
 
 
 
 
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Quarta Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Aimorés-MG, realizada dia doze de março de dois mil e 
dezoito, com início às dezoito horas e quinze minutos, e 
término às dezenove horas e vinte e oito 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: 
Convite da Polícia Militar, para a solenidade de instalação 
e assunção do Comando da 15ª Cia da Polícia Militar 
Independente, pelo Major PM Jésus Souza Lima, no dia 
15/03/2018, às 9h:00min, na Câmara Municipal de Aimorés. 
Ofício s/n/2018 do Lions Clube de Aimorés convidando para 
participar da 7ª Reunião do Fórum pela Paz, campanha 
promovida pelo Lions Cube de Aimorés, prevista para o dia 
22/03/2018, às 19h30min, na Aciasa. 
Ofício nº 023/2018 da AAMAR, convidando para O II AAMAR em 
Festa, no dia 16/06/2018, a partir das 18h:00min, na via 
pública em frente a instituição, e solicitando ajuda de 
custo e doações para realização do evento. 
Leitura de Pareceres:  
Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação AO Projeto de Lei nº 001/2018 que “Consolida a 
legislação municipal que dispõe sobre o Conselho Municipal 
de Saúde de Aimorés”. 
Parecer favorável da Comissão de Serviços Públicos, Obras e 
Meio Ambiente, ao Projeto de Lei nº 003/2018 que “Dispõe 
sobre legitimação de posse de imóvel público municipal 
descrito no processo de legitimação nº 017/2017. 
Parecer favorável da Comissão de Serviços Públicos, Obras e 
Meio Ambiente, ao Projeto de Lei nº 004/2018 que “Dispõe 
sobre legitimação de posse de imóvel público municipal 
descrito no processo de legitimação nº 018/2017. 



 
 
 
 
Apresentação sem discussão de proposições: 
Indicação do vereador André Vidal de Freitas solicitando 
desapropriação de terreno urbano, situado na Rua José Jorge 
de Oliveira, nº 27, no distrito de Penha do Capim, para 
construção de uma Capela Mortuária naquela localidade. 
Tribuna Livre: 
Como orador inscrito o Senhor Orlando Nunes da 
Silva, Presidente da Comissão de Meio Ambiente do Lions 
Clube de Aimorés, o qual no uso da palavra expôs ao 
plenário sobre o “Dia Mundial da Água”. Segundo o 
tribuno, no dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da 
Água, data instituída pela ONU que visa a conscientização 
da população a respeito dessa valiosa substância. Que nesse 
município há instituições e organizações que estão 
trabalhando e fiscalizando a qualidade da água. Que o Rio 
Doce teve os seus afluentes poluídos após o rompimento da 
barragem da Samarco no Município de Mariana. O Lions Clube 
de Aimorés se propõe a fazer manifestações que visem a 
conscientização da população sobre a importância deste 
tema. Que na semana da comemoração do Dia Mundial da Água o 
Lions Clube estará promovendo a 10ª decida ecológica do Rio 
Capim, o qual é totalmente municipal. O nosso município 
possui um rio municipal, um estadual que é o Rio Manhuaçu e 
um Rio Federal que é o Rio Doce, sendo este o terceiro em 
volume e extensão de água no Brasil. Que deve haver uma 
preocupação quanto a utilização desse recurso. A falta de 
água no planeta Marte o tornou inabitável. Que somente 
temos vida na Terra em razão da água. Acredita que existem 
outros planetas com água potável. Que tem conhecimento de 
inúmeras perfurações irregulares de poços artesianos no 
município, os quais promovem a extração da água do subsolo 
sem qualquer critério para promover a agricultura. A 
legislação existente deve ser cumprida, bem como o efetivo 
emprego da fiscalização destes poços pelas autoridades 
responsáveis. Que enaltece o trabalho da atual 
administração municipal pela revitalização dos canteiros 
centrais da nossa Avenida, onde foram plantadas gramas e 
árvores, uma vez que poucos municípios possuem essa 
estrutura urbana. Com pequenos gestos podemos realizar 
grandes obras. A revitalização destes canteiros enriquece o 
meio ambiente. Que devemos dar as mãos para deixar uma 
cidade melhor para os nossos filhos. 
Oradores Inscritos: 
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra 
enalteceu a manifestação do tribuno. Que paralelo ao tema 
exposto pelo tribuno se faz necessário em nosso município a 
construção de pequenas barragens para armazenamento das 
águas das chuvas. Que o Poder Público Municipal deveria se 
empenhar na realização deste projeto para que possamos 
armazenar as águas das chuvas. Disse que recebeu da 
Secretaria Municipal de Educação uma resposta ao seu 
ofício, cujo conteúdo questionava o decote das aulas dos 
educadores físicos nas séries iniciais da rede municipal de 
educação. O edil enfocou ainda sobre a importância das  



 
 
