recebeu verbas através de emendas 
parlamentares de outros deputados. Esclarece ainda que já 
esteve várias vezes no DNIT em Governador Valadares, 
afirmando que o seu Diretor é um grande mentiroso, ele não 
nos atende mais. Já acionamos o Ministério Público Federal 
sobre a situação da BR 259 que percorre o trecho urbano. 
Que conclama a todos os municípios a cobrarem junto aos 
seus deputados estaduais e federais para que medidas sejam 
tomadas, a fim de que sejam realizadas as obras de melhoria 
do trecho que percorre o perímetro urbano de nossa cidade, 
uma vez que ele é utilizado por todos os municípios. 
Oradores Inscritos: 
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra, 
disse ao plenário que identifica a importância da 
transmissão das reuniões desta Casa através da rádio, a fim 
de que os munícipes do interior possam tomar conhecimento 
dos fatos aqui debatidos. Diante das inúmeras dificuldades 
que os municípios estão enfrentando é importante termos fé 
em Nosso Deus, a fim de que as portas se abram. Quando tudo 
nos falta, ainda resta Deus. A incredulidade é ainda maior 
do que os nossos problemas. A sociedade não é capaz de 
visualizar as dificuldades pelas quais estão passando as 
administrações municipais. Que devemos erguer os nossos 
olhos para o céu e esperarmos que em Jesus Cristo nossos 
problemas sejam resolvidos. 
O Presidente Rubens Barcelos, no uso da palavra agradeceu a 
participação dos Prefeitos Municipais perante a Tribuna 
Livre desta Casa, a qual está aberta para todos, bem como 
endossa e se solidariza com a reivindicação dos mesmos. O 
Presidente enfatizou ainda que dos inúmeros problemas que 
estão surgindo na BR 474, como por exemplo, a queda de 
parte do asfalto em inúmeros pontos. Tempos atrás 
realizaram inúmeras obras em pontos que em sua opinião em 
nada afeta o trânsito. O DNIT não adota as medidas 
necessárias a fim de evitar o agravamento destes problemas, 
os quais são do conhecimento deles. Inúmeros bueiros estão  



 
 
 
 
sujos e entupidos. Já cobramos providências inúmeras vezes. 
Há uma má gestão dos recursos do DNIT, cujo uso deveria ter  
mais transparência. Que se faz necessário mais honestidade 
e transparência no uso do dinheiro público. 
O vereador Sebastião Ferreira de Souza, no uso da palavra, 
disse ao plenário que no seu quinto mandato como 
parlamentar nunca presenciou uma situação financeira tão 
delicada dos municípios. Que espera em Deus a superação 
destes problemas. O Município de Betim enfrenta a mesma 
situação. Endossa e congratula a iniciativa de todos os 
prefeitos nesta reunião. Essa situação deve ser transmitida 
para a população, e que lamenta a falta da transmissão 
desta reunião por meio da rádio local. Acredita que a 
situação não tem como piorar. A transferência de nossos 
doentes para outras cidades é preocupante, porque essas 
cidades também estão passando por sérios problemas 
financeiros. 
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do 
Prefeito, disse ao plenário que há duas semanas demonstrou 
a sua preocupação em dar conhecimento para a população 
sobre a situação financeira que está passando o Município 
de Aimorés. Estamos vivendo momentos tensos, e que a 
administração municipal está preocupada em continuar a 
assistir a sua população ante a retenção dos repasses. Que 
congratula os Prefeitos por essa iniciativa. Os 
profissionais que possuem conhecimento de administração da 
área pública estão passando por dificuldades, acredita que 
o novo Governador do Estado irá enfrentar grandes 
problemas, pois o mesmo não detém conhecimentos de 
administração pública. Os Prefeitos estão corretos em 
informar a sociedade o que está se passando, bem como os 
congratula pelas iniciativas já adotadas. Que apesar das 
dificuldades o município de Aimorés, estará honrando com o 
pagamento de sua folha de servidores. 
O vereador Daniel Lemos, no uso da palavra, disse ao 
plenário que esteve no DNIT em Governador Valadares na 
companhia de outros parlamentares. Que ouviram do 
responsável pelo órgão que o Município deveria promover a 
retirada de uma rede de esgoto que passa pela BR antes que 
eles pudessem iniciar as obras. Que fica uma situação 
difícil. Pela ocasião não sentiu confiança na pessoa deste 
Diretor. Quanto às dificuldades financeiras enfrentadas 
pelos Municípios, disse o Edil que são nesses momentos que 
acabamos encontrando os melhores caminhos. O Deputado 
Marcelo Álvaro não medirá esforços de colocar emendas para 
nossa  cidade.  Que  congratula  a  presença da rádio nessa  
 



 
 
 
 
reunião e que seria de suma importância a transmissão de 
nossas reuniões por meio deste meio de comunicação a fim de  
que a população, especialmente a do interior, possa tomar 
conhecimento do conteúdo de nossas reuniões. 
Apresentação sem Discussão de Proposições: 
Projeto de Lei nº 031/2018 que “Dispõe sobre a promoção das 
famílias circenses e instalação de circos no Município”, 
encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 
para análise e emissão de parecer. 
Projeto de Lei nº 038/2018 “Dispõe sobre legitimação de 
posse de imóvel público municipal descrito no processo de 
legitimação nº 010/2018”, encaminhado à Comissão de 
Serviços Públicos, Obras e Meio Ambiente. 
Projeto de Lei nº 039/2018 ”Institui o Código de Obras e 
Edificações do Município de Aimorés e dá outras 
providências”, encaminhado à Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação, para análise e emissão de parecer. 
Projeto de Lei nº 040/2018 “Reforma o Código de Posturas do 
Município de Aimorés e dá outras providências”, encaminhado 
à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para análise e 
emissão de parecer. 
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 19/11/2018, às 18:00 horas.  
 
 
 
 
 
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2018. 
 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 
 


