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Considerado hoje uma referência para Aimo-
rés, conhecido nacional e internacionalmente, o 
Instituto Terra esteve presente na Câmara de Ai-
morés através de seu superintendente Adonai 
José Lacruz, fazendo uma prestação de contas 
das atividades da instituição. Embora esta atitu-
de não seja obrigatória, o superintende conside-
ra uma “questão moral” o Instituto prestar conta 
de suas atividades, que desde a década de 1990 
estimula na região o desenvolvimento sustentá-
vel, através da recuperação e conservação de 
florestas, da educação ambiental e do uso corre-
to dos recursos naturais.

Mesmo considerado um município 
que tem como base principal da eco-
nomia  as atividades do meio rural, o 
município de Aimorés nunca teve uma 
Secretaria Municipal de Agricultura.

Atendendo a projeto de Lei envia-
do pelo Poder Executivo, no entanto, 
a maioria dos vereadores aprovou, 
em sessão extraordinária realizada 
no dia 26 de junho, a criação da pasta 
da Agricultura, que passará a funcio-
nar em janeiro de 2014.

O projeto de Lei criando a Secreta-
ria de Agricultura foi alvo de intenso 
debates no Legislativo, prevalecendo 
por fim o voto da maioria dos vereado-
res, que entenderam a necessidade 
de Aimorés ter uma pasta exclusiva-
mente voltada para as atividades do 
meio rural. Hoje existe dentro do orga-
nograma da Prefeitura, apenas um de-
partamento de agricultura, que funci-
ona na estrutura da Secretaria de De-
senvolvimento, porém a partir de  ja-
neiro de 2014 o setor ganhará mais au-
tonomia com a criação da Secretaria.

Votaram contrários à criação da 
Secretaria de Agricultura os vereado-
res Onair Vitorino Filho, Andréa Plas-
ter Afoumado, Carlos Roberto Serra-
no, Darcy Salomão e Sandra Lúcia 
Costa Jourinch, todos alegando que o 

Poder Executivo não havia enviado 
documentos que embasariam a cria-
ção da nova pasta, como o estudo do 
impacto financeiro sobre as finanças 
municipais.

A favor da criação da Secretaria de 
Agricultura votaram os vereadores 
Rogério Borges Rocha, Gessimar Go-
mes da Silva, Luciano Afonso Cezar, 
Paulo Roberto da Silva e Natalino 

Alves de Almeida. Como a votação ter-
minou empatada em 5 votos a favor e 
5 votos contrários, coube ao presi-
dente da Câmara, vereador Sebas-
tião Ferreira, proferir o voto de de-
sempate, conforme determina o regi-
mento interno da Câmara. 

O presidente votou favorável ao 
projeto de Lei, garantindo desta forma 
a criaçao da Secretaria Municipal de 

Agricultura. No trimestre entre abril, 
maio e junho de 2013, a Câmara de Ai-
morés votou outros projetos de auto-
ria do Executivo que causaram certa 
“polêmica”. Nas páginas centrais des-
te informativo, a publicação resumida 
de cada sessão da Câmara mostra es-
te e outros assuntos de interesse da 
coletividade que foram tratados no Le-
gislativo de Aimorés.

O aumento da produção leiteira e a revitalização da cafeicultura em Aimorés são metas da nova secretaria
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Cidadãos de Aimorés:
Desde que fui eleito presidente 

da Câmara de Aimorés para o perío-
do 2013/2014, tenho feito reiterados 
apelos no sentido da união da clas-
se política local em favor de um mu-
nicípio cada vez mais forte, voltado 
para as necessidades maiores da 
população. 

Tomei esta atitude em função do 
acirramento do embate político ob-
servado na eleição municipal de 2012, quando foram eleitos o no-
vo prefeito, vice e os 11 vereadores que hoje compõem a Câma-
ra Municipal. É perfeitamente natural e salutar, no processo polí-
tico, o debate entre as forças que desejam governar o município, 
porém passado o calor da eleição, é importante que todos dei-
xem de lado as questões partidárias e pessoais e que estas for-
ças politicas busquem a união em favor de Aimorés.

Sempre digo que a desavença política não leva a lugar ne-
nhum. Pelo contrário, ela fomenta apenas a falta de união, que 
por sua vez traz como consequência o emperramento da máqui-
na administrativa e a dispersão de forças quando se trata de bus-
car benefícios para o nosso município.

A Câmara de Aimorés hoje possui dois blocos distintos, repre-
sentando através dos vereadores as duas forças políticas da ci-
dade. É também natural e salutar para a Democracia, que na Câ-
mara os debates sejam aprofundados, na busca de soluções 
que atendam aos anseios da população, respeitando-se sempre 
a vontade da maioria.

Faço este lembrete em função de alguns projetos de Lei vota-
dos recentemente no Legislativo, com ampla divulgação neste in-
formativo, que mostraram com clareza a divisão de forças, pre-
valecendo, repito, a vontade da maioria dos vereadores na apro-
vação das matérias.

Ressalto aqui, entre os projetos aprovados, a criação da Se-
cretaria Municipal de Agricultura, que hoje existe apenas como 
departamento e terá uma pasta própria, a partir de janeiro de 
2014, conforme o projeto de Lei do Executivo aprovado por maio-
ria dos votos dos vereadores.

