
 
 
 
 
 
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Sétima Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Aimorés-MG, realizada dia vinte e sete de março de dois mil 
e dezessete, com início às dezoito horas e quatorze minutos 
e término às dezoito horas e quarenta e cinco 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: 
Convite da Fundação Renova, a CDL – Câmara de Dirigentes 
Logistas de Aimorés e a ACIASA – Associação Comercial, 
Industrial, Agropecuária e de Serviços de Aimorés 
convidando para participar do evento “Estímulo à 
Contratação local: Oportunidades e Desafios”, no dia 
28/03/2017, às 18h00min, no Salão de Reuniões da Aciasa. 
Leitura de Parecer: 
Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Tomada de Contas, ao 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”. 
Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação ao Projeto de Lei nº 007/2017 que “Cria as gestões 
de Esportes, Lazer e Turismo, passando estas 
responsabilidades para Secretaria de Educação e Cultura, 
que passa a ser denominada de Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo e dá outras 
providências”. 
Apresentação sem discussão de Proposições e dos Projetos em 
Pauta. 
Projeto de Lei nº 008/2017 que “Dispõe sobre a conversão de 
área rural para área urbana no distrito da Sede, em favor 
do  Senhor  Mário  Roberto Lemos e dá outras providências”,    
 



 
 
 
encaminhado   à   Comissão  de   Serviços Públicos, Obras e 
Meio Ambiente, para análise e emissão de parecer. 
Oradores Inscritos: 
O vereador Neacir de Oliveira Silva, no uso da palavra, 
ressaltou ao plenário a respeito do movimento que está 
acontecendo no município, a fim de que o Hospital São José 
e São Camilo seja conveniado do IPSEMG – Instituto de 
Previdência dos Servidores de Minas Gerais. Segundo o edil, 
o hospital de nosso município deseja a celebração desse 
convênio com o referido instituto para que possa atender 
inúmeros servidores públicos estaduais e seus dependentes. 
O movimento consiste na coleta de assinaturas num abaixo-
assinado por todos aqueles que dependem deste convênio. Que 
um exemplar do abaixo-assinado foi deixado em todas as 
escolas, e todos os servidores e dependentes devem procurar 
a escola mais próxima para assinar. Os servidores ativos e 
inativos precisam que este convênio seja celebrado com o 
Hospital São José e São Camilo. Ao término, o abaixo-
assinado será encaminhado à coordenação do IPSEMG em Belo 
Horizonte, finalizou o edil. 
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do 
Prefeito, no uso da palavra disse ao plenário que o Projeto 
de Lei nº 007/2017 que concede nova nomenclatura a 
Secretaria de Educação e Cultura, passa a ser denominada de  
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes, Lazer 
e Turismo; é de suma importância para o município. Ao 
conceder status de Secretaria para o Esporte e o Turismo o 
município deverá ser contemplado com verbas de fomento e 
incentivo dos Governos: Federal e Estadual. A criação de 
novas secretarias traria para o município encargos 
financeiros, os quais não podem ser assumidos no presente 
momento. Que enaltece o trabalho do chefe de departamento 
de esporte Senhor Osmi Martins, o qual vem realizando um 
excelente trabalho, com a realização de inúmeros 
campeonatos e atividades desportivas. Que enaltece a 
iniciativa do Poder Executivo pela apresentação do referido 
Projeto, concedendo agora status de secretaria aos 
departamentos de esporte, lazer e turismo. Essa proposta 
legislativa gerará dividendos para o nosso Município, 
finalizou o edil.  
Discussão e votação de Proposições e dos Projetos de Lei em 
pauta. 
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 006/2017 
– aprovado por unanimidade 
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 007/2017 
– 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 03/04/2017, às 18:00 horas. 
 
Sala das Sessões, 03 de abril de 2017. 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 


