ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AIMORÉS - MG.
Ata da Quinta Reunião Ordinária da Câmara Municipal de
Aimorés-MG, realizada dia dezenove de março de dois mil e
dezoito, com início às dezoito horas e dez minutos, e
término às dezenove 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
Apresentação sem discussão de proposições:
Indicação do vereador Neacir de Oliveira Silva solicitando
construção de uma Capela Mortuária no distrito de São
Sebastião da Vala.
Indicação
do
vereador
Sebastião
Ferreira
de
Souza
solicitando intercessão do Prefeito Municipal, Marcelo
Marques, junto à 15ª Companhia de Polícia Independente de
Aimorés – por meio do Major PM Jésus Souza Lima, no sentido
de viabilizar a reativação do Posto Policial do distrito de
São Sebastião da Vala.
Projeto de Resolução nº 001/2018 que “Dispõe sobre a
concessão de recomposição da remuneração dos vereadores da
Câmara Municipal de Aimorés-MG”, encaminhado à Comissão de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para análise e
emissão de parecer.
Oradores Inscritos:
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do
Prefeito, disse ao plenário que nos dias de 09 a 14 de
abril a cidade estará recebendo o ”Caminhão da Sorte” da
Caixa Econômica Federal. Segundo o edil, todos os jogos da
Loteria e da Mega Sena serão realizados em nossa cidade
durante este período. Que na data de 15 de março, quintafeira passada, ocorreu no plenário da Câmara a cerimônia de
instalação
da
15ª
Companhia
de
Polícia
Militar

Independente. Que se impressionou com a pessoa do
Major Jésus Souza Lima, Comandante desta CIA, o qual se
emocionou quando fez menção de seus genitores no seu
discurso de posse, aflorando todos os seus sentidos. Que o
município está de parabéns com a criação da 15ª Cia de
Policia Militar Independente. Que recebemos de início nove
policiais militares e uma viatura, e temos a previsão da
chegada de mais policiais. Quanto ao trabalho da poda das
árvores, ele continua e atingirá todos os bairros, contudo,
temos um número limitado de servidores executando esse
trabalho. Quanto à revitalização da pavimentação da Av.
Florivaldo Dias de Oliveira, mais conhecida como Av. Beira
Cais, o Poder Executivo cancelou o contrato com a empresa
vencedora da licitação, a qual não cumpriu com os termos do
contrato. Que a administração municipal já está licitando
novamente essa obra, a qual será concluída nesse ano. Que o
§3º do artigo 190 do Regimento Interno da Câmara Municipal
prescreve que uma proposição não poderá conter mais de uma
matéria. Quando o vereador Neacir apresentou a indicação
para a construção da Capela Mortuária de São Sebastião da
Vala, colocou na oportunidade inúmeras indicações em
desafio ao preceito do regimento já citado. Que era de
conhecimento de todos que a época a administração municipal
não
possuía
as
mínimas
condições
econômicas
e
administrativas de realizar nenhuma indicação, haja vista,
a forma pela qual recebeu o Município. Que a sua indicação
apresentada na semana anterior é para que a administração
desaproprie uma área próxima ao cemitério do Distrito de
Penha do Capim e não para a construção de uma capela
mortuária no distrito. Que devemos prestar mais atenção,
antes de proferir qualquer crítica ou consideração para não
ficarmos no ridículo.
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra
disse ao plenário que apresentação de indicações ao Poder
Executivo é parte do trabalho do vereador. Que apesar de
não compartilharmos o mesmo palanque os problemas que nos
afeta são os mesmos. Que não identifica nenhum impedimento
em fazer suas indicações ao Poder Executivo. Que esteve na
Prefeitura, no escritório do PMDB e também na secretaria
desta Casa solicitando junto aos responsáveis que lhe fosse
fornecido o programa de governo do Prefeito Marcelo
Marques, contudo, não obteve êxito. Não é obrigado a
aguardar a realização de uma obra pela administração para
poder fazer a sua indicação. Que está faltando diálogo. O
distrito de São Sebastião da Vala necessita ter uma Capela
Mortuária. Que não visualiza nenhum mal quando buscamos
acertar. Gostaria que todos tivessem a mesma visão, e
gostaria de saber o que não deve indicar. Que discorda da
rejeição daqueles que compreendem que não se deve fazer uma
indicação
para
uma
determinada
comunidade.
Falta
conhecimento de nosso povo. Que gostaria de contar com o
apoio dos colegas desta Casa.
O Vice Presidente, o vereador Adalton Marques Teixeira, no
uso da palavra disse ao plenário que está no seu plano de
trabalho como legislador municipal e devidamente registrado