Considero a criação desta secretaria um passo importante e 
fundamental para o processo de crescimento da atividade rural, 
que hoje ainda é o principal sustentáculo da economia de Aimo-
rés. Com a Secretaria de Agricultura funcionando de forma inde-
pendente, teremos mais condições de buscar recursos para o se-
tor, aprimorando os programas de incentivo na agropecuária e di-
namizando a economia rural. O momento é de acreditar em Aimo-
rés, pensar grande e buscar o desenvolvimento em todas as áre-
as, trazendo como consequência mais empregos e qualidade de 
vida. Por esta razão não me canso de apelar à classe política pe-
la união de todos em favor do objetivo comum de fazer uma Aimo-
rés sempre melhor. Juntos, esquecendo as questões políticas, 
partidárias e pessoais, seremos sempre mais fortes.

Meu muito obrigado a todos.

Sebastião Ferreira de Souza
Presidente da Câmara Municipal

Entre 1.250 a 2.500 famílias de Ai-
morés serão beneficiadas com o pro-
jeto Conviver, da Cemig, que já come-
çou a ser desenvolvido em todo o mu-
nicípio e vai permitir, gratuitamente, a 
troca de lâmpadas incandescentes 
por lâmpadas fluorescentes e ainda 
efetuar a troca de geladeiras antigas 
por um modelo novo, visando a eco-
nomia no consumo de energia elétri-
ca.

O Projeto Conviver foi lançado ofi-
cialmente no dia 27 de junho, numa  
reunião realizada no Ginásio de 
Esportes, quando técnicos da empre-
sa estatal de energia fizeram uma sé-
rie de esclarecimentos sobre o pro-
grama desenvolvido em Aimorés. 

O Projeto Conviver beneficiará 
aquelas famílias enquadradas na cha-
mada tarifa social, que terão, como 
consequência, uma queda acentuada 
em sua conta de energia.

A projeção do projeto é beneficiar 
entre 1.250 a 2.500 famílias em Aimo-
rés, sendo que o cadastramento já es-
tá sendo feito por uma equipe coorde-
nada pela Cemig e vai se estender en-
tre os meses de agosto, setembro e 
outubro.

Este cadastramento será feito no 
próprio domicílio, sendo aproveitado, 
para localizar com mais facilidade as 
pessoas mais carentes, o próprio ca-
dastro do Bolsa Família existente no 
município. Hoje se beneficiam do Bol-
sa cerca de 1.250 famílias de Aimo-
rés, porém o projeto da Cemig pode ir 
além deste número, atingindo até a 
2.500 famílias residentes tanto na se-
de quanto no interior.

Troca de utensílios
No momento do cadastramento, o 

pessoal coordenado pela Cemig já 
vai fazer de forma gratuita a troca das 
lâmpadas incandescentes por lâmpa-
das fluorescentes, que proporcionam 
uma forte economia na conta de luz 
no final do mês.

Nesta visita de cadastramento, o 
pessoal da Cemig vai também verifi-
car as condições das geladeiras de ca-
da família, iniciando um cadastra-
mento dos aparelhos mais antigos, 
que sempre consomem mais energia 
e poderão ser trocados por uma gela-
deira nova.

A expectativa da Cemig é que cer-
ca de 10% das famílias cadastradas 
no Projeto venham a receber uma ge-
ladeira nova, o que significaria entre 
125 e 250 aparelhos trocados em resi-
dências de Aimorés, dependendo do 
número de pessoas beneficiadas ao fi-
nal do projeto. Estas geladeiras serão 
entregues às famílias a partir do mês 
de novembro.

O presidente da Câmara Municipal 
de Aimorés, vereador Sebastião Fer-
reira de Souza, que esteve no lança-
mento do projeto da Cemig, falou na 
ocasião sobre a importância dele pa-
ra toda a comunidade aimoreense.

“É um projeto de grande alcance 
social, uma vez que beneficia famílias 
mais carentes, que terão uma redu-
ção na conta de energia e ainda pode-
rão ter sua geladeira antiga trocada 
por uma nova, muito mais econômi-
ca”, falou Tião Molin, que está man-
tendo contato permanente com diri-
gentes da Cemig.

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (AANEL), que controla todo 
o sistema nacional, determinou que 
0,5% dos lucros das concessionári-
as de energia elétrica sejam desti-
nados a programas de eficiência 
energética.

O projeto Conviver, da Cemig, 
atende exatamente a esta determi-
nação, objetivando não somente a 
troca de lâmpadas e geladeiras em 

domicílios, mas também o esclare-
cimento aos consumidores, nas visi-
tas domiciliares, sobre a maneira 
correta de se consumir energia elé-
trica, evitando-se desperdícios.

O projeto que começou a ser de-
senvolvido em Aimorés, se esten-
derá até o final do ano, com possibi-
lidade de atender até 2.500 famíli-
as, dependendo do cadastramento 
que já está sendo efetuado.



A introdução do café conilon clonal vai permitir a melhora da produtividade nas lavouras do município

• Sessão de 08 de abril de 2013
Presentes os 11 vereadores, a sessão da 

Câmara Municipal de 8 de abril teve a indicação 
de obras dos seguintes vereadores:

Vereador Darcy Salomão: pediu construção 
de abrigo de ponto de ônibus em São João do 
Capim; solicitou também iluminação para o cemi-
tério do distrito da Penha do Capim e ainda a cons-
trução de uma capela mortuária no distrito de 
Penha do Capim.

