
 
 
 
 
ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Aimorés-MG, realizada dia quatro de junho de dois mil e 
dezoito, com início às dezoito horas e quatorze minutos, e 
término às dezenove horas e doze 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 pela secretária legislativa Maria de Lurdes. 
Após a oração foi realizada a execução do Hino Nacional 
Brasileiro. 
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Apresentação sem Discussão de Proposições e dos Projetos de 
Lei em Pauta. 
Indicação do vereador Rubens solicitando ao Prefeito 
Municipal Marcelo Marques que interceda junto a Vale no 
sentido de viabilizar a construção de mais um viaduto na 
entrada de nossa cidade. 
Projeto de Lei nº 014/2018 que “Declara desnecessários e 
extingue cargos efetivos vagos no quadro de pessoal da 
administração pública municipal direta que especifica”, 
encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 
para análise e emissão de parecer. 
Projeto de Lei nº 015/2018 que “Dispõe sobre legitimação de 
posse de imóvel público municipal descrito no processo de 
legitimação nº 003/2018 e dá outras providências”, 
encaminhado à Comissão de Serviços Públicos, Obras e Meio 
Ambiente, para análise e emissão de parecer. 
Projeto de Lei nº 016/2018 que “Dispõe sobre legitimação de 
posse de imóvel público municipal descrito no processo de 
legitimação nº 004/2018 e dá outras providências”, 
encaminhado à Comissão de Serviços Públicos, Obras e Meio 
Ambiente, para análise e emissão de parecer. 
Oradores Inscritos: 
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra 
disse  ao  plenário  que recebeu  o apoio dos vereadores da  



 
 
 
 
Câmara Municipal de Baixo Guandu quando da apresentação do 
documento que requer da empresa Vale a construção de um 
viaduto sobre a passagem de nível situada antes do 
aeroporto. Que a solicitação ainda não foi encaminhada, 
pois estamos produzindo algumas provas. O distrito de Santo  
Antônio do Rio Doce pertence ao nosso município e temos 
responsabilidade com aquela população. O momento é de união 
entre as partes, e com forças antagônicas não alcança o 
objetivo. A construção desse viaduto sobre a passagem de 
nível é de suma importância para as populações dos 
municípios de Aimorés e de Baixo Guandu. Compreende-se que 
deveríamos ter mais viadutos ao longo da linha férrea que 
percorre o perímetro urbano de nossa cidade. Os vereadores 
que não assinaram o documento ainda tem oportunidade, 
finalizou o edil. 
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do 
Prefeito, disse ao plenário que ficou assustado com os 
comentários de que a tarifa do ônibus municipal seria 
reajustada  por  determinação do Prefeito. Que os munícipes  
criticam o Prefeito Marcelo Marques sem conhecimento dos 
fatos. Gostaria de esclarecer ao plenário que a empresa de 
ônibus “Suprema” protocolou no dia 18 de maio um pedido 
requerendo um reajuste de cinquenta centavos na tarifa de 
ônibus. Que esse pedido foi indeferido pelo Prefeito 
Marcelo Marques, portanto, não haverá nenhum reajuste na 
tarifa do ônibus que percorre o perímetro urbano da cidade. 
Que é do conhecimento de todos que o preço do óleo diesel 
baixou, mais uma razão para a não concessão do reajuste. 
Que a administração pública estará em breve realizando a 
regularização fundiária do perímetro urbano dos distritos 
de Alto Capim e de Expedicionário Alício. A regularização 
fundiária permitirá a legalização dos imóveis desses 
distritos. A administração municipal com recursos próprios 
está realizando a iluminação da praça e a instalação de uma 
academia da saúde no distrito de Conceição do Capim,  
instalando uma academia da saúde na praça de Tabaúna e a 
pavimentação da entrada do referido distrito. O distrito de 
Santo Antônio do Rio Doce estará recebendo uma iluminação 
no local recentemente urbanizado. Um imóvel no Morro da 
Matriz está sendo desapropriado para construção de uma 
praça e a instalação de uma academia da saúde nesse 
logradouro. Que a iluminação do Pontilhão será 
concretizada, fato antes não realizado pela falta de 
interesse das empresas em razão do baixo valor da obra, 
finalizou o edil. 
O vereador Daniel Lemos, no uso da palavra disse ao 
plenário que está indignado com a política praticada pelo 
governo federal. Que o país é alto suficiente na produção 
de  petróleo, mas  ainda  compra  combustível  refinado  de  



 
 
