ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG.

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

CÂMARA

Ata da Trigésima Terceira Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia dez de dezembro de
dois mil e dezoito, com início às dezoito horas e dezenove
minutos, e término às dezoito horas e quarenta e quatro
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 Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra
indagou ao Líder do Prefeito sobre o trabalho realizado por
um engenheiro de trânsito, cujo fim era a restruturação do
trânsito no centro da cidade. Segundo o edil, o mesmo está
sendo questionado pelos munícipes sobre a conclusão deste
estudo e o início da execução deste trabalho, o qual seria
realizado pela atual gestão segundo o Líder do Prefeito
nesta Casa. Que diante das indagações populares, necessário
se faz apresentar este questionamento.
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do
Prefeito, disse ao plenário em resposta a manifestação o
vereador Neacir, a administração Municipal contratou uma
empresa da cidade de Vitória, cujos funcionários estiveram
em Aimorés fazendo o levantamento dos dados, entretanto,
até a presente data a Empresa não apresentou a conclusão de
seus trabalhos. Que o trânsito urbano de nossa cidade
necessita ser reestruturado e adequado à legislação de
trânsito, a fim de permitir a circulação e o estacionamento
dos veículos. Que as faixas de trânsito lançadas nas vias,
apesar de terem sido feitas por pessoas bem intencionadas,
não estão adequadas à legislação e aos critérios técnicos.
Que lamenta a não conclusão do trabalho pela empresa de
engenheira de trânsito. Que irá cobrar do Poder Executivo,
uma posição
desta empresa. Que amanhã será feito o

pagamento de 25% dos funcionários que recebem pelo FUNDEB
referente ao mês de outubro. O pagamento integral do mês de
novembro dos servidores será feito no dia 12 deste mês,
exceto os funcionários que recebem pelo FUNDEB. Que nos
próximos dias será divulgada a data do pagamento do 13º
salário dos servidores. O atraso no repasse do ICMS até a
presente data chega à monta de 1,5 milhão de reais e de 3
milhões, referente ao repasse do FUNDEB. Todos os prefeitos
estarão amanhã dia 12, na Assembleia Legislativa do Estado,
a fim de pressionar os seus deputados a votarem contra o
Projeto de Lei do Governador Fernando Pimentel, cujo objeto
visa bloquear os recursos oriundos da Lei Kandir em um
único fundo que tem como objetivo sanar as mazelas
financeiras administrativas criadas pela gestão estadual. O
edil solicitou ainda que os vereadores entrem em contato
com os seus deputados, a fim de persuadi-los a votarem
contra esse projeto de Lei.
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
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 17/12/2018, às 18:00 horas.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2018.
Rubens Barcelos
Presidente

Admar Gomes da Silva
Secretário