Vereador  Sebastião Ferreira de Souza: soli-
citou calçamento da rua Edgar Fonseca, bairro 
Vila Fonseca, na sede de Aimorés.

Na Tribuna Livre, fez pronunciamento a secre-
tária de Educação Tania Maria de Souza Tabosa, 
que prestou esclarecimentos sobre a cobrança de 
valores dos alunos transportados pela municipali-
dade até o IFES, em Itapina, município de Colati-
na; a secretária respondeu a várias perguntas dos 
vereadores e destacou que a prioridade no trans-
porte escolar em Aimorés é para os alunos da 
rede municipal de ensino.

Na mesma sessão, o vereador Onair Vitorino 
Filho, solicitou à mesa uma moção de pesar aos 
familiares do ex-prefeito de Aimorés, José Vidigal 
Martins da Costa, que foi prefeito entre 1966-
1969.

• Sessão de 15 de abril de 2013
Presentes nesta sessão 10 vereadores (o vere-

ador Paulo Roberto justificou a ausência em fun-
ção de viagem à Belo Horizonte), esta sessão ini-
ciou a discussão do projeto de Lei número 
004/2013, que dispoe sobre a adequação da 
remuneração dos profissionais do Magistério, alte-
rando anexo da Lei Municipal nº 2280/2011. 

No uso da palavra, o vereador Onair Vitorino 
Filho disse que a assessoria do deputado José 
Henrique comunicou-lhe a licitação, na modali-
dade concorrência, para contratação de empresa 
de engenharia consultiva para elaboração do pro-
jeto para melhoramento e pavimentação do tre-
cho entre os municípios de Mutum e Aimorés, no 
distrito de Penha do Capim. 

O vereador Gessimar, por sua vez, pediu 
transparência na tramitação dos projetos de Lei 
no Legislativo, enquanto o presidente da Casa, 
vereador Sebastião Ferreira de Souza, garantiu 
que o projeto de Lei nº004/2013 não retira 
nenhum direito dos servidores municipais. A vere-
adora Andréa Afoumado pediu esclarecimentos 
sobre a data de reajuste dos servidores, sendo 
que logo após, em primeira votação, o projeto de 
Lei nº004 foi rejeitado pela unanimidade dos vere-
adores.

• Sessão de 22 de abril de 2013
Esta sessão da Câmara de Aimorés, presentes 

os 11 vereadores, iniciou com comunicado da 

Os meses de abril, maio e junho de 2013 foram marcados por in-
tensos debates na Câmara Municipal de Aimorés, que analisou, dis-
cutiu e aprovou (ou rejeitou) projetos de Lei, fez uma série de indica-
ções de obras e procurou sempre estar em sintonia com a comuni-
dade. As sessões da Câmara tem sido acompanhadas sempre por 

um bom público, que aliás pode participar ativamente das atividades 
do Legislativo, bastando para isso o cidadão ou cidadã se inscrever 
na “Tribuna Livre” e fazer o seu pronunciamento. Em seguida, divul-
gamos um resumo das sessões realizadas nos meses de abril, maio 
e junho da Câmara Municipal.

Secretaria de Estado de Transporte e Obras, 
falando da liberação de verba de R$ 240 mil para 
melhoramento de vias públicas, seguido de con-
vite do departamento de Meio Ambiente da Prefei-
tura, para a descida ecológica do rio Capim.

Na ordem do dia, foram lidas mensagem adi-
tiva ao projeto de Lei nº003/2013 e foi justificada a 
não apresentação do projeto de Lei que reestru-
tura o plano de carreira, cargos e salários do 
SAAE. 

Na Tribuna Livre, a sra. Maria Helena Calvão 
Caser falou ao plenário sobre o dia 21 de abril, em 
que se comemora o dia da Inconfidência Mineira, 
que foi o movimento precursor da independência 
do Brasil. Ela fez uma longa explanação do movi-
mento, que culminou na morte de Tiradentes, des-
tacando que Minas Gerais fez parte da vanguarda 
ideológica da Independência, dando base ao 
mundo democrático moderno. Outra oradora ins-
crita, a sra. Uyara de Oliveira Soares, discorreu 
sobre a necessidade de melhorias para os mora-
dores da margem esquerda do rio Manhuaçu, 
pedindo policiamento, iluminação, coleta de lixo e 
retirada de quebra molas antes e depois do ponti-
lhão. Os vereadores Rogério Borges Rocha, 
Andréa Afoumado, Sebastiao Ferreira e Onair 
Vitorino debateram em plenário as questões 
levantadas pela oradora, enquanto o vereador 
Paulo Roberto, líder do prefeito na Câmara, con-
siderou as reclamações pertinentes e que serão 
levadas ao chefe do Executivo para providências. 

• Sessão de 29 de abril de 2013
Presentes os 11 vereadores da Câmara, a ses-

são de 29 de abril teve na leitura das correspon-
dências os seguintes comunicados: convite do 
departamento de Meio Ambiente para reunião pre-

paratória da descida ecológica do rio Capim; ofi-
cio da promotoria de Justiça comunicando a 
assunção da promotora dra. Walmea Elyze Car-
valho e ainda correspondência da Emater, enca-
minhando relatório anual de atividades.

