
 
 
 
 
ATA DA VIGÉSIMA QUARTA  REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Vigésima Quarta Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia quatro de setembro 
de dois mil e dezessete, com início às dezoito horas e 
quinze minutos, e término às dezenove horas e cinco 
minutos. A reunião foi presidida pelo Presidente Rubens 
Barcelos, com o auxílio técnico da secretária legislativa 
Maria de Lurdes, 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 pela secretária legislativa Maria de Lurdes, e logo 
após 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 Escola Estadual José Tavares de Souza, 
convidando para o desfile cívico, com o tema: “Um país de 
grandes belezas, sem racismo e sem preconceito”, no dia 
09/09/2017, às 16h00min, no distrito de Conceição do Capim. 
Convite do Lions Clube de Aimorés, para participar da 
comemoração do dia da “Independência do Brasil”, no dia 
07/09/2017, à partir das 08h00min, na Praça Altemar Dutra. 
Ofício nº 003/2017, da Comissão de Festa, comunicando 
fechamento de ruas, nos dias 16 e 18 de setembro, para 
realização de Corrida de Rua e Desfile Cívico. 
Ofício nº 230/2017 da Secretaria Municipal de Saúde, 
solicitando espaço na Tribuna Livre para apresentação do 
Relatório Detalhado Quadrimestral, no dia 11/09/2017. 
Ofício nº 116/2017 da 49ª Cia de Polícia Militar de 
Aimorés, corroborando com a indicação do Neacir de Oliveira 
Silva, sobre monitoramento da entrada e saída de veículos 
do município.  
Apresentação sem discussão de Proposições e dos Projetos de 
Lei em pauta: 
Indicação do vereador Neacir de Oliveira Silva, solicitando 
construção de um portal na entrada e saída de Aimorés, na 
divisa  com  Baixo Guandu, na Rua Boa Vista, com 02 câmeras  
 



 
 
 
 
de segurança, na entrada e saída, nas proximidades do 
Hospital São José e São Camilo. 
Indicação do vereador Adalton Marques Teixeira solicitando 
instalação de água, e construção de 01 (um) cômodo, para 
guardar as ferramentas que são utilizadas no Cemitério do 
distrito de São Sebastião da Vala. 
Indicação do vereador Adalton Marques Teixeira solicitando 
construção de redutor de velocidade, em frente a Escola 
Honório Vicente de Oliveira, e instalação de placas 
indicativas “Proibido Estacionar”, nos horários de 
funcionamento da escola, no distrito de São Sebastião da 
Vala. 
Indicação do vereador Adalton Marques Teixeira solicitando 
instalação de placas indicativas com nomes das ruas e de 
“PARE”, nos cruzamentos das ruas, do distrito de São 
Sebastião da Vala. 
Oradores Inscritos: 
O vereador André Vidal ao fazer uso da Tribuna, congratulou 
o vereador João Martins pela passagem de seu aniversário, 
no dia 1º de setembro, e a servidora Shirley Salles no dia 
02 de setembro. Informou que a limpeza do Córrego do Xuxa e 
Córrego da Natividade estão em andamento. A Festa da Cidade 
acontecerá nos dias 15,16 e 17, com entrada franca, e no 
dia 18 será o Desfile Cívico. Citou ainda, que o trecho 
compreendido entre o Posto Gentil até o final da BR 259, 
que abrange a zona urbana de nossa cidade será restaurado, 
e no período da obra, o trânsito será desviado para o 
centro da cidade, exceto o trânsito pesado, que será 
efetuado por Mantena. Quanto ao desvio do trânsito para o 
centro da cidade, e no que se refere aos danos, que 
porventura vierem a ocorrer serão de inteira 
responsabilidade do Denit. E nos dias 11 e 12, o Prefeito 
Marcelo Marques receberá o  Sr. Fabiano Cunha, 
Superintendente do Denit, para uma reunião sobre o assunto 
e determinação da data de início das obras. Outro assunto 
abordado pelo edil foi sobre a doação de 01 camisa de 
uniforme, para cada aluno da rede municipal, a partir do 
mês de setembro, e futuramente receberão outra. 
O vereador Neacir de Oliveira, indagou se a reunião do 
Denit com o Prefeito terá a participação de todos os 
vereadores, ou será apenas alguns, conforme ocorreu na 
reunião anterior. 
Em reposta, o vereador André Vidal disse que iria informar 
sobre a questão, porque não foi comunicado a ele sobre o 
procedimento. 
Segunda Parte: Ordem do Dia 
Discussão e votação dos Projetos de Lei em pauta e das 
Proposições: 
O vereador Neacir de Oliveira, no uso da palavra, e 
justificando sua indicação, disse que o Bairro Boa Vista 
fica abandonado. Na BR 259 a Polícia Militar coibe a ação 
dos oportunistas, mas o outro lado fica a mercê  dos 
mesmos. O povo pediu as câmeras, porém, elas não podem 
ficar no ar, necessitando assim da construção de um portal,  



