
 
 
 
 
 
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Segunda Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Aimorés-MG, realizada dia dezenove de fevereiro de dois mil 
e dezoito, com início às dezoito horas e dois minutos, e 
término às dezoito horas e quarenta e sete 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 assessor jurídico Dr. Rodrigo Condé. 
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Leitura de Correspondências e Comunicações: 
Ofício nº 001/2018 da Câmara Municipal de Resplendor, 
convidando para o 1º Encontro Regional com Dinis Pinheiro, 
no dia 23/02/2018, às 16h00min, no Auditório do Brito 
Hotel. 
Correspondência informando sobre o evento itinerante – 
“Cinema é pra você, sim!, patrocinado pela Caixa 
Seguradora, com apoio da Prefeitura Municipal, nos dias 18, 
19 e 20 de fevereiro de 2018, com carreta em frente ao 
Aimorés Lorena Clube. 
Apresentação sem discussão de proposições: 
Projeto de Lei nº 001/2018 que “Consolida a legislação 
municipal que dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde de 
Aimorés”, encaminhado à Comissão de Legislação Justiça e 
Redação, para análise e emissão de parecer. 
Projeto de Lei nº 002/2018 que “Dispõe sobre Legitimação de 
posse de imóvel público municipal descrito no processo de 
legitimação nº 010/2017 e dá outras providências”, 
encaminhado à Comissão de Serviços Públicos, Obras e Meio 
Ambiente para análise e emissão de parecer. 
Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, “que entendeu pela rejeição das contas”, foi   



 
 
 
 
recebido por este Poder Legislativo através do ofício nº 
1757/2018, referente ao Processo nº 988003 – Prestação de 
Contas do Município de Aimorés – exercício financeiro de 
2015, quando nesta data foi entregue aos Senhores 
Vereadores cópia do referido parecer, afixado Edital nº 
001/2018 no quadro de aviso, e dado ciência ao prestador 
das contas, Sr. Alaerte da Silva, através do ofício nº 
004/2018, acompanhado de cópia do parecer ora mencionado, 
do edital 001/2018, tudo em acatamento ao que determina o 
inciso II do art. 230 do Regimento Interno, e § 3º do art. 
58 da Lei Orgânica Municipal. 
Tribuna Livre: 
Como orador inscrito o Senhor Carlos Tenório Dias de 
Oliveira, o qual no uso da palavra expôs ao plenário os 
seguintes temas: “Os desafios da APAE de Aimorés” e 
a “Projeção de cenários: político, econômico e 
social”. Segundo o Tribuno, a APAE de Aimorés desenvolve 
dois projetos para viabilizar a sua sustentabilidade, sendo 
o primeiro através da APAE solidária, cujo objeto visa à 
doação de um valor mensal cobrado na tarifa de água do 
contribuinte solidário e o outro através de doações 
espontâneas, as quais são depositadas nos cofrinhos 
espalhados em nosso comércio. Que em virtude destes 
projetos não terem ainda alcançado os seus objetivos, a 
APAE no exercício de 2017 promoveu três eventos, os quais 
lograram os seus êxitos. Que nessa data estamos retornando 
os nossos trabalhos com a oferta de todos os nossos 
serviços. Que a área clínica da APAE não teve o seu serviço 
interrompido durante o recesso escolar. Que diante de todas 
as dificuldades enfrentadas no ano de 2017 pudemos superar 
os nossos desafios. Que em decorrência do congelamento dos 
investimentos públicos na área de saúde, educação e 
assistência social, a APAE se vê obrigada a melhorar a 
execução de suas atividades, a fim de manter a sua 
prestação de serviço aos seus assistidos. A APAE de Aimorés 
diante da conjuntura econômica nacional tem como objetivo 
construir uma receita própria que a torne menos dependente 
das verbas do Poder Público. A instituição buscará ter os 
meios econômicos necessários para manter a sua estrutura 
técnica e garantir o atendimento ao crescimento da demanda 
de seus assistidos. Quanto ao segundo tema, enfatizou o 
tribuno que por força de um golpe político, a sociedade 
brasileira se tornou refém de um governo ilegítimo e 
irresponsável. Que o Poder Judiciário infelizmente fez a 
sua opção partidária. Os mais fracos são os que mais 
sofreram, caso não seja retomado o poder pelo voto popular. 
Que espera ver o ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
candidato a presidente no pleito eleitoral deste ano. Que 
diante da conjuntura econômica deflagrada pelo atual 
governo federal não haverá paz social e muito menos 
desenvolvimento econômico. Que lamenta pela reforma 
trabalhista. Que os Poderes Públicos não  colocam a atenção  



 
 
 
 
necessária para as pessoas com deficiência. Que lamenta e 
não concorda com a reforma da previdência social, a qual é 
uma das maiores distribuidoras de renda em nosso país. A 
renda capital está nas mãos de poucos. Que a paz é fruto da 
justiça social. Esta casa deve conceder atenção ao Projeto 
de Lei de Diretrizes orçamentária e a Lei Orçamentária, 
ouvindo os conselhos de assistência social, da criança e do 
adolescente, saúde e educação, a fim de que sejam feitos os 
ajustes de modo atender o interesse dos mais fracos e dos 
excluídos. Esta casa não deve negar o direito das pessoas 
com deficiência. Que as atividades desta Casa e do Poder 
Executivo serão fiscalizadas e as injustiças serão 
denunciadas. A tese de que somente aqueles que produzem 
merecem respeito e atenção do Estado não pode prosperar. 
Que as pessoas com deficiência são vítimas de uma política 
estatal de exclusão social, finalizou o tribuno. 
Segunda Parte: Ordem do Dia 
Segunda Parte: Chamada Final 
Foi constatada a presença de 11 (onze) vereadores. 
A próxima reunião ordinária, ficam os senhores vereadores 
convocados para o dia 05/03/2018, às 18:00 horas. 
 
 
 
 
 

Sala das Sessões, 05 de março de 2018. 
 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                 Secretário 
 

 

 

 

 


