
 
 
 
 
ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA  REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Vigésima Segunda Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia vinte e um de agosto 
de dois mil e dezessete, com início às dezoito horas e dez 
minutos e término às dezenove horas e dez 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 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 
- 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 assessor jurídico Dr. Rodrigo Condé. 
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Leitura de Correspondências e Comunicações: 
Convite do Prefeito Municipal de Colatina, Senhor Sérgio 
Meneguelli, e a ilustríssima Secretária de Educação, Profª. 
Jussara Richa, convidando os Vereadores desta Casa, para 
participar do Desfile Cívico, Escolar e Militar, em 
Comemoração aos 96 Anos de Emancipação Política do 
Município de Colatina, a realizar-se no dia 22 de agosto de 
2017, com início às 08 horas, na Av. Getúlio Vargas – 
Centro. 
Apresentação sem discussão de Proposições e dos Projetos de 
Lei em pauta: 
Indicação do vereador André Vidal, solicitando do Prefeito 
Municipal, Sr. Marcelo Marques, construção de um muro, com 
gradil, na frente do Centro Educacional Pequenos 
Brilhantes, no Bairro Barra do Manhuaçu. 
Projeto de Lei nº 030/2017, que “Dispõe sobre legitimação 
de posse de imóvel público municipal descrito no processo 
de legitimação nº 008/2017”, em favor de Gláucia Gaigher 
Gomes. 
Segunda Parte: Ordem do Dia 
Discussão e votação dos Projetos de Lei em pauta e das 
Proposições: 
Discussão e votação da Indicação do vereador André Vidal – 
aprovada por unanimidade 
Tribuna Livre: 
 



 
 
 
 
Como orador inscrito o Senhor Carlos Tenório Dias de 
Oliveira, o qual no uso da palavra expôs ao plenário sobre 
os resultados da Festa Julina da APAE de Aimorés, e sobre a 
“Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e 
Múltipla”. Inicialmente o tribuno congratulou a presença 
dos novos edis e os veteranos que se reelegeram, embora 
contra a sua vontade, conforme havia manifestado na tribuna 
da Casa no período eleitoral. Que se faz necessário prestar 
contas sobre a Festa Julina – “Arraiá da APAE” realizada no 
dia 07 de julho, evento de absoluto sucesso, graças à 
contribuição dos membros da diretoria, patrocinadores e 
funcionários da instituição. Que agradece a todos que de 
alguma forma participaram para que esse evento pudesse 
atingir o seu sucesso. Que em respeito aos colaboradores, a 
APAE tem a obrigação de ser transparente nas atividades que 
desenvolve, razão pela qual informa ao plenário que a Festa 
Julina teve um saldo positivo de R$ 14.783,00. Quanto ao 
segundo assunto, qual seja, a Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla, disse o tribuno que é 
um evento realizado anualmente sob a orientação da 
Federação Nacional das APAEs. Que a diretoria da APAE 
decidiu que o foco da proposta de reflexão fosse, 
precedentemente a questão da ACESSIBILIDADE, já abordada 
diversas vezes na tribuna desta Casa. Quanto às 
necessidades, entendemos que não são diferentes das 
necessidades das pessoas que não têm deficiências, como por 
exemplo: acesso à saúde, à educação, ao mundo do trabalho, 
ao lazer, ao esporte, aos meios de transporte, aos meios de 
comunicação, enfim, acesso a todos os sistemas sociais 
gerais. Que estas são as necessidades de todos, com ou sem 
deficiência, e mobilidade reduzida, as quais além de não 
terem seus direitos respeitados e suas necessidades 
satisfeitas, certamente, as pessoas com deficiência terão 
enormes dificuldades de se realizarem. Que o Estado deve se 
atentar para uma diversidade humana e favorecer o acesso a 
todos e todas, independentemente de algum atributo 
limitativo. Que se faz necessário a substituição das 
escadas pelas rampas dentro das arquiteturas dos prédios 
públicos. Que o direito de ir e vir é o direito mais 
elementar de um cidadão, eis então o foco na 
acessibilidade, enfatizou o tribuno. Que não se importam de 
termos uma escola construída quando não se podem receber os 
alunos com deficiência ou se até o percurso dela ele é 
impedido de percorrer devido as inúmeras barreiras 
arquitetônicas ou quando lhe falta transporte público 
adequado. Diante dos cortes públicos e da queda na 
arrecadação dos Municípios, Estados e da União, as 
instituições do terceiro setor estão enfrentando 
dificuldades com a diminuição dos repasses públicos. Que 
está havendo um prejuízo direto para as APAEs. Que pelos 
números do IBGE o Município de Aimorés terá nos próximos 
anos cerca de 500 assistidos pela APAE. Com o intuito de 
ampliar o atendimento dos que frequentam a APAE, se faz 
necessário  mais  recursos. Assim, a  APAE  está lançando o  



 
 
 
 