em seu material de propaganda eleitoral o projeto da
construção de uma Capela Mortuária no Distrito de São
Sebastião da Vala. Que conversou com o Prefeito Marcelo
Marques sobre a realização desta obra, o qual informou que
o Município não possui no presente momento recursos
financeiro
para
execução
desta
obra,
cujo
projeto
arquitetônico já está pronto. Que na data de 06 de
fevereiro quando o vereador Neacir apresentou a indicação
da Capela Mortuária, além dela inúmeras outras indicações
que é vedado pelo Regimento Interno. Que é do conhecimento
de todos que o município não tem condição econômica de
realizar as indicações que lhes foram sugeridas. Que só o
Poder Executivo Municipal pode realizar as indicações. Que
a população de São Sebastião da Vala tem a plena
consciência de que a Capela Mortuária será construída,
contudo, devem aguardar o momento.
O vereador Sebastião Ferreira de Souza, no uso da palavra,
congratulou a presença dos ex - vereadores Gessimar e
Gerson no plenário. Que se considera filho de São Sebastião
da Vala. Que o referido distrito é privilegiado nesta Casa
com tantos representantes. Que o vereador tem a missão de
fazer as indicações, mas somente quem pode realizá-las é o
Poder Executivo, dentro da sua conveniência e capacidade
financeira. Que o atual secretário de administração
municipal Senhor Marco Antônio Tostes chaves, quando ocupou
uma cadeira nesta Casa, foi o vereador que mais fez
indicações, mas não conseguiu com isso a sua reeleição. Que
o que faz eleger um vereador é o seu carisma e trabalho, e
não indicação. Que seria interessante para esta Casa a
ausência de divergência entre os parlamentares. Que a
reprovação às indicações do vereador Neacir se deram em
razão de que o Poder Executivo não tinha condições de
realizá-las. Que tentar impor ao Poder Executivo que
realize uma indicação não é de bom senso e nem inteligente.
Que existem obras da primeira gestão do Prefeito Marcelo
que ainda estão inacabadas. Que há uma construção de uma
ponte na Vala do Ubá, sentido Alto Capim que está
paralisada em razão da falta de vigas. Que lamenta os fatos
distorcidos nas redes sociais. Que chegou a solicitar o
vereador Neacir que retirasse de pauta a sua indicação para
construção de uma capela mortuária no distrito de São
Sebastião da Vala, mas esse rejeitou, mesmo sabendo que o
Município não teria condições de construí-la naquela
ocasião.
O vereador João Martins Nunes, no uso da palavra disse ao
plenário que apresentou conjuntamente com o vereador
Sebastião Ferreira de Souza mais de vinte indicações
durante a sua primeira legislatura. Que dentre essas,
algumas foram realizadas, outras faltou recurso. Que o
regimento interno não permite mais de um assunto na mesma
indicação. Que conseguiu por meio de um deputado recursos
para o município por meio de emendas parlamentares. Que
seria muito importante para o distrito de São Sebastião da
Vala e para o interior do Município a reabertura do Posto
da Policia Militar, uma vez que o distrito é rota de fuga e

