
 
 
 
 
 
ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Sexta Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Aimorés-MG, realizada dia vinte de março de dois mil e 
dezessete, com início às dezoito horas e onze 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 de Freitas. 
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Apresentação sem discussão de Proposições e dos Projetos em 
Pauta. 
Indicação nº 01 do vereador Neacir de Oliveira Silva, 
solicitando construção de uma galeria (boca de lobo) na Rua 
Mauá com a Rua Guarani, com desemboque diretamente no Rio 
Doce e/ou desvio das águas nas ruas acima (Rua Tupiniquim, 
Rua Goitacazes e Rua Pernambuco), no bairro Santo Antônio 
do Rio Doce. 
Indicação nº 02 do vereador Neacir de Oliveira Silva, 
solicitando construção de uma galeria (boca de lobo) com 
grades no encontro das ruas Boa vista (Rua do Cemitério) 
com a Rua Pacífica Soares (Rua Velha), com desemboque das 
águas no rio, no distrito de São Sebastião da Vala. 
Indicação nº 03 do vereador Neacir de Oliveira Silva, 
solicitando construção de 02 (dois) quebra-molas (redutores 
de velocidade) na Rua José Henrique Filho próximos à Escola 
Estadual José Henrique Filho/Escola Municipal Honório 
Vicente de Oliveira. 
Projeto de Lei nº 007/2017 que “Cria as gestões de 
Esportes, Lazer e Turismo, passando estas responsabilidades 
para a Secretaria de Educação e Cultura, que passa a ser 
denominada de Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esportes, Lazer e Turismo e dá outras providências”,   
encaminhado   à   Comissão  de   Legislação, Justiça e 
Redação, para análise e emissão de parecer. 
Tribuna Livre: 
 



 
 
 
 
Como oradora inscrita a Senhora Solange Barcelos, a qual no 
uso da palavra abordou o tema: “PEC 287/2016 – Reforma 
Previdenciária”. Segundo a Tribuna, a Proposta de Emenda 
Constitucional nº 287 (PEC 287), enviada pelo governo ao 
Congresso Nacional no início de dezembro de 2016, altera 
diversas regras referentes aos benefícios da Previdência e 
da Assistência Social. As mudanças propostas para a 
Previdência incidem tanto sobre o Regime Geral da 
Previdência Social, quanto sobre os Regimes Próprios de 
Previdência Social. A justificativa do governo para 
apresentar a proposta se baseia em uma concepção de que a 
Previdência Social Brasileira se tornou insustentável 
financeiramente, apresentando reiterados déficits 
orçamentários e que seriam necessárias medidas para 
garantir a sua “sustentabilidade” por meio do 
aperfeiçoamento. Que de contrapartida, a PEC desde setembro 
de 2015, as centrais sindicais vêm negociando com 
representantes do governo questões referentes à Previdência 
Social. Em junho de 2016 centrais sindicais apresentaram ao 
governo atual um documento com proposta para melhoria da 
gestão e do financiamento da Previdência e reafirmaram o 
princípio constitucional de que a Previdência compõe a 
Seguridade Social, que por sua vez tem resultados 
financeiros positivos, devido à base ampla e diversificada 
de financiamento. Além de indicar a criação do Conselho 
Nacional de Seguridade Social, o documento propôs ao 
governo nove medidas, sendo elas: 1ª – revisão ou fim das 
desonerações das contribuições previdenciárias sobre a 
folha de pagamento das empresas, 2ª – revisão das isenções 
previdenciárias para entidades filantrópicas, 3ª – 
alienação de imóveis da Previdência Social e de outros 
patrimônios em desuso, por meio de leilão, 4ª – fim da 
aplicação da desvinculação de receitas da União sobre o 
orçamento da seguridade social, 5ª – criação de Refis para 
a cobrança dos R$236 bilhões de dívidas ativas recuperáveis 
com a previdência social, 6ª – melhoria da fiscalização da 
Previdência Social, por meio do aumento do número de 
fiscais em atividade e aperfeiçoamento da gestão e dos 
processos de fiscalização, 7ª – revisão das alíquotas de 
contribuição para a previdência Social do setor do 
agronegócio, 8ª destinação à Seguridade e ou à Previdência 
das receitas fiscais oriundas da regulamentação dos bingos 
e jogos de azar, em discussão no Congresso Nacional e 9ª – 
recriação do Ministério da Previdência Social. Que 
atualmente existem três tipos de aposentadoria no sistema 
previdenciário brasileiro: por idade, por tempo de 
contribuição e por invalidez. A PEC 287/16 propõe mudanças 
nos três tipos sendo que a idade mínima para aposentar será 
de 65 anos para todos, eliminando a redução da idade para 
mulheres e rurais; 300 contribuições equivalente a 25 anos. 
Que a aposentadoria por invalidez passa a ser denominada de 
aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho 
na proposta da PEC. No momento, não se conhece nem está 
explícito o impacto dessa mudança de nomenclatura que pode 
indicar maior rigor na concessão desses benefícios. O 
auxílio-doença deixa de ser integral e passa a ser 
proporcional  ao  tempo de contribuição. Das aposentadorias  



