ATA DA TRIGÉSIMA PRIMRIRA
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG.

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

CÂMARA

Ata da Trigésima Primeira Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia vinte e seis de
novembro de dois mil e dezoito, com início às dezoito horas
e vinte e quatro minutos, e término às dezenove horas e
cinco minutos. A reunião foi presidida pelo Presidente
Rubens Barcelos, com o auxílio técnico da secretária
legislativa Maria de Lurdes, 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 Pareceres:
Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação, ao Projeto de Lei nº 039/2018 “Institui o Código
de Obras e Edificações do Município de Aimorés e dá outras
providências”.
Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação, ao Projeto de Lei nº 040/2018 “Reformula o Código
de
Posturas
do
Município
de
Aimorés
e
dá
outras
providências”.
Apresentação sem discussão de Proposições:
Projeto de Lei nº 041/2018 “Dispõe sobre a conversão em
área urbana no distrito de Conceição do Capim, de área
rural que especifica e dá outras providências”.
Oradores Inscritos:
O vereador Daniel Lemos, ao fazer uso da palavra, solicitou
ao Líder do Prefeito na Câmara – vereador André Vidal, que
interceda junto ao Prefeito Marcelo, no sentido de
verificar com atenção o calçamento da rua Edgar Fonseca,
construído há apenas uns cinco anos, e encontra-se muito
danificado,
necessitando
de
ser
reparado.
Que
o
departamento
responsável
possa
tomar
as
devidas
providências. Sabemos que a demanda é grande e deveria
terceirizar essa prestação de serviço. Disse ainda que na
Rua Principal, e em diversos pontos do bairro Barra do
Manhuaçu carece também de atenção no que se refere ao
calçamento, pontos estes que sempre estão próximos aos

relógios do SAAE. Uma outra reivindicação do vereador foi
sobre a colocação de placas indicativas nas ruas do bairro
Barra do Manhuaçu, para facilitar a entrega de mercadorias
e outros aos moradores.
O vereador João Martins Nunes, solicitou ao Líder do
Prefeito – vereador André Vidal, providências sobre a
limpeza (varrição) da Rua João Luiz Frizzera, devido ao
acúmulo de lixo espalhado na rua, e muitos moradores estão
fazendo queimadas para minimizar o problema do lixo, porém,
acarretando outros danos ao meio ambiente.
O vereador André Vidal, informou que as placas indicativas
para os bairros: Barra do Manhuaçu e Residencial Nilton
Freire, estão sendo providenciadas, o processo licitatório
parece que foi concluído, mas, vai verificar qual é a real
situação no momento e reforçar o pedido. A empresa Renova
não pagou ao município de Aimorés o que de fato era devido.
A
população tem buscado junto aos escritórios de
advocacia, através de ações judiciais, indenização pelo
dano causado pelo rompimento da barragem da Samarco em
Mariana, que é controlada pela Vale e pela BHP Billiton.
Não apenas Aimorés, mas, todos os Municípios atingidos além
de não terem recebido os valores devidos, a Renova está
pressionando para desistirem das ações.
Em reunião ocorrida na cidade de Uberaba que contou com a
presença de vários prefeitos de Municípios de Minas Gerais,
o representante do governador eleito Romeu Zema prometeu
que a partir de janeiro de 2019 os pagamentos serão
repassados em dia para os Municípios, ficando os valores
devidos aos municípios para uma negociação posterior. Que o
Município de Aimorés possui um crédito superior a 10
milhões de reais com o governo estadual. O prefeito Marcelo
Marques
enviou
Ofício
ao
Ilustre
Representante
do
Ministério Público, Sr. Márcio Ayala, expondo a situação de
calamidade financeira em que se encontra o Município de
Aimorés e suplicando a intervenção do mesmo, no sentido de
tomar as medidas necessárias ao retorno da normalidade de
recursos para o Município. O Município possui em conta
referente aos repasses do Fundeb apenas R$ 51.894,36, tendo
em atraso a folha de pagamento dos professores de outubro e
mais o terço constitucional de férias. Que o Município de
Aimorés precisou fazer um parcelamento junto a Receita
Federal pois a administração passada aplicou índice
incorreto do FAP – Fator Acidentário de Prevenção, em
relação ao período de setembro de 2013 a dezembro de 2016,
o que gerou um valor a pagar de R$ 517.624,29, além de
multas e juros na monta de R$ 285.751,71, valores que foram
parcelados junto a Receita para pagamento em 60 (sessenta)
parcelas. É mais um prejuízo que terá de ser suportado pelo
Município, fruto da má administração da gestão anterior.
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
031/2018 – aprovado por unanimidade.
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº
038/2018 – aprovado por unanimidade.

Discussão e votação única do Projeto de Lei nº 039/2018 –
aprovado por unanimidade.
Discussão e votação única do Projeto de Lei nº 040/2018 –
aprovado por unanimidade.
Antes do encerramento da sessão, o Vereador Rubens
Barcelos, Presidente da Mesa, comunicou aos Senhores
Vereadores que a última reunião ordinária deste ano será no
dia 17/12/2018, devido às últimas segundas-feiras do mês de
dezembro cair em dias de feriado, ou seja, dia 24/12 véspera de Natal, e dia 31/12 - véspera de Ano Novo. Assim
sendo, e, em acatamento ao que dispõe o Regimento Interno
da Casa, nessa última reunião ocorrerá a eleição da Mesa
Diretora para o biênio 2019/2020.
Chamada Final:
Foi constatada a presença de 11 (onze) vereadores.
A próxima reunião ordinária, ficam os Senhores Vereadores
convocados para o dia 03/12/2018, às 18:00 horas.
Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2018.
Rubens Barcelos
Presidente

Admar Gomes da Silva
Secretário