 
 
outros países. Que o aumento do preço dos combustíveis 
compromete o orçamento familiar. O reajuste do preço dos 
combustíveis acarreta um aumento de todos os outros 
produtos. Que enfatiza o aumento da desigualdade social nos 
últimos anos no Brasil. Um Governo Federal corrupto 
massacra a  população  pobre. O que ocorreu com o PT foi um  
golpe. Que gostaria de deixar registrado a sua indignação 
ao Governo Federal. Que os benefícios fiscais concedidos 
para finalizar a greve dos caminhoneiros comprometeram os 
investimentos nas áreas da saúde pública e da educação. Que 
está faltando mais recursos para a saúde pública. 
O vereador André Vidal de Freitas, no uso da palavra disse 
ao plenário que o Impeachment da Presidente Dilma não é 
golpe, o processo do impeachment foi observado à 
legislação. Que a ex-Presidente caiu diante da Lei. Passou 
por todas as instâncias, finalizando no STF. Que não temos 
responsabilidade se a gestão pública praticada pelo Partido 
dos Trabalhadores acabou com a economia brasileira. Que tal 
fato é verdadeiro, pois  os principais expoentes do  PT 
estão todos presos, inclusive o ex-Presidente Lula. Que a 
má gestão do Partido dos Trabalhadores quebrou a Petrobrás.  
O preço do litro do diesel no Brasil é menor que a média 
mundial. Que infelizmente um dia a conta chega para pagar. 
Que o Governo Federal está administrando herança maldita 
que recebeu de seus antecessores. Quanto à greve dos 
caminhoneiros, há fortes indícios de que a mesma foi 
coordenada pelas empresas, no chamado Locaute, o que é 
ilegal diante da legislação trabalhista. Que a alta cúpula 
do PT está presa e cumprindo pena, todos os responsáveis 
por desvios de dinheiro público devem ser punidos, sejam 
eles de que partido forem. Atualmente estamos pagando uma 
conta feita por outros. 
O vereador Daniel Lemos, disse ao plenário que não está 
defendendo nenhum partido. Que o PDMB sempre concedeu o 
vice do PT no governo federal. Que discorda da manifestação 
do Líder do Prefeito. O PDMB tem a sua parcela de 
responsabilidade nos fatos que estamos vivenciando 
atualmente em nosso Brasil. Que em sua opinião 
o Impeachment da Presidente Dilma foi um golpe. 
O Presidente da Câmara, Senhor Rubens Barcelos, apresentou 
uma indicação ao Chefe do Poder Executivo, a fim de que 
este interceda junto a Vale no sentido de viabilizar a 
construção de mais um viaduto na entrada de nossa cidade. 
Segundo o Presidente, a indicação vem atender uma 
reivindicação dos nossos munícipes, considerando a 
dificuldade enfrentada por todos ao trafegar devido às 
travessias da via férrea da Vale dentro do perímetro urbano 
de  nossa cidade. Que  temos sete distritos e os municípios  
 



 
 
 
 
vizinhos que passam pelas BRs 474 e 259 para terem acesso à 
sede, e  com  o  fluxo  intenso  das  locomotivas  se torna  
inadmissível apenas um viaduto na entrada. Que as passagens 
de nível próximo ao IBC e a antiga concessionária de 
veículos seriam os locais mais apropriados. O município de 
Baixo Guandu possui dois viadutos. Que devemos cobrar da 
Vale  a construção de um segundo viaduto. Que na inércia da  
Vale em atender os nossos pedidos, devemos adotar medidas 
concretas contra a Vale. 
O vereador Neacir, no uso da palavra disse que endossa a 
indicação do Presidente. Que esse é o momento para 
juntarmos forças. Que o viaduto na passagem de nível antes 
do aeroporto é também importante. Que somos responsáveis 
pelo nosso povo. Devemos fazer com que a Vale cumpra com o 
TAC outrora assinado. Que a Vale pode fazer muito mais pelo 
município de Aimorés. 
O vereador Daniel, no uso da palavra disse ao plenário que 
é uma perda de tempo tentar reunir com os diretores da Vale 
para reivindicar benefícios para a cidade. A Vale somente 
acata os pedidos quando ocorre  paralisação e manifestação 
sobre a linha férrea, pois  tal ato causa grandes prejuízos  
para essa empresa. Reunir com a Vale para requerer qualquer 
coisa é uma perda de tempo. 
O vereador Sebastião Ferreira de Souza, no uso da palavra, 
disse ao plenário que foi testemunha de inúmeras reuniões 
com os diretores da Vale. Que através da interveniência do 
Poder Judiciário foi firmado um TAC da Vale com o município 
de Aimorés. Que dentro dos pontos descritos no TAC estaria 
a construção de um segundo viaduto. Que infelizmente, tudo 
ficou no papel. Que se faz necessário reativar esse TAC, a 
fim de obrigar a Vale a cumprir o que aceitou fazer. Que 
esse tema deve ter o apoio de todos da sociedade 
aimoreense. 
Discussão e votação dos Projetos de Lei em pauta e das 
Proposições: 
Discussão e votação da Indicação do vereador Rubens – 
aprovada por unanimidade 
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 
012/2018 – 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 11/06/2018, às 18:00 horas. 
 

Sala das Sessões, 11 de junho de 2018. 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 