Na ordem do Dia, foram analisados inicial-
mente os projetos de Lei nº003/2013, e o 
nº009/2013, além do projeto de resolução 
nº003/2013.

Na Tribuna Livre, manifestou-se o sr. Wagner 
de Lima Mendes, do escritório da Emater de Aimo-
rés, que fez uma demonstração, utilizando inclu-
sive slides, de todo o trabalho desenvolvido pelo 
órgão no município no ano de 2012, destacando a 
importância da parceria da Prefeitura com a Ema-
ter.

Logo após o vereador Carlos Roberto Ser-
rano solicitou ao presidente da mesa e ao líder do 
prefeito na Casa, explicações do Poder Executivo 
sobre a paralisação das obras do posto de Saúde 
de São Sebastiao da Vala, falando ainda sobre a 
falta de médico e medicamento no posto de saú-
de, das estradas vicinais, que segundo ele estão 
em péssimas condições e ainda da manutenção 
dos canteiros do distrito de São Sebastião da 
Vala, bem como a iluminação pública local. O vere-
ador Onair Vitorino Filho também pediu esclare-
cimentos sobre várias obras paralisadas no muni-
cípio desde fevereiro de 2013, como a construção 
do posto de Saúde de São Sebastião da Vala, 
reforma do posto de Alto Capim e creche do bairro 
Betel. 

Já o vereador Paulo Roberto, líder do prefeito, 
detacou que as reivindicações da oradora inscrita 
na sessão anterior, sra. Uyara, relacionadas aos 
moradores da margem esquerda do Manhuaçu, já 
estão sendo atendidas. O vereador Gessimar, 



por sua vez, questionou ao vereador Onair o por-
que das obras do posto de São Sebastião da Vala 
não terem sido concluídas em 2012, uma vez que 
foram iniciadas na administração anterior. Os 
vereadores Sebastião Ferreira de Souza, Paulo 
Roberto e Onair debateram a questão da parali-
sação das obras iniciadas em 2012, todos argu-
mentando razões diversas para o problema.

Na discussão e aprovação de projetos em pau-
ta, o vereador Rogerio Borges falou sobre a 
importância do orçamento participativo, enquanto 
o vereador Onair explicou que parecer contrário 
da comissão de Finanças ao projeto nº003  decor-
reu da falta de documentação que deveria ser 
enviada pelo Executivo; ao final da sessão, por 6 
votos favoráveis e 5 contrários, foi aprovado o pro-
jeto de Lei nº003/2013, que dispõe sobre abertura 
de crédito especial ao orçamento vigente.

• Sessão de 06 de maio de 2013
Esta sessão foi iniciada com comunicado da 

nova diretoria do grupo de escoteiros Lorena, 
seguido da apresentação inicial dos projetos de 
Lei nº010 e nº011/2013. Na Tribuna Livre, mani-
festou-se o sr. Toríbio Cordeiro Neto, na qualidade 
de servidor público do SAAE, que expos ao plená-
rio a necessidade do reajuste salarial dos servido-
res da autarquia, tendo feito considerações em 
seguida os vereadores Rogério Borges Rocha e 
Gessimar de Souza. O segundo orador inscrito, 
sra. Maria Aparecida Alves Vitoria, explicou aos 
vereadores que necessita de ajuda, alegando que 
sua filha está sendo cerceada no transporte 
público municipal, pedindo ainda a liberação de 
uma cirurgia que necessita. Em resposta, o verea-
dor Gessimar explicou que a intervenção médica 
já está autorizada  e que ela não deixaria de ser 
atendida em suas necessidades.

O vereador Onair Vitorino enalteceu a pre-
sença dos ex-vereadores Tânia Tabosa, Walter 
Waz e Abel, discorrendo em seguida sobre proce-
dimentos com relação a projetos de Lei em trami-
tação no Legislativo. Já o presidente, vereador 
Sebastião Ferreira de Souza, falou sobre a 
necessidades dos vereadores observarem com 
rigor o cumprimento do Regimento Interno da 
casa, destacando inclusive a necessidade de sua 
atualização. O vereador Rogério Borges expli-
cou que sua posição divergente como membro da 
comissão de Finanças deve ser respeitada, escla-
recendo que o parecer emitido por ele em sepa-
rado não desrespeitou o regimento interno.

O presidente Tião Molin destacou mais uma 
vez a necessidade de uma ampla revisão na Lei 
Orgânica Municipal e da revisão também do regi-
mento interno da Câmara. Nesta sessão, estive-
ram presentes os 11 vereadores.

• Sessão de 13 de maio de 2013
Com a presença dos 11 vereadores da Câma-

ra, a sessão de 13 de maio teve apresentada indi-
cação do vereador cabo Natalino, solicitação 
construção de saída de águas pluviais (boca de 
lobo ) no bairro da Barra Preta. Já o vereador Tião 
Molin solicitou a construção de um viaduto na BR 
259, nas proximidades da entrada do bairro Sos-
sego, visando dar mais segurança aos moradores 
locais.

