
 
 
 
 
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AIMORÉS - MG. 
 
Ata da Oitava Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Aimorés-MG, realizada dia três de abril de dois mil e 
dezessete, com início às dezoito horas e nove minutos e 
término às dezoito horas e trinta 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 vereador Neacir de Oliveira Silva. 
Primeira Parte: Expediente 
Leitura da Ata anterior: aprovada por unanimidade 
Leitura de Correspondências: 
Convite da Câmara Municipal de Lajinha, convidando para 
participar de uma Audiência Pública, com a presença do 
Deputado Estadual Durval Ângelo, Líder do Governo, quando 
será abordado o assunto sobre os problemas associados à 
segurança pública do município de Lajinha. 
Leitura de Parecer: 
Parecer favorável da Comissão de Serviços Públicos, Obras e 
Meio Ambiente, ao Projeto de Lei nº 008/2017 que “Dispõe 
sobre a conversão de área de imóvel rural para área urbana 
no distrito da sede, em favor do Senhor Mário Roberto Lemos 
e dá outras providências”. 
Oradores Inscritos: 
O vereador André Vidal de Freitas, na condição de Líder do 
Prefeito, no uso da palavra enfatizou ao plenário que todos 
os edis receberam uma correspondência da Deputada Estadual 
Celise Laviola informando que o Município foi contemplado 
com uma ambulância “Fiat Doblo”, obtida através de emenda 
parlamentar da referida deputada. Disse ainda que a 
Deputada Celise Laviola não está medindo esforços para a 
concretização   da   celebração   do   convênio   entre   o   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hospital São José e São Camilo e o IPSEMG; o qual acredita 
que deverá ser assinado nos próximos dias, beneficiando 
inúmeros servidores públicos estaduais e seus dependentes. 
Citou ainda que a  administração municipal licitou a 
“operação tapa-buracos” que permitirá a recuperação da 
pavimentação de inúmeras vias públicas. O atraso do início 
dessas obras é devido à interposição de recurso 
administrativo no procedimento licitatório. Informou que 
será recuperada toda a pavimentação no trecho que 
compreende o Posto Gentil, passando pela Avenida Brasil, 
até a saída da cidade, sentido Instituto Terra, sendo essa 
uma obra de responsabilidade do DNIT,  e que licitou a 
iluminação do perímetro do pontilhão, as ruas da parte 
superior do Parque dos Eucaliptos, a extensão da rede 
elétrica que atenderá a Fábrica de Doces do distrito de 
Alto Capim, e a substituição da iluminação pública do 
Hospital São José e São Camilo até a passagem de nível do 
bairro Boa Vista. Que todas essas obras foram licitadas com 
recursos próprios do Município, ressaltou o edil.  
Discussão e votação de Proposições e dos Projetos de Lei em 
pauta. 
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 
006/2017 – aprovado por unanimidade. 
Segunda e última discussão e votação do Projeto de Lei nº 
007/2017 – aprovado por unanimidade. 
Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 008/2017 
– 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 10/04/2017, às 18:00 horas. 
 
Sala das Sessões, 10 de abril de 2017. 
 
 
 
Rubens Barcelos                        Admar Gomes da Silva 
  Presidente                                Secretário 
 


