
 
 
 
 
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Aimorés-MG, realizada dia sete de maio de dois mil e 
dezoito, com início às dezoito horas e dez minutos, e 
término às dezenove horas e onze 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 vereador André Vidal. 
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Apresentação sem discussão dos Projetos de Lei em Pauta e 
das Proposições: 
Projeto de Lei nº 013/2018 que “Revoga a Lei nº 
2.140/2010”, encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça 
e Redação, para análise e emissão de parecer. 
Tribuna Livre:  
Como primeiro orador o Senhor Wallace Rosa Gomes, 
Presidente do Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente, o qual no uso da palavra expôs ao plenário 
sobre a “Semana Nacional de Mobilização ao Combate do Abuso 
e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. Segundo o 
Tribuno é com alegria que estamos expondo as atividades da 
Semana de Mobilização ao Combate do Abuso e Exploração de 
Crianças e Adolescentes, em contrapartida, a tristeza de 
que esses fatos ainda continuam acontecendo na nossa 
sociedade. Que dentro do teatro de operações desta semana 
encontram inúmeros atores que se disponibilizaram em 
divulgar o tema. A campanha começou a ser planejada a dois 
meses atrás, a fim de que se tornasse uma realidade na data 
de 18 de maio, ocasião em que comemoramos o Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes. A referida data se deu em virtude do 
assassinato da menor - Araceli Cabrera Sánchez 
Crespo por Paulo Constanteen Helal e Dante Michelini. Seu 
corpo foi encontrado somente 6 dias depois, desfigurado por  



 
 
 
 
ácido e com marcas de extrema violência e abuso sexual. Os 
autores do crime, pertencentes a famílias influentes 
do Espírito Santo, jamais foram condenados. Posteriormente, 
o Congresso Nacional instituiu o Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na 
data da morte de Araceli, através da Lei Federal nº 
9.970/2000. Que anos após esse crime, inúmeras Aracelis 
continuam sendo assassinadas. Que todo o município de 
Aimorés está envolvido nessa campanha, bem como as 
instituições sem fins lucrativos e a sociedade civil 
organizada. Que devemos colher destas campanhas propostas 
legislativas e meios que apurem e punam os responsáveis 
pelos crimes de abuso e exploração sexual de crianças e 
adolescentes. Que recebemos um convite para apresentar o 
nosso projeto em um congresso na Capital Federal. Em nosso 
município temos um número pequeno de denúncias, mas essa 
violência acontece no interior das residências e nem sempre 
chega ao conhecimento de nossas autoridades. Que se faz 
necessário à criação de mecanismos e meios, a fim de dar 
fluxo às informações sobre a ocorrência destes delitos. Que 
devido ao porte de nosso município não há uma delegacia 
especializada para atender esses casos. Após os trabalhos 
da semana, pretendemos apresentar as autoridades uma 
proposta de política de combate para esses delitos. Que 
solicita a presença e o apoio dos membros desta Casa no 
Projeto. As atividades contará com a apresentação do “Circo 
Belô”, composto por artistas que foram vítimas de abusos. 
Estaremos desenvolvendo inúmeras oficinas interativas nas 
escolas do município e não mais palestras, a fim de 
despertar o problema na consciência dos alunos. Que devemos 
romper o silêncio sobre essa violência, a fim de proteger 
as crianças e adolescentes do abuso e da exploração sexual, 
finalizou o tribuno. 
Como segundo orador o Dr. João Arlindo da Costa, Procurador 
Geral do Município, o qual no uso da palavra prestou 
esclarecimentos sobre o “Concurso Público nº 
001/2016”. Segundo o Tribuno o Poder Executivo tem o dever 
de prestar contas à sociedade e principalmente a esta Casa 
de Leis. Disse que o Filósofo Francês René Descartes expôs 
em sua obra “Discurso do Método”, que ao observar algumas 
construções constatou que algumas delas eram melhor 
acabadas do que as outras e, aprofundando o tema concluiu 
que as construções que tinham continuidade com o mesmo 
construtor e arquiteto eram melhor do que as que alternavam 
os executores. Fazendo uma comparação com os governos, os 
quais se assemelham muito com as construções, enfatizou o 
filósofo que todo novo governo desfaz o que o anterior fez, 
não se preocupando na continuidade das atividades da 
administração  pública. O  juiz  Louis  Brandeis, membro da  



 
 
 
 