Na sessão foi apresentado em seguida pare-
cer da comissão de serviços públicos, obras e 
meio ambiente, favorável ao projeto de Lei 
nº011/2013, que autoriza o Poder Executivo Muni-
cipal a criar o Programa Municipal de Desenvolvi-
mento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Famili-
ar, bem como utilizar recursos, na promoção de 
apoio e incentivo à atividade e dá outras providên-

cias”.
Na Tribuna Livre, falou o cidadão Guaracy Moi-

sés Martins Caldeira, que fez uma série de consi-
derações sobre o distrito industrial e outros 
assuntos, tendo o orador recebido informações 
do vereador Paulo Roberto Silva sobre o assun-
to. 

O vereador Onair Vitorino, por sua vez, solici-
tou à mesa uma moção de pesar pelo falecimento 
da esposa do ex-prefeito Jurandir da Rocha, sra. 
Ligia Siqueira da Rocha.

 O vereador Darcy Salomão explicou que 
esteve no distrito de Alto Capim, ocasião em que 
foi questionado sobre o calçamento da serra do 
distrito, que estaria danificado em alguns pontos. 
Já o vereador Rogério Borges Rocha fez pro-
nunciamento sobre o dia 13 de maio, quando se 
comemora a libertação dos escravos no Brasil, 
destacando personagens que fizeram parte da 
luta abolicionista. O vereador Rogério lamentou 
que em alguns casos a escravidão permanece 
viva no país e disse que é inconcebível qualquer 
tipo de escravidão.

O presidente Sebastião Ferreira de Souza 
falou sobre o calçamento da serra de Alto Capim, 
destacando a importância da obra para garantir o 
trânsito da população em períodos de chuva, 
informando também que a manutenção da obra 
do calçamento é de responsabilidade da munici-
palidade. O verador Darcy Salomão fez questão 
de dizer que não estava fazendo críticas às obras 
do calçamento, mas apenas reivindicando de 
quem seria a obrigação pela conservação da 
obra.

O vereador Paulo Roberto Silva, líder do pre-
feito na Câmara, disse em plenário que a adminis-
tração pública municipal está dando andamento 
às obras públicas iniciadas na gestão anterior, 
citando como exemplo a creche do bairro Betel, a 
quadra de esportes da escola Teixeira Soares e o 
posto de Saúde de São Sebastião da Vala. Ele 
explicou que o atraso em algumas obras se deve 
por mudanças nos projetos originais e dificulda-
des das empresas responsáveis, esclarecendo 
que cada vereador vai receber um relatório do 
estágio atual das obras. Em seguida, a vereadora 
Andréa Afoumado também fez pronunciamento 
sobre o dia 13 de maio, destacando o fim da 
escravatura no Brasil, ocorrida em 1888.

O Projeto de Lei nº011/2013, que trata da aqui-
cultura familiar, foi aprovado por unanimidade dos 
votos dos vereadores da Câmara de Aimorés, em 

votação única, tendo em vista o pedido de regime 
de urgência.

• Sessão de 20 de maio de 2013
Por motivo de viagem justificada, estiveram 

ausentes nesta sessão os vereadores Onair Vito-
rino e Luciano Afonso Cesar. Os 9 vereadores 
presentes, no entanto, fizeram quórum necessá-
rio para a discussão de assuntos de interesse de 
Aimorés. 

O vereador Darcy Salomão apresentou indi-
cação ao Executivo solicitando a construção de 
uma rotatória no cruzamento da av. Raul Soares e 
rua Dr. Hugo Lopes Nally com a rua Getúlio Var-
gas. Nesta sessão deram entrada no Legislativo, 
projetos de Lei do Executivo que cria a Secretaria 
Municipal de Agricultura; que dispõe sobre a reor-
ganização do Conselho Municipal de Esportes; 
que dispõe sobre estágio de estudantes; que cria 
área comercial no bairro Betel: outro que dispõe 
sobre pagamento de gratificação a servidores 
cedidos de outras esferas do Governo; e ainda 
que concede descontos para recebimento de cré-
ditos tributários.

Na sessão, a comissão de Finanças deu pare-
cer favorável ao projeto de Lei nº009/2013, que 
reestrutura plano de cargos e salários do SAAE.

Na Tribuna Livre, falou o sr. Adonai José 
Lacruz, superintendente do Instituto Terra, que 
fez uma prestação de contas daquela instituição, 
hoje uma referência para Aimorés na preservação 
dos recursos naturais e do crescimento sustentá-
vel. Embora não seja obrigação do Instituto fazer 
esta prestação de contas, o superintendente con-
siderou um dever moral tomar esta atitude junto à 
Câmara, que representa a população de Aimorés. 
(Nesta edição, estamos fazendo reportagem mais 
ampla sobre o assunto).

Na ordem do dia, os vereadores aprovaram 
por unanimidade o projeto de Lei nº009/2013, que 
reorganizou o Conselho Municipal de Esportes.

• Sessão de 23 de maio de 2013
Com presença de todos os vereadores, esta 

sessão iniciou com ofício do Executivo solicitando 
urgência na análise do projeto de Lei que cria a 
Secretaria Municipal de Agricultura, além de ofício 
do Executivo encaminhado documentação rela-
tiva  ao projeto, contendo informações sobre dota-
ção orçamentária e impacto financeiro. Foi lido 
em plenário, em seguida, ata do processo licitató-
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rio para contratação de projeto rodoviário do tre-
cho Mutum-Penha do Capim.

