ATA DA DÉCIMA TERCEIRA
MUNICIPAL DE AIMORÉS - MG.

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

CÂMARA

Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Aimorés-MG, realizada dia quatorze de maio de
dois mil e dezoito, com início às dezoito horas e sete
minutos, e término às dezoito horas e quarenta 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 Pareceres:
Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação ao Projeto de Lei nº 013/2018 que “Revoga a Lei nº
2.140/2010”.
Apresentação sem discussão dos Projetos de Lei em Pauta e
das Proposições:
Indicação do vereador Neacir de Oliveira Silva solicitando
construção de um banheiro público com bebedouro, na Praça
João Pinheiro, nesta cidade. Local sugerido: extensão do
banheiro dos taxistas.
Oradores Inscritos:
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do
Prefeito, disse ao plenário que a administração municipal
recebeu uma Patrol, obtida através da Emenda Parlamentar do
Deputado Federal Mauro Lopes, a qual estará unindo os
esforços para a recuperação das estradas vicinais, cujos
serviços estão sendo feitos até nos finais de semana. A
administração municipal entregou nesse ano o segundo
uniforme para todos os alunos da rede municipal de ensino.
O Prefeito Marcelo Marques recebeu por meio de Emenda
Parlamentar mais uma viatura para a Cia Independente de
Policia Militar. Que já foi licitada a prestação de serviço
consistente no fornecimento do sinal da rede mundial de
computadores gratuito e aberto para as praças da sede do
Município e para as praças dos distritos. Que a oferta de
sinal aberto para a população nos logradouros públicos faz
parte das promessas de campanha do Prefeito Marcelo
Marques, a qual está sendo realizada.

O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra,
solicitou ao plenário o apoio para aprovação da indicação
de sua autoria para que o Poder Executivo construa um
banheiro público com bebedouro na Praça João Pinheiro,
próximo ao banheiro dos taxistas. Segundo o edil, o fluxo
de cidadãos no centro da cidade é grande, sendo que muitos
vêm dos distritos saindo cedo de seus lares. Que a espera
pela abertura de lojas e bancos é longa, a distância entre
o centro e a rodoviária não é pequena. As famílias que
prestigiam a praça central acabam não ficando muito tempo
em razão da falta de um banheiro público, o qual não é
somente básico, mas elementar. Que conta com o apoio dos
componentes desta Casa para aprovação de sua indicação.
O vereador André Vidal de Freitas, no uso da palavra disse
ao plenário que compõe o conselho que administra o Distrito
Empresarial, razão pela qual ressalta a importância da
aprovação do Projeto de Lei nº 13/2018. Que ao longo dos
anos inúmeras áreas foram doadas dentro do perímetro
titulado Distrito Industrial, o qual posteriormente teve a
sua nomenclatura alterada para Distrito Empresarial. Que o
INSS solicitou a Administração Municipal da época uma área
para construção do CedocPrev – Centro de Documentação da
Previdência. Que a referida área foi doada, fato que
motivou a alteração do nome Distrito Industrial para
Empresarial. Que oito anos se passaram e o INSS não
construiu o seu CEDOC. Que inúmeras empresas desejam uma
área no Distrito Empresarial, mas atualmente não possuímos
mais áreas no distrito, o qual vem sendo utilizado para
moradias e criação de animais, destinação contrária ao seu
fim. Que a área destinada ao INSS passou a servir de
depósito de lixo. Que se faz necessária a aprovação desta
lei para que a área doada ao INSS volte a reintegrar o
Distrito Empresarial e consequentemente beneficiar empresas
que realmente possam fomentar o desenvolvimento econômico
de nosso município.
Discussão e votação dos Projetos de Lei em pauta e das
Proposições:
Discussão e votação da Indicação do vereador Neacir –
Rejeitada por 06 (seis) votos contra e 05 (cinco) votos a
favor. Vereadores que votaram contra: Adalton Marques
Teixeira, Admar Gomes da Silva, André Vidal de Freitas,
Onair Vitorino Filho, Rubens Barcelos e Sebastião Ferreira
de Souza.
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 013/2018
– 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 21/05/2018, às 18:00 horas.
Sala das Sessões, 21 de maio de 2018.
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