
ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AIMORÉS-MG. 
Ata da Vigésima Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Aimorés-MG, realizada dia sete de agosto de dois mil e 
dezessete, com início às dezoito horas e vinte minutos e 
término às dezoito horas e quarenta minutos. A reunião foi 
presidida pelo Presidente Rubens Barcelos, com auxílio 
técnico da secretária Legislativa Maria de Lurdes e do 
assessor jurídico Dr. Rodrigo Condé, e contou com a 
presença de 10 (dez) 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 Cezar 
- Neacir de Oliveira Silva 
- 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. 
Não foi possível realizar a execução do Hino Nacional 
Brasileiro por problemas técnicos. 
Primeira parte: expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Leitura de Correspondências e Comunicações: 
Convite da Câmara Municipal de Baixo Guandu e Câmara 
Municipal de Resplendor para o 1º Fórum Legislativo 
Interestadual de Desenvolvimento Sustentável, no dia 10 de 
agosto, de 08h00min às 17:h00min, no Teatro Dom Bosco – 
Baixo Guandu-ES. 
Convite dos municípios de Baixo Guandu, Aimorés, Resplendor 
e Ituêta, através do Grupo de Trabalho de Turismo do BARI, 
convidando para o “Lançamento dos Produtos de Turismo do 
BARI”, no dia 10/08/2017, às 14h30min, no Auditório da 
UNIPAC de Aimorés. 
Convite da AAMAR para o 1º AAMAR em Festa, no dia 
12/08/2017, das 18:h00min às 22h00min, com diversas 
atrações e comidas. 
Apresentação sem discussão de Proposições e dos Projetos de 
Lei em pauta: 
Projeto de Lei nº 028/2017 que “Autoriza a administração 
pública municipal direta e indireta celebrar termo de 
colaboração com o Estado de Minas Gerais para quitação de 
mão de obra prisional nas empresas contratadas pela 
administração pública municipal direta e indireta de 
Aimorés, através de licitação pública para execução de 
serviços nas áreas de construção civil, pavimentação, 
asseio e conservação e dá outras providências”, encaminhado 



a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para análise e 
emissão de parecer. 
Projeto de Lei nº 029/2017 que “Dispõe alterar a afetação 
de área urbana denominada Parque das Águas e dá outras 
providências”, encaminhado a Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação, para análise e emissão de parecer. 
Oradores Inscritos:  
O Vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra, 
solicitou a interveniência do Líder do Poder Executivo na 
Câmara junto à Administração Pública Municipal para que 
seja realizada a pavimentação da descida do Bairro Betel 
próximo à entrada do Instituto Terra. Que o pedido é fruto 
de inúmeros pedidos e reclamações de moradores e alunos que 
residem naquele logradouro. 
O Presidente Rubens Barcelos, no uso da palavra e em 
resposta a manifestação do Vereador Neacir, disse ao 
plenário que o Poder Executivo já está providenciando a 
pavimentação da referida entrada do bairro, com blocos de 
pedra e não asfalto. 
O Vereador Daniel Lemos, no uso da palavra, disse ao 
plenário que lamenta a votação da Câmara dos Deputados, que 
rejeitou a denúncia contra o Presidente Michel Temer. Que 
os representantes de nosso município que votaram contra a 
denúncia não merecem receber mais nenhum voto em nossa 
região. Que gostaria de deixar registrado a sua indignação. 
Que solicita ao Líder do Prefeito a sua interveniência, a 
fim de que o serviço de poda de árvores seja estendido aos 
bairros e que não fique concentrado somente no centro da 
cidade. Que essa prestação de serviço deve ser feita com 
cautela para não extinguir os indivíduos arbóreos. Que a 
respectiva solicitação está baseada nos inúmeros pedidos de 
munícipes em especial os da Av. Liberdade. O edil disse 
ainda que não irá procurar o Departamento Municipal de 
Obras ante a inércia deste na solução de seus pedidos. Ao 
finalizar sua fala, questionou o fato do celular do 
presidente ter tocado no momento em que o Edil estava 
fazendo uso da tribuna. 
O Presidente Rubens Barcelos, disse que por um lapso 
esqueceu de desligar o telefone, por isso tocou. Porém, não 
atendeu, desligou o aparelho e pediu desculpas. 
Segunda Parte: 
Chamada Final: 
Foi constatada a presença de 10 (dez) Vereadores, e 
justificada a ausência do Vereador Onair, por motivo de 
doença. 
A próxima Reunião ordinária ficam os Senhores Vereadores 
convocados para o dia 14/08/2017, às 18:00 horas. 
 
Sala das Sessões, 14 de agosto de 2017. 
 
 
Rubens Barcelos   Admar Gomes da Silva 
  Presidente                       Secretário 