A seguir foram apresentados inicialmente os 
projetos de Lei nº018 e 026 (crédito especial) e os 
de número 019 a 025, que legitima posse de imó-
vel público.

As comissões da Câmara, a seguir, deram 
parecer favoráveis a projetos que reorganiza o 
Conselho Municipal de Esportes e de estágio para 
estudantes, o mesmo acontecendo com o projeto 
que concede descontos para recebimentos de cré-
ditos tributários. 

Na hora dos oradores inscritos, falou o verea-
dor Onair Vitorino Filho, seguindo-se a discus-
são e votação de proposições dos projetos de Lei 
09, 13, 14 e 17, todos aprovados por unanimida-
de. 

• Sessão de 10 de junho de 2013
Sempre invocando a proteção de Deus, a ses-

são da Câmara de 10 de junho analisou o projeto 
de resolução que aprova as contas da administra-
ção municipal relativa a 2011, com parecer favo-
rável do Tribunal de Contas do Estado.

Na hora dos oradores inscritos, falou o verea-
dor vice presidente Rogério Borges Rocha, que 
expos ao plenário a ação civil pública que tramita 
perante a secção Judiciária da Justiça Federal de 
Governador Valadares, movida pelo Ministério 
Público Federal em desfavor do Ibama, da Aneel, 
da Cemig, da Vale e do Consórcio da Usina Hidre-
létrica de Aimorés. 

O vereador Rogério explicou que esta ação 
trata de uma série de irregularidades que teriam 
ocorrido durante a constução da Usina e que hoje 
encontram-se sob análise do Poder Judiciario.

O assessor Jurídico da Câmara, advogado 
Rodrigo Condé de Carvalho, deu conhecimento 
aos vereadores do ganho de uma ação, por parte 
do Legislativo, contra a operadora de telefonia Cla-
ro, sendo parabenizado por vários vereadores 
pela excelente atuação na causa vencida na Jus-
tiça. 

Ao final da reunião, os veredores aprovaram 
por unanimidade o projeto de resolução nº003, 
que trata da prestação de contas de 2011, e ainda 
os projetos de Lei números 13, 14 e 17.

• Sessão de 17 de junho de 2013
Nesta sessão foi lido inicialmente convite da 

Igreja Adventista, convidando para participar de 
evento, seguindo-se apresentação de proposi-
ções, entre eles vários projetos de Lei, (legitima-
ção de imóvel) com parecer favorável. Parecer 
favorável recebeu também o projeto de Lei 
nº026/2013, que trata de abertura de crédito espe-
cial.

Na Tribunal Livre, falou o soldado da Polícia 
Militar Warley Victor dos Santos, que fez uma 
ampla explanação aos vereadores e ao público 
presente, da atuação do Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), 
que é desenvolvido junto à comunidade estudantil 
de Aimorés. O Proerd é um grande sucesso na 
cidade e visa resgatar valores essenciais para a 
formação da cidadania, destacando a importância 
dele para nossas crianças, adolescentes e jovens 
manterem-se longe das drogas e de qualquer tipo 
de violência.

Na hora dos oradores inscritos, falaram os 
vereadores Carlos Roberto Serrano, que recla-
mou melhorias nas estradas do município e falta 
de medicamentos em postos de saúde, entre 
outras reivindicações. Em resposta, o vereador 
Paulo Roberto Silva explicou que Aimorés teve 
este ano um período atípico de chuvas, que se pro-

longaram. Destacou também o vereador a neces-
sidade da aprovação do projeto de Lei que cria a 
Secretaria Municipal de Agricultura, fator funda-
mental para a dinamização das atividades do 
campo em Aimorés.

Também se pronunciaram os vereadores 
Onair Vitorino Filho, o presidente Sebastião Fer-
reira de Souza, e os vereadores  Rogério Bor-
ges Rocha, Paulo Roberto, Andréa Afoumado 
e Darcy Salomão, no processo de discussão de 
vários projetos de Lei em tramitação no Legislati-
vo. Nesta sessão foram aprovados ainda vários 
projetos de legitimação de imóveis, ficando o pro-
jeto de Lei nº018, que cria a Secretaria de Agricul-
tura, para análise em sessões posteriores, em fun-
ção de pedido de vistas.

• Sessões de 24, 25 e 26 de junho de 2013
A Câmara Municipal de Aimorés realizou, nos 

dias 24, 25 e 26 de junho, três sessões consecuti-
vas, sendo a primeira ordinária e as duas seguin-
tes extraordinárias, em função da necessidade de 
votação de projetos de interesse da municipalida-
de. Na sessão do dia 24, após a leitura das corres-
pondências de praxe, foi apresentado parecer 
favorável ao projeto de Lei que dispõe sobre a 
LDO – Lei das Diretrizes Orçamentárias. Em 
seguida foi apresentado parecer sobre o projeto 
de Lei nº012, que cria a Secretaria Municipal de 
Agricultura, com parecer rejeitando a matéria pela 
comissão de Legislação, Justiça e Redação, 
porém com voto em separado do vereador  Paulo 
Roberto Silva, considerando a matéria inteira-
mente legal. Da mesma forma o vereador Rogé-
rio Borges Rocha, da comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas, deu parecer 
favorável ao projeto criando a Secretaria Munici-
pal de Agricultura.