 
 
 
 
 
Especiais será retirada a característica de ameaçar 
integridade física como condição para a aposentadoria 
especial. Que devemos dizer não a PEC. Que temos nossos 
representantes no congresso nacional, os quais tem o dever 
de nos defender. Que devemos fazê-los saber que não 
concordamos com a aprovação da PEC. O que estamos 
enfrentando neste momento no Brasil definirá não apenas o 
nosso futuro, mas também o das próximas gerações. Quem 
luta, educa e conquista, finalizou a tribuna.  
Oradores Inscritos: 
O vereador André Vidal de Freitas, parabenizou a Sra. 
Solange Barcelos pela iniciativa e pela palestra 
apresentada, ressaltando a importância do tema e 
pertinência do mesmo. Acrescentou algumas informações sobre 
o Direito Previdenciário e as repercussões que ocorrerão 
caso a PEC seja aprovada. O edil falou das alterações 
aparentemente inocente do novo texto, mas que na verdade 
irão obstaculizar ainda mais o acesso dos trabalhadores ao 
benefício de aposentadoria por invalidez. Finalizou 
demonstrando preocupação com a aprovação da PEC da 
Previdência e a necessidade de divulgação das consequências 
advindas de sua aprovação. 
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra, 
solicitou a Mesa Diretora, que interceda junto ao Prefeito 
Municipal e a Secretaria de Obras, sobre um lixão próximo 
ao bairro Triângulo, onde está havendo queima do referido 
lixo diuturnamente. 
O vereador Sebastião Ferreira de Souza, parabenizou a 
oradora Sra. Solange, pela sua explanação sobre a PEC 
287/2016 – Reforma da Previdência, solicitando apoio da 
Câmara no sentido de interceder junto ao Congresso Nacional 
pela não aprovação da mesma. Não podemos calar neste 
momento, precisamos nos posicionar disse o vereador. Quanto 
às indicações do vereador Neacir, para o distrito de São 
Sebastião da Vala, é necessário esclarecer que esse é o meu 
quinto mandato e sempre fui o representante legal desse 
distrito, e sempre contei com o respeito da Casa com 
relação à apresentação de proposições, sem haver atropelos, 
mantendo a boa convivência, sem entrar um na área do outro. 
No atual pleito tem sido diferente, e por este motivo 
rejeitamos as indicações apresentadas anteriormente, e 
iremos rejeitar as que estão sendo apresentadas hoje e que 
se referem ao distrito de São Sebastião da Vala. As 
proposições de minha autoria juntamente com o vereador 
Adalton, para esse distrito foram entregues na secretaria 
da Câmara, a qual procedeu a leitura dos tópicos, e em 
seguida argumentou que devido as condições que a Prefeitura 
se encontra no momento não é viável apresentar indicações, 
estamos aguardando o momento oportuno. Finalizou 
solicitando do Presidente da Mesa, que interceda junto a 
Secretaria de Obras, para que sejam colocadas placas 
indicativas com capacidade de peso, na ponte denominada 
“Ponte da Bilica”, em São Sebastião da Vala, devido o 
péssimo estado de conservação em que se encontra, e por 
precaução a acidentes que possam ocorrer no local.   



 
 
 
 
 
O vereador Neacir de Oliveira Silva, solicitou apoio dos 
colegas para aprovação das indicações de sua autoria, de 
grande valia para a população, frisando que é preciso agir 
antes que o pior ocorra, e não esperar que vidas sejam 
ceifadas para motivar a realização das obras. E, em nome, e 
pela vida de todos solicitou apoio dos colegas mais uma vez 
na aprovação das indicações. 
Discussão e votação de Proposições e dos Projetos de Lei em 
pauta. 
Discussão e votação da Indicação nº 01 do vereador Neacir – 
aprovada por unanimidade 
Discussão e votação da Indicação nº 02 do vereador Neacir – 
rejeitada por 06 (seis) votos contrários e 05 (cinco) votos 
a favor. Votos contrários: Adalton Marques, Admar Gomes, 
André Vidal, Onair Vitorino, Rubens Barcelos e Sebastião 
Ferreira 
Discussão e votação da Indicação nº 03 do vereador Neacir – 
rejeitada por 06 (seis) votos contrários e 05 (cinco) votos 
a favor. Votos contrários: Adalton Marques, Admar Gomes, 
André Vidal, Onair Vitorino, Rubens Barcelos e Sebastião 
Ferreira. 
Segunda e última 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 27/03/2017, às 18:00 horas. 
 
Sala das Sessões, 27 de março de 2017. 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 
 

 

 


