
 
 
 
ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Quinta Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Aimorés-MG, realizada dia treze de março de dois mil e 
dezessete, com início às dezoito horas e quatorze minutos e 
término às dezoito horas e trinta e um 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 de Oliveira Silva. 
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Leitura de Correspondências: 
Convite da Aciasa e CDL de Aimorés-MG convidando para um 
café da manhã, no dia 17/03/2017, às 9h00min, em sua sede, 
quando estará comemorando 81 anos de história da Aciasa. 
Ofício nº 008/2017 do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, comunicando a realização do Curso 
de Capacitação para Conselheiros de Direitos Tutelares e 
Atores do Sistema de Garantia de Direitos, nos dias 14, 15 
e 16 de março de 2017, no plenário da Câmara Municipal. 
Convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Assalariados 
e Agricultura Familiar do Município de Aimorés, convidando 
para uma reunião que será realizada na sede do Sindicato, 
no dia 22/03/2017, das 14h00min às 15h00min, para  tratar 
de assunto sobre a PEC 287, e discutir a situação dos 
trabalhadores rurais e urbanos, em defesa da Previdência 
Social. 
Leitura de Parecer: 
Parecer favorável da Comissão de Serviços Públicos, Obras e 
Meio Ambiente, ao Projeto de Lei nº 005/2017 que “Dispõe 
sobre a legitimação de posse de imóvel público municipal, 
descrito no processo de legitimação nº 020/2016”. 
Apresentação sem discussão de Proposições e dos Projetos em 
Pauta. 
Projeto de Lei nº 006/2017 que “Concede descontos para 
recebimento dos créditos tributários e autoriza o 
parcelamento, o parcelamento especial, a compensação e a 
dação em pagamento nas condições que especifica e dá outras 
providências”,   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, no uso da palavra disse ao plenário que 
lamentavelmente passou em branco o dia 08 de março nesta 
Casa, data em que se comemora o Dia Internacional da 
Mulher. Que congratula todas as mulheres pela passagem de 
seu dia. Que iniciará na próxima segunda-feira, a 
construção da ponte sob o Rio Capim, no Distrito de Penha 
do Capim, obra que permitirá a população um melhor trânsito 
no meio rural. Que graças às emendas parlamentares do 
Deputado Federal Mauro Lopes, foi possível equipar o nosso 
Hospital São José São Camilo com equipamentos médicos de 
ponta, aumentando a capacidade da instituição de realizar a 
sua atividade e melhorar a oferta e assistência médica para 
os nossos munícipes. A partir do dia 15 a administração 
municipal dará inicio ao pagamento do PMAQ, o qual consiste 
no incentivo financeiro do Programa de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica para os servidores 
municipais que atuam na área da saúde. Os 149 servidores 
serão contemplados, inclusive aqueles que atuam no Distrito 
de Santo Antônio do Rio Doce. A atual administração pública 
estará arcando com 50% do transporte escolar para os alunos 
que estudam no IFES – Colatina e Itapina. Que o certame que 
visa conceder o transporte para os alunos está em 
andamento. Agradece a todos pelos convites recebidos pela 
rede social.  
Discussão e votação de Proposições e dos Projetos de Lei em 
pauta. 
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 005/2017 
– aprovado por unanimidade 
Segunda Parte: 
Chamada Final: 
Foi constatada a presença de 11 (onze) vereadores. 
A próxima reunião ordinária ficam os Senhores Vereadores 
convocados para o dia 20/03/2017, às 18:00 horas. 
 
Sala das Sessões, 20 de março de 2017. 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 
 

 