 
 
 
para oferecer mais segurança aos cidadãos, pois, após a 
desgraça não há oportunidade, é no tempo de paz  que se 
deve ficar alerta e tomar as medidas necessárias. 
O vereador André Vidal disse  que realmente há necessidade 
de fazer o monitoramento. Na 259 já se tem a atenção da 
Polícia Militar Rodoviária, enquanto que na passagem pelo 
Bairro Boa Vista não há nenhuma barreira ou monitoramento, 
o que facilita a execução de crimes com a consequente fuga 
dos meliantes. Que a construção do portal sugerido pelo 
vereador Neacir com 02 (duas) câmeras, já foi alvo de 
orçamento realizado pela Cia de Polícia em Aimorés, ficando 
a instalação das câmeras em torno de R$ 81.000,00 (oitenta 
e um mil reais), segundo orçamento recente. Entretanto, 
além da passagem pelo Bairro boa vista, há que se preocupar 
também, com a saída pelas BR`s 259 e 474. Uma saída seria 
conseguir com nossos deputados emenda parlamentar para essa 
finalidade. Comentou também que a empresa Atec está 
realizando a obra da Beira Cais, quando finalizar, vai 
construir os quebra-molas no Bairro Boa Vista. 
O vereador Adalton falou sobre a necessidade da aprovação 
das indicações de sua autoria, que visam atender as 
reivindicações dos moradores do distrito de São Sebastião 
da Vala, e solicitou dos nobres colegas apoio no sentido da 
aprovação das mesmas. 
O vereador Neacir, usando da palavra, disse que, quanto a 
indicação do vereador Adalton, o distrito de São Sebastião 
da Vala não possui a escola municipal mencionada,  com a 
denominação de José Henrique Filho, pois, essa escola é 
estadual, a escola a qual o vereador se refere, tem a 
denominação de Escola Municipal Honório Vicente de 
Oliveira, e que ambas funcionam no mesmo prédio. Quanto à 
indicação para construção de redutor de velocidade, 
relembrou que há uns meses atrás foi rejeitada pela Casa 
porque foi de sua autoria, fato que necessita ser observado 
nos termos regimentais, mas apesar de ter sido rejeitada, e 
independente do Regimento Interno, sua preocupação é com a 
necessidade do povo, e que tem outros princípios que o 
regem, e que de acordo com as escrituras sagradas, o 
princípio é: “Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal 
com o bem”, concluiu o edil. 
Discussão e votação da Indicação do vereador Neacir – 
aprovada por unanimidade 
Discussão e votação das Indicações do vereador Adalton – 
aprovadas por unanimidade 
Segunda Parte: Chamada Final 
Foi constatada a presença de 11 (onze) vereadores. 
A próxima reunião ordinária ficam os Senhores Vereadores 
convocados para o dia 11/09/2017, às 18:00 horas. 
 
Sala das Sessões, 11 de setembro de 2017. 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 