O projeto nº015, que cria área comercial no 
bairro Bethel, também teve pareceres favoráveis 
e contrários dentro das comissões da Câmara, o 
mesmo acontecendo com o projeto nº016, que 
concede gratificação especial a servidores de 
outros órgãos cedidos à municipalidade. Por fim, 
o projeto nº018, que abre crédito especial no orça-
mento, também de autoria do Poder Executivo, foi 
da mesma forma alvo de ampla discussão no 
Legislativo, com pareceres favoráveis e contrári-
os, enquanto outros projetos de Lei apreciados 

durante a sessão, todos legitimando posse de imó-
vel público, tiveram pareceres favoráveis à sua 
aprovação. Na Tribuna Livre, falou o cidadão Car-
los Tenorio Dias de Oliveira, discorrendo sobre o 
atendimento do SUS em Aimorés e outros temas 
de interesse da coletividade. 

Foram retirados de pauta , em seguida, os pro-
jetos de Lei números 10, 12, 15, 16 e 18, a pedido 
dos vereadores Andréa Afoumado e Paulo 
Roberto Silva, porém foram aprovados os proje-
tos de Lei números 19 a 27, concedendo posse de 
imóvel público. Esta sessão teve a ausência do 
vereador Rogério Borges, em função de licença 
médica.

Nas sessões extraordinárias de 25 e 26 de  
junho, as atividades da Câmara foram voltadas 
aos projetos do Executivo que já haviam sido alvo 
de questionamentos e pareceres conflitantes den-
tro das comissões do Legislativo. No dia 25 foi 
aprovado o projeto da LDO por unanimidade de 
votos, o mesmo ocorrendo com os projetos 
nº27,28,29 e 30. Já os projetos de números 12, 
15, 16 e 18, foram todos aprovados por 6 votos a 
cinco, em primeira votação.

No dia 26 de junho, em segunda votação, 
foram aprovados os projetos nº 12 (que cria a 
Secretaria Municipal de Agricultura), nº 15 (cria 
área comercial no bairro Betel), nº 16 (dispõe 
sobre pagamento de gratificação a funcionários 
de outros órgãos cedidos à municipalidade) e nº 
18 (dispõe sobre abertura de crédito especial ao 
orçamento).

Votaram contrários a estes projetos os verea-
dores Andréa Afoumado, Sandra Lucia Costa 
Jourinch, Darcy Salomão, Onair Vitorino Filho 
e Carlos Roberto Serrano. Favoráveis aos pro-
jetos votaram os vereadores Rogério Borges 
Rocha, Gessimar Gomes da Silva, Luciano 
Afonso Cezar, Natalino Alves de Almeida e 
Paulo Roberto Silva. Como em todos estes pro-
jetos houve empate em 5 votos contra cinco, 
coube ao presidente da Câmara, vereador 
Sebastião Ferreira de Souza, decidir com o cha-
mado “voto de minerva”. 

O presidente votou favorável aos projetos, 
garantindo a aprovação final por 6 votos contra cin-
co. De forma democrática, desta forma, a Câmara 
decidiu por maioria de votos aprovar os projetos 
do Executivo em questão.

Turbinas da Usina de Aimorés: vereador comunicou ação pública contra o Consórcio Cemig/Vale



de café ou da lavoura branca”, falou o 
presidente.

Votaram ainda a favor do projeto 
os vereadores Rogério Borges Ro-
cha, Gessimar Gomes da  Silva, Luci-
ano Afonso Cezar, Natalino Alves de 
Almeida e Paulo Roberto da Silva. To-
dos eles ressaltaram também a ne-
cessidade de Aimorés ter uma secre-
taria própria de Agricultura, acreditan-
do que o homem do campo será me-
lhor assistido desta forma.

Contrarios à secretaria, votaram 
os vereadores Onair Vitorino Filho, 
Carlos Roberto Serrano, Darcy Salo-
mão, Andréa Plaster Afoumado e San-
dra Lucia Costa Jourinch. Eles alega-
ram que o projeto de Lei do Executivo 
não atendia às exigências previstas 
em Lei, como a elaboração de docu-
mento de impacto financeiro.

Conforme o projeto de Lei aprova-
do, a Secretaria Municipal de Agricul-
tura vai funcionar a partir de janeiro de 
2014, desvinculando-se em definitivo 
como departamento ligado à Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômico.

O projeto de Lei que criou a se-
cretaria de Agricultura foi um dos ma-
is debatidos no último trimestre na 
Câmara Municipal, porém prevale-
ceu a vontade da maioria dos verea-
dores (6 votos a 5), que entenderam 
a necessidade de Aimorés ter uma 
pasta voltada exclusivamente para a 
agricultura. 

Com uma secretaria autônoma, 
cresce a possibilidade de se conse-
guir inclusive recursos a nível de Esta-
do e do Governo Federal, além de pos-
sibilitar a ampliação dos programas 
de assistência ao meio rural.
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 A partir de janeiro de 2014, o muni-
cípio de Aimorés vai contar com uma 
Secretaria de Agricultura, uma antiga 
aspiração da cidade que se tornará re-
alidade, graças a um projeto de Lei 
aprovado pela Câmara Municipal em 
sessão extraordinária realizada no 
dia 26 de junho. O projeto é de autoria 
do Executivo Municipal, que sentiu a 
necessidade de dar autonomia à pas-
ta da agricultura, que hoje funciona 
apenas como departamento, junto 
com a Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico.

