
 
 
 
 
 
 
ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Aimorés-MG, realizada dia dezoito de junho de dois mil e 
dezoito, com início às dezoito horas e sete 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 
Leitura de Correspondências e Comunicações: 
Convite do Prefeito Municipal Marcelo Marques convidando 
para participar da inauguração da iluminação do campo “João 
Crisóstomo Belesa”, mais conhecido como Campo dos 
Ferroviários, no dia 22/06/2018, às 19h00min. 
Leitura de Pareceres: 
Parecer favorável da Comissão de Serviços, Públicos, Obras 
e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº 017/2018 que “Dispõe 
sobre a legitimação de posse de imóvel público municipal 
descrito no processo de legitimação nº 002/2018. 
Apresentação sem Discussão de Proposições e dos Projetos de 
Lei em Pauta. 
Projeto de Lei Complementar nº 018/2018 que “Dispõe sobre 
cobrança de dívida ativa do Serviço Autônomo  de Água e 
Esgoto de Aimorés-MG – SAAE por meio de procedimentos 
administrativos e ação de execução fiscal e dá outras 
providências”, encaminhado à Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas, para análise e emissão de 
parecer. 
Projeto de Lei Complementar nº 019/2018 que “Institui o 
Programa de Recuperação fiscal – REFIS do SAAE de Aimorés e 
dá outras providências”, encaminhado à Comissão de 
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para análise e 
emissão de parecer. 



 
 
 
 
 
Projeto de Lei Complementar nº 020/2018 que “Dispõe sobre a 
alteração do número de vagas para o cargo de Agente de 
Manutenção Eletro Hidráulico no quadro geral de servidores 
públicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aimorés-
MG”, encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas, para análise e emissão de parecer. 
Projeto de Lei Complementar nº 021/2018 que “Estabelece 
procedimento de apuração e inscrição na dívida ativa de 
créditos não tributários devidos ao SAAE de Aimorés e dá 
outras providências”, encaminhado à Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas, para análise e emissão de 
parecer. 
Projeto de Lei nº 022/2018 que “Cria o Programa “Jovem 
Aprendiz” no âmbito do Município de Aimorés e dá outras 
providências”, encaminhado à Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas, para análise e emissão de 
parecer. 
Projeto de Lei nº 023/2018 que “Dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para elaboração do orçamento do município de 
Aimorés para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências”, encaminhado à Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas, para análise e emissão de 
parecer. 
Projeto de Lei Complementar nº 024/2018 que “Reestrutura o 
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da 
Câmara Municipal de Aimorés e dá outras providências”, 
encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de 
Contas, para análise e emissão de parecer. 
Oradores Inscritos: 
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra 
informou ao plenário que presenciou nesses dias na 
localidade do Triângulo, próximo ao centro da cidade, a 
divisão de uma área, a qual segundo moradores pertenceria à 
empresa VALE. Que desconhece os procedimentos e os fins que 
conduziram a divisão destes imóveis. Tanto a divisão quanto 
a alienação da área pela referida empresa lhe foi 
questionada por munícipes. Acreditava que a VALE pudesse 
doar esses imóveis para a administração pública municipal 
ao invés de aliená-los no mercado imobiliário. Em certo 
momento presenciou um tumulto de moradores quando da 
colocação dos piquetes de divisão. Que deseja saber do 
Líder do Prefeito nesta Casa esclarecimentos sobre o 
referido assunto. Tem conhecimento de que a empresa além da 
alienação destas áreas iria legalizar os imóveis onde 
residem alguns antigos moradores. 
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do 
Prefeito e em resposta a manifestação do vereador Neacir, 
disse ao plenário que tem conhecimento de que a referida 
área alienada é de propriedade privada e que pertenceria à 
empresa VALE, a qual a princípio tem o direito de lhe dar o 
destino que entender melhor. Que sabe por meio de terceiros  



 
 
 
 
que a referida empresa há muito tempo dividiu essas áreas e 
transferiu o procedimento de venda para uma corretora de 
imóveis desta cidade, a qual acredita que teria maiores 
informações sobre essas negociações. Que placas de 
propaganda de venda permaneceram nessas áreas por muito 
tempo. 
O Secretário da Mesa Diretora, o vereador Admar Gomes da 
Silva, no uso da palavra informou ao plenário que através 
de emenda parlamentar do Deputado Federal Mauro Lopes, o 
Distrito de Alto Capim será contemplado com uma ambulância, 
fruto de uma indicação conjunta com o vereador Sebastião 
Ferreira. Que o distrito de Alto Capim está distante da 
sede e a presença física desta ambulância ofertará um 
conforto aos moradores do distrito. Que na oportunidade 
agradece o apoio dos demais colegas. 
O Presidente da Câmara, o vereador Rubens Barcelos, no uso 
da palavra, disse ao plenário que também esteve presente 
com o Deputado Federal Mauro Lopes, oportunidade que 
transmitiu ao mesmo a necessidade de uma ambulância para 
assistir os moradores do distrito de Alto Capim, São 
Sebastião da Vala e Córregos. Que o referido Parlamentar 
informou que a ambulância estará chegando em breve ante a 
necessidade daquela população que está distante dos 
primeiros socorros. 
O vereador Daniel Lemos, no uso da palavra, disse ao 
plenário que gostaria que fosse registrado nos anais desta 
Casa a sua nota de repúdio e indignação quanto à forma com 
a empresa VALE trata a população de nosso município. 
Segundo o edil, a referida empresa deixa um passivo de 
problemas para a municipalidade sem apresentar nenhuma 
contrapartida. Que lamenta a alienação da referida área 
urbana pela VALE, a qual poderia ter sido doada para a 
administração municipal, a fim de dar melhor destino, 
oferecendo aos munícipes de área de risco, uma melhor 
qualidade de vida. O Poder Público local e a sociedade 
civil organizada deveria ter mais pulso forte com a VALE. 
Necessitamos de mais viadutos sobre a linha férrea dentro 
do perímetro urbano. Que seja solicitado da referida 
empresa a limpeza e o desassoreamento dos córregos urbanos, 
o que é muito pouco ante aos problemas que a mesma causa à 
cidade. A empresa VALE alienou os imóveis urbanos sem 
discutir com as autoridades um fim mais adequado para as 
referidas áreas. 
O vereador João Martins Nunes, no uso da palavra, disse ao 
plenário que se faz necessário a presença de um técnico em 
enfermagem para atuar juntamente com o motorista da 
ambulância, para dar suporte e segurança aos munícipes que 
são  atendidos  quando  da ocorrência  de um sinistro, pois  



 
 
 
 
somente o motorista não dispõe de conhecimento técnico para 
atuar em certas situações mais graves. 
Discussão e votação dos Projetos de Lei em pauta e das 
Proposições: 
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 
015/2018 – aprovado por unanimidade. 
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 
016/2018 – aprovado por unanimidade. 
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 017/2018 
– aprovado por unanimidade. 
Chamada Final: 
Foi constatada a presença de 11 (onze) vereadores. 
A próxima reunião ordinária, ficam os Senhores Vereadores 
convocados para o dia 25/06/2018, às 18:00 horas. 
 

Sala das Sessões, 25 de junho de 2018. 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 
 

 


