
 
 
 
 
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Terceira Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Aimorés-MG, realizada dia cinco de março de dois mil e 
dezoito, com início às dezoito horas e cinco minutos, e 
término às dezenove horas e dezesseis 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 Neacir. 
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Leitura de Correspondências e Comunicações: 
Convite da Igreja Presbiteriana Renovada em Aimorés, 
convidando para inauguração do Templo, situado à Rua 
Augusto Cruz, nº 175, Bairro Rua Nova, a realizar-se no dia 
10 de março de 2018, às 19h30min. 
Leitura de Pareceres:  
Parecer favorável da Comissão de Serviços Públicos, Obras e 
Meio Ambiente, ao Projeto de Lei nº 002/2018 que “Dispõe 
sobre legitimação de posse de imóvel público municipal 
descrito no processo de legitimação nº 010/2017. 
Apresentação sem discussão de proposições: 
Projeto de Lei nº 003/2018 que “Dispõe sobre legitimação de 
posse de imóvel público municipal descrito no processo de 
legitimação nº 017/2017 e dá outras providências”, 
encaminhado à Comissão de Serviços Públicos, Obras e Meio 
Ambiente para análise e emissão de parecer. 
Projeto de Lei nº 004/2018 que “Dispõe sobre legitimação de 
posse de imóvel público municipal descrito no processo de 
legitimação nº 018/2017 e dá outras providências”, 
encaminhado à Comissão de Serviços Públicos, Obras e Meio 
Ambiente para análise e emissão de parecer. 
Projeto de Lei nº 005/2018 que “Dispõe sobre o 
funcionamento  das feiras livres no município de Aimorés ”,  
encaminhado à Comissão de Legislação Justiça e Redação, 
para análise e emissão de parecer. 
Tribuna Livre: 



 
 
 
 
Como orador inscrito o Senhor Américo Monteiro de Souza, o 
qual no uso da palavra expôs ao plenário o tema: “Reforma 
da Previdência – PEC – Projeto de Emenda à Constituição nº 
287/2016”. Segundo o tribuno, a proposta de reforma da 
previdência é maliciosa e desproporcional, não enfrentando 
os verdadeiros problemas. Que se faz necessário propor uma 
reforma, contudo, não de acordo com o texto proposto pelo 
Governo Federal. Acredita que os maiores devedores da 
previdência são as instituições financeiras privadas, as 
quais deveriam contribuir para o sustento do sistema 
previdenciário brasileiro. Que os números da inflação e do 
crescimento econômico são maquiados pelo governo federal. 
Tem conhecimento de que o Banco Itaú terá um lucro líquido 
de 25 bilhões de reais. Que lamenta as altas taxas de juros 
do cheque especial e do cartão de crédito. A proposta da 
reforma previdenciária retira da população muitos direitos. 
Que a CPI constituída pelo Senado Federal concluiu que a 
previdência social brasileira gera lucro, contudo, tais 
informações não foram divulgadas. Que lamenta o vilipendio 
feito contra a CIA VALE DO RIO DOCE pelos governos federais 
anteriores. Que o vencimento do Presidente da República é 
desproporcional ao do trabalhador comum. As pessoas que 
percebem os benefícios sociais não são os responsáveis pela 
má gestão da previdência social. Pela proposta, o LOAS 
somente será concedido ao cidadão com 70 anos de idade e o 
tempo mínimo de contribuição passará para 25 anos. Que 
diante da intervenção militar no Estado do Rio de Janeiro 
essa Proposta de Emenda Constitucional que converge na 
reforma previdenciária, não poderá ser votada. Devemos 
ficar atentos junto aos nossos deputados e representantes 
do legislativo. Que 21 anos atrás foi vereador nessa Casa. 
Com a redução do número de servidores e a possibilidade da 
aposentadoria de alguns, se estuda a possibilidade do 
fechamento de uma das agências do INSS situadas em Aimorés 
e Baixo Guandu. Que os nossos representantes devem estar 
atentos para essa situação, a fim de não permitir que a 
agência de Aimorés venha a ser fechada. Se a reforma 
previdenciária for aprovada da forma que fora proposta, as 
famílias irão sofrer muito. Que lamenta o vilipendio dos 
fundos de aposentadoria dos correios, da Caixa Econômica 
Federal e da Petrobrás, vitimando os trabalhadores que 
contribuíram durante anos. 
Segunda Parte: Ordem do Dia 
Primeira votação do Projeto de Lei nº 002/2018  - 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 12/03/2018, às 18:00 horas. 
 

Sala das Sessões, 12 de março de 2018. 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                 Secretário 