A criação desta secretaria provo-
cou intensos debates no Legislativo, 
durante várias semanas, porém ao fi-
nal prevaleceu a vontade da maioria 
dos vereadores, que por 6 votos con-
tra 5 entendeu que o município de Ai-
morés necessita de uma pasta espe-
cífica para fomentar as atividades do 
meio rural.

“A Secretaria vai ser de enorme im-
portância para todo o interior, uma 
vez que a assistência ao homem do 
campo será ampliada”, ressaltou o 
presidente da Câmara, vereador Tião 
Molin, que votou a favor do projeto do 
Executivo, desempatando quando 5 
votos favoráveis e 5 contrários obri-
garam o presidente da Câmara dar o 
chamado “voto de minerva”.

Tião ressaltou que votou a favor 
porque, também na qualidade de pe-
queno produtor rural, sentiu a neces-
sidade de ampliar a assistência ao ho-
mem do campo. “Tenho certeza que 
os resultados serão muito benéficos e 
importantes para todo o interior, inclu-
indo a ampliação dos programas de in-
centivo à produção, seja ela de leite, 

Com ampla produção de café, leite, gado e arroz, Aimorés já foi uma 
grande referência em todo o Leste do Estado de Minas Gerais, quando o 
assunto era atividade agropecuária. Nos anos 1940, 1950 e 1960, quan-
do o município chegou a ter uma população em torno de 50 mil habitan-
tes (hoje são pouco mais de 23 mil), existiam duas cidades que monopo-
lizavam a atividade rural na região: Aimorés e Governador Valadares.

Por sua importância na produção de café, Aimorés foi escolhida inclu-
sive para sediar enormes armazéns do antigo Instituto Brasileiro do Café 
(IBC), desativados desde os anos 1970. Da mesma forma, a produção 
de arroz em Aimorés batia recordes, fazendo com que a força da  econo-
mia do município ficasse concentrada de maneira muito forte no interior. 
As Exposições Agropecuárias de Aimorés, durante décadas, foram as 
mais concorridas do Leste de Minas.

A partir dos anos 1970, no entanto, Aimorés passou a experimentar 
um forte declínio econômico, trazendo com reflexo imediato a diminuição 
gradativa da população. Caiu acentuadamente a produção de café, de ar-
roz, permanecendo em situação melhor a produção de leite e carne.

Com a criação da Secretaria Municipal de Agricultura, espera-se uma 
nova etapa na vida rural de Aimorés, com o incremento de todas as ativi-
dades que fizeram parte de um passado rico em produção.

Aimorés continua sendo destaque na produção leiteira do Leste de Minas

O arroz já foi um dos grandes sustentáculos da economia de Aimorés

Incentivo à piscicultura: Câmara aprovou projeto para este setor



Desde que o aimoreense Sebas-
tião Salgado, um fotógrafo conheci-
do internacionalmente, resolveu 
transformar a área de pasto da fa-
zenda da sua família no Instituto Ter-
ra, no início dos anos 1990, Aimorés 
passou a ser muito mais conhecida 
no Brasil e internacionalmente. Isto 
graças ao sucesso da instituição,   
hoje reconhecida a nível mundial pe-
lo trabalho extraordinário que realiza 
em prol da recuperação e conserva-
ção da natureza.

No dia 20 de maio, em sessão ordi-
nária, a Câmara Municipal de Aimo-
rés recebeu o superintendente do 
Instituto Terra, sr. Adonai José La-
cruz, que apresentou aos vereado-
res o relatório anual da instituição. 
Esta prestação de contas, conforme 
explicou o superintendente, não se 
trata de questão legal, mas sim mo-
ral, uma vez que o Legislativo repre-
senta a população do município.

Durante a sessão, o sr. Adonai fez 
uma apresentação utilizando-se in-
clusive de slides, mostrando uma sé-
rie de dados que confirmam a atua-
ção permanente do Instituto Terra em 
defesa do meio ambiente não so-
mente em Aimorés, mas em toda a re-
gião, especialmente a compreendida 
no Vale do Rio Doce. 

O Instituto, ressaltou o superin-
tendente, tem como missão funda-
mental estimular o desenvolvimento 
sustentável, através da recuperação 
e conservação de florestas, da edu-
cação ambiental e do uso correto dos 
recursos naturais.

Alguns números relacio-
nados ao Instituto Terra im-
pressionam:

• 7.000 hectares de florestas 
em processo de recuperação, 
o que equivale a 13 mil campos 
de futebol. A antiga fazenda Bul-
cão, antes uma pastaria sem vi-
da, hoje já é uma floresta den-
tro de Aimorés;

• 4 milhões de mudas produ-
zidas;

• 700 projetos educacionais 
realizados, para um público su-
perior a 70 mil pessoas;

• 35 parceiros, com a con-
quista de 8 prêmios na luta pela 
preservação ambiental;

• 172 espécies de pássaros 
catalogados na RPPN Fazen-
da Bulcão, que antes era ape-
nas um pasto ressequido e 
sem vida;

• 33 espécies de mamíferos;
• 16 espécieis de repteis;
• 15 espécies de anfíbios;

Sebastião Salgado e Lélia: fundadores do Instituto Terra

Produção de mudas no Instituto Terra


