
 
 
 
 
ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Trigésima Segunda Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia três de dezembro de 
dois mil e dezoito, com início às dezoito horas e quinze 
minutos, e término às dezoito horas e cinquenta e cinco 
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 André Vidal. Após a oração foi realizada 
a execução do Hino Nacional Brasileiro. 
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Leitura de Correspondências e Comunicações: 
Convite da Secretaria Municipal de Saúde, para participar 
do evento “Ações do Autocuidado da Saúde”, no dia 
07/12/2018, á partir das 16h00min, no Centro Municipal de 
Saúde. 
Leitura de Pareceres: 
Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Tomada de Contas, ao Projeto de Lei nº 037/2018 “Estima a 
receita e fixa a despesa do Município de Aimorés e dá 
outras providências”. 
Parecer favorável da Comissão de Serviços Públicos, Obras e 
Meio Ambiente, ao Projeto de Lei nº 041/2018 “Dispõe sobre 
a conversão de área urbana no distrito de Conceição do 
Capim, de área rural que especifica e dá outras 
providências”. 
Oradores Inscritos: 
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de líder do 
Prefeito, no uso da palavra congratulou a iniciativa da 
Igreja Cristã Maranata, a qual realizou no dia 02 deste mês 
um culto em favor das autoridades de nossa cidade. No 
evento se fizeram presentes o edil, o Vice – Prefeito e 
inúmeras autoridades. A iniciativa da Igreja Maranata é 
motivo de gratidão. Que o pedido do vereador João Martins 
feito na última reunião foi atendido pela administração 
pública.  A administração  municipal  está desenvolvendo em  



 
 
 
 
todos os distritos e comunidades as ações de saúde com a 
presença de inúmeros profissionais da saúde, onde também 
são realizados exames laboratoriais. Trata-se de uma medida 
pública preventiva da atual gestão. Que muitas vezes 
preocupamos com a nossa saúde e nos esquecemos da saúde dos 
nossos familiares. A referida ação social visa atender 
preventivamente a saúde de nossos munícipes. O edil 
informou que em duas oportunidades presenciou o vereador 
Daniel Lemos criticar os trabalhos e as atividades do SAAE 
de nosso Município. Diante das críticas esteve na referida 
autarquia ocasião em que obteve o respectivo relatório de 
atividades da autarquia nestes quase vinte quatro meses que 
são: contratação de empresa para implantação de ETE’S 
Biológicas nos distritos de Penha do Capim, Mundo Novo de 
Minas e São José do Limoeiro; contratação de empresa para 
construção de aproximadamente 2.000 metros de rede de 
esgoto envelopada no Córrego da Natividade; contratação de 
empresa para reforma geral da Estação de Tratamento de 
Esgoto sede Aimorés; contratação de empresa para perfuração 
de poços tubulares profundos nos distritos de Conceição do 
Capim, Expedicionário Alício e São Sebastião da Vala; 
contratação de empresa para elaboração de projeto visando o 
atendimento com água tratada canalizada da sede de Aimorés 
para o distrito de Santo Antônio do Rio Doce; Contratação 
de empresa para construção de aproximadamente 1.500 metros 
de redes de água e esgoto e ligações de água e esgoto, bem 
como construção de poços de visitas para o SAAE; conclusão 
do processo licitatório para aquisição de quatro 
reservatórios metálicos de água, tipo cilíndrico, vertical 
com capacidade de 100 m³ para instalação em bairros da 
cidade. Todas essas obras foram realizadas com recursos 
próprios. Que também ocorreu a ampliação e o melhoramento 
nos sistemas de abastecimento de água dos distritos com a 
reforma das ETA’S, construção de várias redes de água e 
redes de esgoto referente à ampliação e troca das mesmas, 
tanto na sede como nos distritos. Há ainda convênio de 
colaboração para recebimento de contribuições na conta de 
água e repasse para as instituições filantrópicas. 
Colaboração e apoio com o carro pipa fornecendo água 
potável gelada para vários eventos. Que se encontra em fase 
de estudo uma tarifa social para atender as instituições 
filantrópicas de nossa cidade. Quanto à crítica das falhas 
deixadas nos calçamentos quando da manutenção da rede de 
água e esgoto, o edil foi informado que se faz necessário 
formar uma carga asfáltica para realizar o trabalho de uma 
só vez, pois esse trabalho é dispendioso para a autarquia 
não sendo sempre possível ser realizado após a conclusão da 
reparação de cada rede, finalizou o edil. 
O vereador Daniel Lemos, no uso da palavra disse ao 
plenário em resposta a manifestação do líder do Prefeito 
que contra provas não há argumentos. Que o SAAE extinguiu o 
cargo de calceteiro. Que falta qualidade na prestação do 
serviço do SAAE quando da recuperação da pavimentação das 
vias públicas. Que a falha é da autarquia e não de seus 
servidores, disse o edil. Que a taxa mínima de água cobrada 
é um assalto aos munícipes. Quem acaba com o SAAE é a 
própria administração pública independentemente da gestão.  



 
 
 
 
Que as vias públicas estão cheias de buracos, os quais 
foram feitos por meio de obras do SAAE. Que está faltando 
qualificação dos servidores para executar desse tipo de 
trabalho. 
Segunda Parte: Ordem do Dia 
Discussão e votação dos Projetos de Lei em pauta e das 
Proposições: 
Discussão e votação única do Projeto de Lei nº 037/2018 – 
aprovado por unanimidade. 
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 041/2018 
– 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 10/12/2018, às 18:00 horas.  
 
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2018. 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 
 

 