 
 
contribuições feitas pelos contribuintes para o Fundo da 
Infância e Adolescência, o FIA, que é um fundo público que 
tem como objetivo financiar projetos que atuem na garantia 
da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente. Os recursos são aplicados exclusivamente nesta 
área com monitoramento do Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Os contribuintes podem fazer 
doações para o fundo da Infância e Adolescência, direto na 
declaração do Imposto de Renda. Os contribuintes podem 
destinar até 3% do imposto devido ao Fundo. Que tem sido 
indagado por alguns servidores as razões da atual 
administração pública contratar pessoas aposentadas em 
contrapartida da dispensa dos servidores efetivos após a 
concessão de sua aposentadoria pela previdência social. Que 
não compreende a dispensa destes servidores, os quais 
poderiam está sendo aproveitados em seus cargos. Que 
gostaria de melhores esclarecimentos pelo Líder do Prefeito 
dessa Casa sobre esse fato. O Hospital São José e São 
Camilo já está conveniado junto ao IPSEMG, a fim de atender 
os servidores estaduais e seus dependentes. 
O vereador André Vidal de Freitas, na qualidade de Líder do 
Prefeito, congratulou o Tribuno por sua manifestação. O 
edil esclareceu ao plenário que o Banco do Brasil assinou 
junto a “Rede Vidas” do Município de Ituêta um 
financiamento para custear a construção de inúmeras 
pequenas barragens. Que essas linhas de crédito são 
ofertadas pelo Banco do Brasil. A administração pública 
municipal está ciente da importância da construção destas 
pequenas barragens para o armazenamento das águas das 
chuvas, contudo, aguarda o Banco do Brasil abrir novamente 
essa linha de crédito. Quanto às construções dos poços 
artesianos em nosso município, o edil esclareceu ao 
plenário que a questão da água é algo que muito preocupa a 
atual administração. Que tem conhecimento de que alguns 
produtores rurais foram multados por falta de uma 
assessoria. A administração municipal estará em breve 
disponibilizando para todos os produtores rurais do 
município uma assessoria técnica, a fim de legalizar a 
situação dos poços artesianos particulares. Quanto à 
resposta da Secretaria de Educação ao vereador Neacir disse 
o edil que o problema atingiu apenas as séries iniciais, 
mas que os alunos não ficaram sem a disciplina, pois o MEC 
autoriza que a disciplina de educação física seja 
ministrada pelo regente da sala até o 5º ano, não sendo 
obrigatório um especialista. Que em parceira com o 
Instituto Terra estará disponibilizando para a sociedade 
aimoreense 526 mudas de árvores, as quais representa a 
quantidade de votos que recebeu no último pleito. Que 
devido ao atraso no fechamento do relatório de avaliação 
ocorreu um pequeno atraso no repasse dos valores do PMAQ, 
acreditando que até o dia 10 de abril todos os servidores 
da saúde estarão recebendo essa bonificação. 
Segunda Parte: Ordem do Dia 
Discussão e votação dos Projetos de Lei em pauta e demais 
Proposições: 



 
 
 
 
 
O vereador André Vidal de Freitas, no uso da palavra 
apresentou ao Poder Executivo uma indicação a fim de que 
este possa desapropriar um imóvel urbano situado na Rua 
José Jorge de Oliveira, nº 27, distrito de Penha do Capim 
para construção de uma Capela Mortuária no referido 
distrito. Segundo o edil, não existe um local designado 
para acomodar os velórios, considerando que os templos das 
igrejas muita das vezes são pequenos ou se negam em receber 
o velório. Que diante da existência deste imóvel, o qual 
está desocupado há anos, o município pode adquiri-lo a fim 
de nele construir a Capela Mortuária, para proporcionar a 
comunidade um acolhimento digno do velório do ente querido. 
O edil solicita o apoio do plenário na aprovação desta 
indicação. 
O vereador Daniel Lemos, no uso da palavra disse ao 
plenário que no ano passado a indicação proposta pelo 
vereador Neacir foi apresentada e infelizmente o plenário 
rejeitou. Que em observância ao regimento interno desta 
Casa a mesma matéria acaba sendo objeto de uma nova 
indicação. Que deixa nos anais desta Casa o seu repúdio e 
sua indignação pela reprovação da indicação apresentada no 
ano passado. Compreende que a construção da Capela 
Mortuária é importante para o distrito de Penha do Capim, 
razão pela qual votará pela sua aprovação. 
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra 
enfatizou ao plenário o seu repúdio a politicagem que em 
nada agrega para o Município. Que seu amor pelo seu povo é 
maior. Que a satisfação do povo é maior do que o seu 
orgulho e a alegria deles é maior do que o seu conceito. 
Que lamenta as rejeições do plenário as suas indicações, 
contudo, o importante é o benefício de toda a sociedade. 
Que não é contra aquilo que beneficia a população. Que não 
devemos olhar de onde parte o benefício, devemos vencer o 
mal com a prática do bem. Que votará favorável a indicação 
do Líder do Prefeito. 
O Presidente Rubens Barcelos, no uso da palavra disse ao 
plenário que deveria haver uma legislação que proibisse a 
realização de velórios em residências e igrejas. Que a 
pedido das igrejas a associação comunitária do distrito de 
Conceição do Capim com recursos próprios e da comunidade 
construiu uma Capela Mortuária, a qual contém toda  
estrutura para que nela seja realizado o evento para qual 
foi construída. Que lamentavelmente mesmo após a sua 
construção, pessoas permanecem sendo veladas em Igrejas no 
distrito. Que velórios deveriam ser proibidos de serem 
realizados fora de uma Capela Mortuária. 
Discussão e votação da Indicação do vereador André Vidal – 
aprovada por unanimidade. 
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 
002/2018  - aprovado por unanimidade. 
 



 
 
 
 
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 001/2018  
- aprovado por unanimidade. 
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 003/2018  
- aprovado por unanimidade 
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 004/2018  
- 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 19/03/2018, às 18:00 horas. 
 

Sala das Sessões, 19 de março de 2018. 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                 Secretário 
 

 

 

 

 