dá acesso a inúmeros lugares e ao Estado do Espírito Santo.
Que congratula o vereador Sebastião pela sua indicação.
O vereador Onair Vitorino Filho, no uso da palavra disse ao
plenário que foi eleito para representar um município e não
um distrito. Que é salutar a discussão da indicação do
vereador Neacir. Que não há necessidade de ficarmos
brigando por uma indicação. Que gostaria de enaltecer um
fato ocorrido na semana passada, quando sem nenhuma
indicação, o vereador José Alexandre Ferreira conseguiu uma
feira livre para o bairro da Rua Nova através de um diálogo
direto com o Poder Executivo. Que graças a Deus temos um
Prefeito que está disposto a dialogar e receber os
parlamentares. Que deveríamos conversar com o Prefeito
antes de apresentar uma indicação. Que o vereador Neacir em
fevereiro de 2017 apresentou ao Poder Executivo nove
indicações, mesmo ciente de que o Prefeito havia decretado
Estado de Calamidade Administrativa, pois recebera a
administração municipal em ruínas e sem a menor condição de
gestão. Que o vereador Neacir tem todo o direito de ter
acesso ao programa de governo do Prefeito. Que o líder do
Prefeito desta Casa deve disponibilizar esse documento para
todos os vereadores, porém, a indicação que o vereador
apresentou serve apenas para enganar o povo. Que devemos
ter mais prudência e bom senso quando da apresentação das
indicações.
O vereador Neacir, no uso da palavra apresentou ao plenário
uma indicação ao Poder Executivo para que esse construa uma
Capela Mortuária no distrito de São Sebastião da Vala.
Segundo o edil, uma capela mortuária no distrito permitirá
o combate à exclusão social e promoverá a satisfação aos
anseios da população. Que no referido distrito os velórios
são
realizados
em
igrejas
ou
nas
residências
dos
familiares, locais não apropriados para este evento. Que
indica o antigo posto de destacamento da Policia Militar, o
qual está desativado. Que solicita o apoio dos colegas na
aprovação desta indicação. O edil ainda externou a sua
indignação pela rejeição desta Casa a algumas indicações
que apresentou. Que não está proibido de indicar melhorias
para o distrito de São Sebastião da Vala, e não compreende
a votação contrária de benefícios para o referido distrito,
perdendo assim esta Casa o seu lugar, uma vez que as mesmas
visam o bem estar da sociedade. Que chega a concluir que a
rejeição as suas indicações tem cunho pessoal.
O vereador Onair Vitorino Filho, na condição de líder da
Bancada do PMDB disse ao plenário que não é um vereador de
apenas um distrito, mas do município, o qual tem vários
distritos. Que a indicação do vereador Neacir já foi objeto
em 2017. O vereador Sebastião deixou claro para o plenário
sobre a impossibilidade financeira do Município de realizar
essa obra nesse momento. Que devemos ter prudência e bom
senso ao apresentar as indicações.
A Secretária Maria de Lurdes Vizintim Ernandes, no uso da
palavra, disse ao plenário que não se encontra arquivado no
acervo desta Casa o Plano ou Programa de Governo do
Prefeito
Marcelo
Marques. Que o referido programa foi

publicado nas redes sociais e divulgado de todas as formas.
Que a secretaria desta Casa exige do parlamentar eleito
somente o diploma expedido pela justiça eleitoral e a
declaração de bens.
O vereador Sebastião Ferreira de Souza, no uso da palavra
solicitou ao plenário apoio a sua indicação ao Poder
Executivo para que o mesmo interceda junto à 15ª Cia de
Policia Militar Independente de Aimorés para que reative o
Posto Policial do distrito de São Sebastião da Vala.
Segundo o edil, o distrito não conta com destacamento
policial para atender a população e oferecer mais segurança
na localidade. Solicitou o apoio dos colegas. Que no
primeiro mandato do vereador João, esse conseguiu um trator
para o Município de Aimorés através de uma emenda
parlamentar. Que interpreta essa conduta do parlamentar
como exemplo. Que deveríamos cobrar mais de nossos
deputados federais e estaduais ao invés de ficarmos fazendo
inúmeras indicações para o Poder Executivo, o qual sem
recurso financeiro não poderá executá-las. Que o Governo de
Minas está maltratando e acabando com os municípios quando
da retenção de parte de seus recursos financeiros. Que
solicita a mesa diretora que encaminhe uma moção de
congratulação ao Major da 15ª Cia da Policia Militar
Independente de Aimorés. Que necessitamos agora buscar mais
recursos para a Polícia Civil, a fim de evitar o
deslocamento até a cidade de Governador Valadares e ofertar
mais serviços para a população. O edil ressaltou a luta dos
vereadores e autoridades do município para que a SUAP
assumisse a responsabilidade pela cadeia pública e pela
criação da Cia de Policia Militar independente.
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. Votos contrários: Adalton Marques Teixeira, Admar
Gomes da Silva, André Vidal de Freitas, Onair Vitorino
Filho, Rubens Barcelos e Sebastião Ferreira de Souza.
Discussão e votação da Indicação do vereador Sebastião
Ferreira de Souza – aprovada por unanimidade.
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº
001/2018 – aprovado por unanimidade.
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº
003/2018 - aprovado por unanimidade.
Segunda e última 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 26/03/2018, às 18:00 horas.
Sala das Sessões, 26 de março de 2018.
Rubens Barcelos
Presidente

Admar Gomes da Silva
Secretário