Projeto APAE solidária que consiste na doação de R$ 10,00, 
cobrado na conta de água do associado e no depósito do 
troco  em   moedas   em  cofrinhos   nos   estabelecimentos 
comerciais conveniados. Que o referido projeto visa 
melhorar as receitas da instituição, a fim de contratar 
melhores profissionais. O Tribuno solicitou a todos a 
participarem deste projeto, sendo um associado contribuinte 
da APAE de Aimorés. Que os interessados devem procurar a 
Secretaria da APAE. Que convida a todos a ser um APAEANO. 
Oradores Inscritos: 
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra 
congratulou o Tribuno por sua manifestação, o qual desde já 
o convida para comparecer a sua escola para uma 
apresentação. Segundo o edil, o assunto APAE não é fácil de 
se resolver, mas devemos nos empenhar por ele. Que tempos 
atrás na instituição de ensino em que trabalha conviveu com 
um aluno de Baixo Guandu, o qual frequentava a APAE daquele 
município. O aluno ficou dois meses, e os senhores não tem 
noção do que aconteceu. Não sabíamos se corrigíamos, se 
conversarmos, que em menos de quinze dias, não sabíamos 
quem era quem dentro de sala de aula. Lamentavelmente o 
Estado de Minas Gerais não fornece qualquer tipo de 
qualificação aos servidores da educação para lidar com 
esses alunos. Que somente temos noção desta situação quando 
temos uma pessoa com deficiência em nossa família. Que 
devemos colaborar com a APAE. Que precisamos sensibilizar a 
população sobre esse tema e consequentemente estender às 
mãos a instituição. Que solicita a interveniência do Líder 
do Prefeito, junto à administração pública, a fim de que 
esse faça a recuperação de um buraco próximo ao Pontilhão, 
sentido ao Frigorífico Boi Gordo, causado pelos serviços de 
capitação de água realizados pelos caminhões da Samarco, 
com destino á cidade de Resplendor. 
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do 
Prefeito, disse ao Plenário, que a poda das árvores é um 
serviço que será estendido a todos os bairros segundo um 
cronograma já definido. Que a subida do Bairro Betel 
próximo ao Instituto Terra será asfaltada, e será levado 
através de calçamento até a Quadra Recreativa. Que a 
administração pública já pavimentou três ruas com recursos 
próprios, sendo: a Rua Ruth Benz, Rua Raimundo Pio e a Rua 
Itamar Cordeiro. Que o problema noticiado pelo vereador 
Neacir será solucionado. O edil enfatizou sua preocupação 
com a educação. Disse ainda, que esteve realizando uma 
visita na APAE do município de Colatina/ES, a qual se trata 
de uma APAE modelo, onde realiza um trabalho muito 
interessante. Segundo o mesmo a referida instituição estará 
em breve promovendo um Congresso sobre Autistas. Que 
somente quem tem essa situação na família sabe o que se 
passa. Que tempos atrás, dentro da UNIPAC identificou um 
aluno com autismo. Os educadores devem ter essa 
preocupação. Que por meio de doações temos conseguido 
ajudar a APAE e todas as instituições filantrópicas de  
 



 
 
 
 
nosso município. Que ao contrário do que muitos pensam, a 
APAE não é um depósito de gente. Foi contagiante presenciar 
a alegria dos funcionários da APAE de Colatina, os quais 
externam muito amor pela obra. Que a  APAE  de  Colatina  
desenvolve  um  trabalho, aonde os alunos chegam a utilizar 
um colete desenvolvido para os astronautas da NASA, quando 
retornam a terra, cujo valor é de US 10.800 (dez mil e 
oitocentos dólares). Que uma mãe lhe informou nessa visita, 
que sua filha, com poucas sessões, teve mais progresso, do 
que em onze anos de tratamento. Conseguimos para uma pessoa 
de Aimorés, vinte sessões a custo zero. Que por amor, 
devemos comprar essa briga. A administração pública 
municipal tem dado a atenção necessária para suas escolas, 
e também para a APAE. Que a APAE educa as pessoas para a 
vida, e o tribuno está de parabéns por sua manifestação. 
O vereador André Vidal, no uso da palavra solicitou ao 
plenário apoio para aprovação de sua indicação para que a 
administração pública possa construir um muro com gradil na 
frente do Centro Educacional Pequenos Brilhantes, no Bairro 
Barra do Manhuaçu. Segundo o edil, o Centro Educacional 
está funcionando onde anteriormente era o Posto de Saúde do 
Bairro. Quando do aproveitamento do local para o posto de 
saúde, o município retirou o muro que havia no local. 
Entretanto, com a destinação do imóvel para funcionar como 
escola, ficou desprotegida, sendo que as varandas e 
dependências da mesma tem sido usadas por pessoas para o 
uso de entorpecentes, para atos sexuais e até mesmo como 
dormitório, não sendo raras as vezes que os funcionários ao 
chegarem para o serviço são surpreendidos com a presença de 
indícios das alegações descritas. Assim, necessário se faz 
a construção de imediato de um muro com gradil em frente ao 
Centro Educacional.  
Segunda Parte: Chamada Final 
Foi constatada a presença de 10 (dez) vereadores, e a 
ausência do vereador Luciano Afonso Cézar não foi 
justificada. 
A próxima reunião ordinária ficam os Senhores Vereadores 
convocados para o dia 28/08/2017, às 18:00 horas. 
 
 
 
 
Sala das Sessões, 28 de agosto de 2017. 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 
 

 

 



 


