
 
 
 
 
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Oitava Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Aimorés-MG, realizada dia nove de abril de dois mil e 
dezoito, com início às dezoito horas e sete minutos, e 
término às dezoito horas e cinquenta 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 vereador Neacir. 
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Leitura de Correspondências e Comunicações: 
Convite da Emater e Prefeitura de Aimorés, para o Seminário 
de Pecuária, no dia 28/04/2018, das 8h00min às 17h00min; 3ª 
Feira de Touros e Fêmeas do Pró-Genética e Pró-Fêmeas e 2ª 
Copa Especializada de Marcha do Magalarga Marchador – 
Núcleo Médio Rio Doce, das 8h00min às 17h00min, no Parque 
de Exposições João Luiz Frizzera, em Aimorés. 
Convite da Prefeitura de Baixo Guandu-ES através da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, convida 
para participar da solenidade de inauguração da indústria 
do vestuário PW Brasil Export S/A, no dia 10/04/2018, às 
9h30min, na Sede da empresa, no bairro vila Kennedy. 
Convite do Ministério da Cultura e Lucca Cultura & 
Tecnologia para o lançamento do livro “Na Trilha do Rio – 
Cultura e Cidadania na Bacia do Rio Doce”, com palestras da 
autora Maria Alice Braga e dos consultores Deolinda Alice 
dos Santos e Henrique Lobo, no dia 13/04/2018, às 19h00min, 
na Câmara Municipal de Aimorés. 
Leitura de Pareceres: 
Parecer favorável da Comissão de Serviços Públicos, Obras e 
Meio  Ambiente  ao  Projeto  de Lei nº 006/2018 que “Dispõe  
 
 
 
 



 
 
 
sobre a legitimação de imóvel público municipal descrito no 
processo de legitimação nº 001/2018”. 
Apresentação sem discussão de proposições: 
Indicação do vereador Admar Gomes da Silva solicitando do 
Executivo Municipal construção de uma Quadra Esportiva com 
Cobertura, no distrito de Alto Capim. 
Projeto de Lei nº 007/2018, de autoria do Executivo 
Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo a firmar 
contrato de concessão de uso oneroso de bem público 
conhecido como usina velha”, encaminhado à Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação para análise e emissão de 
parecer. 
Projeto de Lei nº 009/2018 de autoria do Executivo 
Municipal que “Autoriza a Secretaria Municipal de 
Administração providenciar o protesto de título executivo 
administrativo e judicial de quantia certa e estabelece 
valores mínimos para os ajuizamentos de execuções fiscais e 
dá outras providências”, encaminhado a Comissão de 
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para análise e 
emissão de parecer. 
Projeto de Lei nº 010/2018 que “Autoriza o município a 
contratar ou credenciar operadoras que fornecem mecanismos 
e ferramentas para auxiliar no serviço de arrecadação de 
tributos diretos e indiretos por meio de pagamento com 
cartões de crédito e débito e dá outras providências”, 
encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
para análise e emissão de parecer. 
Projeto de Lei nº 011/2018 que “Dispõe sobre a instituição 
do parcelamento especial de crédito tributário de Aimorés-
PECTAM visando a recuperação fiscal e dá outras 
providências” Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de 
Contas para análise e emissão de parecer. 
Oradores Inscritos: 
O vereador André Vidal de Freitas, O vereador André Vidal de 
Freitas, na condição de Líder do Prefeito, no uso da 
palavra disse ao plenário que o Município por meio de 
emenda parlamentar da Deputada Celise Laviola foi 
contemplado com uma ambulância, tendo o chefe do Poder 
Executivo se deslocado até a capital do Estado para receber 
o veículo. Que todos estão convidados para participar dos 
sorteios dos jogos da sena, mega sena, loto, loterias 
administrada pela Caixa Econômica Federal que será 
realizado no “‘caminhão da sorte” que se encontra em nossa 
cidade. Que todos os dias haverá sorteios pelo caminhão da 
sorte e nosso município estará no centro das atenções. Que 
no dia 11 deste mês, quarta – feira todos os vereadores 
estão convidados a participar de um coquetel com demais 
autoridades no caminhão da sorte. Que há um passivo de mais 
de um milhão de reais de IPTU’s atrasados; recursos que 
poderiam estar sendo empregados em inúmeras obras. Que o 
Projeto de Lei nº 011/2018 visa possibilitar ao 
contribuinte a realizar o adimplemento deste débito fiscal. 
Que  achou  cômico, não fosse trágico, a manifestação de um  



 
 
