ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG.

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

CÂMARA

Ata da Vigésima Terceira Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia vinte e oito 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 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.
Primeira Parte: Expediente
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade
Leitura de Correspondências e Comunicações:
Convite da Câmara Municipal de Conselheiro Pena, através de
seu Presidente Marcos Felicíssimo Gonçalves e da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação, para a Cerimônia de Posse
da Primeira Câmara de Vereadores Mirins do Município, no
dia 31/08/2017, às 09h00min, no Plenário “José Laviola de
Matos”.
Correspondência da Igreja Presbiteriana do Brasil de
Aimorés, juntamente com o Conselho da Igreja Presbiteriana
do Brasil Parque dos Eucaliptos, através dos Presidentes:
Pr. Roney Protes Faria e Pr. Lucas Felix Faria, solicitando
Sessão Solene em Comemoração aos 500 Anos da Reforma
Protestante, no dia 25 de setembro de 2017.
Leitura de Pareceres:
Parecer favorável da Comissão de Serviços Públicos, Obras e
Meio Ambiente, ao Projeto de Lei nº 030/2017 que “Dispõe
sobre a legitimação de posse de imóvel público municipal
descrito no processo de legitimação nº 008/2017”.
Segunda Parte: Ordem do Dia
Discussão e votação dos Projetos de Lei em pauta e das
Proposições:
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 030/2017
– aprovado por unanimidade

Oradores Inscritos:
O vereador Luciano Afonso Cézar, no uso da palavra,
justificou a sua falta na última reunião ordinária alegando
que estava na cidade de Muriaé, sendo que ligou para Câmara
informando o fato de que não teria como chegar a tempo para
participar da reunião.
O Presidente Rubens Barcelos, no uso da palavra e em
resposta a manifestação do vereador Luciano, informou que a
referida justificativa deveria ter sido apresentada por
escrito e que as circunstâncias que a norteiam não estão
amparadas pelo Regimento Interno da Câmara. Em seguida,
solicitou ao vereador André Vidal, que auxiliasse a Mesa,
com a leitura do artigo do Regimento Interno da Casa, que
disciplina as faltas dos vereadores na reunião.
O
vereador
André
Vidal
acatando
a
solicitação
do
Presidente, procedeu a leitura do § 1º e § 2º, do artigo
119, do Regimento Interno.
O vereador André Vida de Freitas, na condição de Líder do
Prefeito, no uso da palavra congratulou o vereador Onair
Vitorino Filho pela passagem de seu aniversário ocorrido no
dia 24 de agosto, bem como, todos os soldados, pela
passagem da data comemorativa, do dia 25 de agosto. O edil
congratulou o Prefeito Marcelo Marques, o qual na data de
hoje protocolizou um acordo perante o Tribunal de Justiça,
o qual prevê o pagamento de todos os precatórios em atraso,
na esfera cível, que infelizmente não foram pagos pela
gestão pública municipal anterior, somando a importância
de R$ 403.000,00 (quatrocentos e três mil reais), irá
quitar a integralidade desses precatórios, fato que muito
enaltece a atual gestão municipal, porém, restarão os
precatórios da esfera trabalhista, que também não foram
pagos pela gestão pública anterior. Informou ainda
que
dentro de 60 (sessenta) dias, a Ponte que dá acesso
ao Residencial Alto Monte Verde e ao Asilo de Velhos Jesus
Nazareno será concluída. Que os trilhos que faziam parte da
antiga ponte serão reutilizados em outros locais. A atual
administração pública municipal mesmo com poucos recursos e
ante a queda na arrecadação está conseguindo cumprir com
inúmeras obrigações.
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra
disse ao plenário que recebeu dos moradores do Bairro Vila
Thiago, mais precisamente dos residentes da Rua Frei Pio
Maria Nierga, uma reclamação de que o esgoto in natura não
poderia está sendo despejado na rede pluvial, e tal
ocorrência vem produzindo um mau cheiro desagradável
próximo à moradia de nº 195. Que desconhece se a
responsabilidade para solução seria do SAAE, da Vale ou da
administração pública municipal, contudo, solicita a
aprovação pelo plenário para que o respectivo fato seja
levado até ao Poder Executivo, a fim de solucionar esse
problema relatado pelos moradores da respectiva via.
Segunda Parte: Chamada Final
Foi constatada a presença de 11 (onze) vereadores.

A próxima reunião ordinária ficam os Senhores Vereadores
convocados para o dia 04/09/2017, às 18:00 horas.

Sala das Sessões, 04 de setembro de 2017.

Rubens Barcelos
Presidente

Admar Gomes da Silva
Secretário