Suprema Corte de Justiça Americana foi quem primeiro usou o 
termo “transparência da administração pública” e também 
disse que a luz do sol é o melhor detergente. O que está as 
claras não há como se esconder. Que no Poder Público, a 
diplomacia, a democracia e o trabalho, nem sempre estão em 
harmonia e em equilíbrio. Que através da diplomacia 
chegamos a um termo para finalizar uma confusão que foi 
criada no cenário político aimoreense pela administração 
passada. No final do mandato do governo Alaerte da Silva, 
ocorreu a aplicação de um concurso público, o qual foi 
homologado no último dia de governo, fato que muito nos 
estranha. Assumimos a administração municipal sem quaisquer 
documentos sobre a realização deste concurso, o que 
culminou na edição de um decreto municipal suspendendo os 
efeitos do mesmo, a fim de possibilitar um estudo deste, 
por uma comissão. Estamos diante de uma virada de página na 
forma de fazer política em nosso município. O referido 
concurso não foi cancelado, mas suspenso, e seus efeitos 
ainda estão sob judice. Que o Poder Executivo olha para a 
maior autoridade do Município que é o “cidadão”. Que ao 
final todos nós acabamos sendo servidores da sociedade e o 
administrador não pode perder de vista o seu primor pelo 
qual foi eleito. Que informa ao plenário que a 
administração pública entabulou um TAC com o Ministério 
Público Estadual, o qual diz que o concurso será prorrogado 
pelo prazo em que ficou suspenso. O Decreto que suspendeu o 
concurso será revogado e serão chamados dez aprovados por 
mês, a fim de não extrapolar a previsão orçamentária. A 
administração pública não tem dotação orçamentária para 
dispensar os contratados e dar posse aos aprovados no 
referido concurso. O critério de convocação serão os cargos 
com maior número ofertado, como os ajudantes de serviços, 
com exceção de professores, os quais serão chamados a 
partir de agosto. Que o critério de lotação será a 
necessidade e conveniência da administração pública. Que 
todas as medidas serão disponibilizadas através do sítio 
eletrônico da administração pública na rede mundial de 
computadores e as chamadas dos aprovados observará a ordem 
do edital. 
Oradores Inscritos: 
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra 
disse ao plenário que o tema “Faça Bonito” – Proteja nossas 
Crianças e Adolescentes, referente à Semana Nacional de 
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes é um tema delicado, pois esses delitos deixam 
marcas na mente e na alma da vítima. Que devemos ter muito 
cuidado e uma sensibilidade sobre a maneira de como devemos 
expor esse tema aos alunos, pois ao invés de esclarecer 
estaremos ensinando. Que  lamentavelmente há uma erotização  



 
 
 
 
das crianças pela mídia e existem insinuações dos alunos 
para os professores. Que não é fácil trazer a inocência que 
não mais existe. Ajudaria muito na revelação destes casos, 
a presença de um psicólogo em todas as escolas da rede 
municipal e estadual, pois muitos pais se acovardam diante 
da legislação do estatuto da criança e do adolescente. Um 
profissional de psicologia nas escolas poderia ajudar na 
busca de solução destes problemas. Que enaltece a 
manifestação do Procurador do Município, e a postura 
adotada pela administração municipal quanto ao concurso 
aplicado durante a gestão anterior não a diminui. Que 
interpreta a decisão do Poder Executivo como um crescimento 
no cenário da administração pública e um grande passo para 
a mudança da política aimoreense. 
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do 
Prefeito, no uso da palavra congratulou o primeiro orador 
pela sua manifestação e todos os envolvidos no projeto. Que 
endossa a manifestação do vereador Neacir quanto à 
erotização dos meios de comunicação. Que os índices da 
violência referente ao abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes são maquiados em nosso país. O 
nosso município não está livre deste problema, pois as 
pessoas tem medo de delatar. Que enaltece a manifestação do 
Procurador Municipal, Dr. João Arlindo. Que cresce a 
administração pública municipal com a decisão adotada 
quanto ao concurso público aplicado na gestão anterior. A 
atual administração municipal está trabalhando com total 
transparência para com toda a sociedade. 
Discussão e votação dos Projetos de Lei em pauta e das 
Proposições: 
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 
008/2018 – aprovado por unanimidade. 
Chamada Final: 
Foi constatada a presença de 10 (dez) vereadores, e 
justificada a ausência do vereador Luciano Afonso Cézar, 
por motivo de doença. 
A próxima reunião ordinária, ficam os Senhores Vereadores 
convocados para o dia 14/05/2018, às 18:00 horas. 
 

Sala das Sessões, 14 de maio de 2018. 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 
 

 