 
 
munícipe  dizendo que somente paga o IPTU quando o seu lado 
político está no Poder. O edil enfatizou ainda sobre o 
momento político em que a nação está atravessando e a 
decisão da Suprema Corte que negou o Habeas Corpus 
impetrado pelo ex - presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Que ficou preocupado com o discurso do ex - presidente Luiz 
Inácio horas antes de ser preso convocando a população para 
retornar as invasões e a colocar fogo em pneus nos 
logradouros públicos. Que são dizeres impróprios, e não 
sabemos como as pessoas poderão interpretar isso. Que o 
momento político não favorece a indicação de nossos 
representantes na assembleia estadual e no congresso 
nacional. Que devemos pedir a orientação de nosso Deus ao 
invés de citar discórdia e a desordem. Que Lula não foi o 
primeiro, e outros serão também condenados e encaminhados 
ao cárcere. Que não é o momento de pregarmos a discórdia e 
a desordem. Que as instituições e as autoridades devem ser 
respeitadas. O princípio da igualdade pressupõe que as 
pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de 
forma desigual: “Dar tratamento isonômico às partes 
significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais, na exata medida de suas desigualdades”. Que 
embora tenha o ex - presidente errado ele merece nosso 
respeito, mas muito lhe preocupa quando o ex presidente 
afirma que não é um ser humano, mas um mito. O Poder 
Judiciário tem feito o possível. Os componentes do Supremo 
Tribunal Federal são escolhidos por políticos. Que dos oito 
ministros indicados durante a administração do PT, seis 
votaram contra a concessão do habeas corpus. O ex 
presidente foi condenado pela ocultação de patrimônio, pois 
ele ocultava patrimônio que alegava não ser seu. Que as 
provas dos autos conduziram a essa interpretação e assim 
deve ser respeitado. Que precisamos estar atentos e termos 
sabedoria nesses momentos. 
O Secretário da Mesa, o vereador Admar Gomes da Silva, no 
uso palavra pediu apoio do plenário na aprovação de sua 
indicação, a qual sugere ao chefe do Poder Executivo para 
que construa uma quadra esportiva com cobertura no Distrito 
de Alto Capim. Segundo edil, essa indicação vem atender uma 
reivindicação dos moradores do distrito de Alto Capim, 
justificada pela necessidade de um local coberto para ser 
usado para a prática de esporte e realização de eventos. O 
edil conta com o apoio do plenário na aprovação de sua 
indicação. 
O vereador Onair Vitorino Filho, no uso da palavra, disse 
ao plenário  que  não estava na reunião anterior ocasião em 
que o vereador Neacir informou o motivo da restituição da 
remuneração. Que esclarece a todos que a Câmara Municipal 
não pode receber nenhuma restituição, além do repasse. Que 
o valor de R$ 305,00 é referente aos meses de janeiro, 
fevereiro e março, sendo que o valor mensal da recomposição 
é de R$ 101,66; recebido a título de recomposição do 
subsídio, o vereador Neacir pode dar o destino que desejar,  



 
 
 
entretanto, não pode devolver para os cofres da Câmara. Que 
essa Casa não pode legislar em causa própria, que no último 
ano dessa legislatura iremos fixar os subsídios dos 
próximos vereadores. A recomposição do subsídio dos 
parlamentares está fixada em lei e assim devemos respeitá – 
la. Na sua opinião o vereador Neacir fica muito afoito, ele 
é uma pessoa sensata, mas há momentos que toma decisões 
claudicantes. Na legislatura anterior teve vereador que 
tentou defender o indefensável, motivo pelo qual não se 
reelegeu. Que o vereador Luciano, é um exemplo claro e 
notório, pois agiu como um catedrático. Ele não fez nenhuma 
indicação enquanto os outros falavam e discursavam. Ele 
trabalhou de forma discreta e foi o mais votado entre nós. 
Que há um ditado popular que diz que o apreçado acaba 
comendo cru. Que não há mais eleitores bobos, os eleitores 
sabem separar o joio do trigo. Que tentar enganar o eleitor 
com indicações e devolução de valores é malhar em ferro 
frio, finalizou o edil 
Discussão e votação dos Projetos de Lei em pauta e das 
Proposições: 
Discussão e votação da Indicação do vereador Admar – 
aprovada por unanimidade 
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 
005/2018  - aprovado por unanimidade. 
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 006/2018  
- aprovado por unanimidade. 
O Presidente comunicou os Senhores Vereadores que a 
Prestação de Contas do exercício financeiro de 2015 – 
Prefeito à época Alaerte da Silva, Processo 988003, estará 
em pauta, na Ordem do Dia, Reunião Ordinária do dia 
16/04/2018, para discussão e votação em turno único, 
conforme Pareceres apresentados e publicados, e os Projetos 
de Resolução nºs 002/2018 e 003/2018, de autoria da 
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ambos 
apresentados na reunião do dia 02/04/2018. 
Chamada Final 
Foi constatada a presença de 11 (onze) vereadores. 
A próxima reunião ordinária, ficam os Senhores Vereadores 
convocados para o dia 16/04/2018, às 18:00 horas. 
 

Sala das Sessões, 16 de abril de 2018. 
 

 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 


