ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG.

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

CÂMARA

Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia trinta de abril de
dois mil e dezoito, com início às dezoito horas e cinco
minutos, e término às dezoito horas e vinte e cinco
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 (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 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 assessor jurídico Dr. Rodrigo Condé.
Primeira Parte: Expediente
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade
Leitura de Correspondências e Comunicações:
Convite do Museu Histórico de Aimorés para participar da
comemoração da 16ª Semana Nacional dos Museus, com
lançamento do link: “Museu Conectado em Rede” para
incentivar a criação de vídeos, fotos e narrativas com
relato de memórias, selffies, fotos antigas ou não, objetos
da cultura material e imaterial, nos dias 17 e 18 de maio,
no Museu Histórico de Aimorés, nos horários de: 9:00 as
11:00 e 13:00 às 15:30.
Leitura de Pareceres:
Parecer favorável da Comissão de Serviços Públicos Obras e
Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº 008/2018 que “Dispõe
sobre a legitimação de posse de imóvel público municipal
descrito no processo de legitimação nº 019/2017”.
Apresentação sem discussão dos Projetos de Lei em Pauta e
das Proposições:
Projeto de Lei nº 012/2018 que “Autoriza o Poder Executivo
a contratar operações de crédito com o Banco do Brasil S/A,
e dá outras providências”, encaminhado a Comissão de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para análise e
emissão de parecer.
Oradores Inscritos:

O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do
Prefeito, no uso da palavra disse ao plenário que o
Município possui mais de 1.600 Km de estradas vicinais sob
a sua responsabilidade. Atualmente a administração conta
com apenas uma máquina para promover a manutenção da sua
malha. Que solicita o apoio desta Casa na aprovação
do Projeto de Lei nº 012 que visa autorizar o Poder
Executivo a contratar uma operação de crédito junto ao
Banco do Brasil até o valor de 600 mil, a fim de
possibilitar que a administração possa adquirir mais uma
máquina e um caminhão para bem atender os agropecuaristas e
toda população campesina com a reforma e manutenção destas
estradas. A administração municipal procura empregar todos
os meios, a fim de permitir o escoamento e o fluxo de toda
a produção agropecuária municipal. Com a aquisição destes
veículos por meio do Projeto de Lei proposto pelo
Executivo, dará uma maior segurança ao setor primário da
nossa economia.
Discussão e votação dos Projetos de Lei em pauta e das
Proposições:
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº
007/2018 – aprovado por unanimidade.
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 008/2018
– 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 07/05/2018, às 18:00 horas.
Sala das Sessões, 07 de maio de 2018.
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