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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 21 (VINTE E UM) de NOVEMBRO do ano de 

2017 (dois mil e dezessete), sendo Presidente da República, o Exmo. Sr. 

Michel Temer, Governador do Estado de Minas Gerais, o Exmo. Sr. Fernando 

Pimentel e Prefeito Municipal o Exmo. Sr. Valdevino de Souza, reuniram-se 

na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Monte Belo, sob a Presidência 

do Vereador Cláudio Donizete Pereira, para realização da 20ª (vigésima) 

reunião ordinária os Vereadores: CLÁUDIO DONIZETE PEREIRA, NILSON 

DONIZETTE DA SILVA, RICARDO RIBEIRO DO PRADO, ANTÔNIO MARCO 

TRANCHES, ALOISIO ANTONIO BONELI ALMEIDA (BISCOITO), GILMAR 

JOSÉ FERREIRA, MARIA APARECIDA CORREIA DE FREITAS, ROSARIA 

APARECIDA SOUZA E VALDIR FRANCISCO DA SILVA (PEZÃO). Acusando a 

chamada a presença de 9 (nove) vereadores, o Exmo. Presidente, Sr. 

Cláudio Donizete Pereira, declarou aberta a Sessão com a seguinte Ordem 

do Dia: 1 – Apreciação da Ata da reunião anterior. 2 – Leitura de 

proposições protocoladas na Secretaria.3 – Apresentação do projeto de 

decreto legislativo n.º 014/2017, que dispõe sobre concessão do Título de 

Cidadão Montebelense ao Sr. Evandro Agostini. 4 – Apresentação do projeto 

de decreto legislativo n.º 015/2017, que dispõe sobre concessão do Título 

de Cidadão Montebelense ao Sr. Dr. Alex Tadeu Soares Cunha. 5 – 

Apresentação do projeto de lei do legislativo n.º 008/2017, que Declara de 

Utilidade Pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Monte 

Belo.6 - Apreciação em 2º (segundo) turno do projeto de decreto legislativo 

n.º 004/2017, que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão 

Montebelense ao 2º (segundo) Tenente Comandante do 2º (segundo) 

Pelotão da 79ª (septuagésima nona) Cia Pm de Guaxupé, Sr. Pirrony Luiz 

da Costa Pereira.7–Apreciação em 2º (segundo) turno do projeto de 

decreto legislativo n.º 005/2017, que dispõe sobre a concessão do Título de 
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Cidadão Montebelense ao Policial Rodoviário do 3º (terceiro) Grupamento 

da Polícia Rodoviária de Guaxupé, Subordinado à 18ª (décima oitava) Cia 

Pm Ind Mat de Poços de Caldas, Sr. José Geraldo Moreira. 8–Apreciação em 

2º (segundo) turno do projeto de decreto legislativo n.º 006/2017, que 

dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Montebelense ao Exmo. Sr. 

Dr. João Batista Mendes Filho, MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca 

de Monte Belo. 9–Apreciação em 2º (segundo) turno do projeto de decreto 

legislativo n.º 007/2017, que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão 

Montebelense ao Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde de 

Minas Gerais, Sr. Dr. Lisandro Carvalho de Almeida Lima. 10–Apreciação 

em 1º (primeiro) turno do projeto de decreto legislativo n.º 008/2017, que 

dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Montebelense ao Sr. João 

Batista Lima.11–Apreciação em 1º (primeiro) turno do projeto de decreto 

legislativo n.º 009/2017, que dispõe sobre a concessão do Diploma de 

Honra ao Mérito ao Exmo. Ex. Prefeito do município de Monte Belo, Sr. 

Ronaldo Teixeira. 12–Apreciação em 1º (primeiro) turno do projeto de 

decreto legislativo n.º 010/2017, que dispõe sobre a concessão do Diploma 

de Honra ao Mérito ao Sr. Dr. José Reinaldo de Fátima Silva.13–Apreciação 

em 1º (primeiro) turno do projeto de decreto legislativo n.º 011/2017, que 

dispõe sobre a concessão do Diploma de Honra ao Mérito à Sra. Dra.  

Alessandra Maria de Cassia de Sousa Costa Pereira. 14–Apreciação em 1º 

(primeiro) turno do projeto de decreto legislativo n.º 012/2017, que dispõe 

sobre a concessão do Título de Cidadão Montebelense ao Cabo da PM de 

Monte Belo, Sr. Welton Ramos Frazão. 15–Apreciação em 1º (primeiro) 

turno do projeto de decreto legislativo n.º 013/2017, que dispõe sobre a 

concessão do Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Cacio Miguel de 

Oliveira.16–Apresentação do projeto de lei n.º 029/2017, que estima a 

receita e fixa a despesa do município de Monte Belo para o exercício 

financeiro de 2018 (dois mil e dezoito).17–Apresentação do projeto de lei 

n.º 037/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 

2018/2021. 18 –Apreciação dos requerimentos de urgência especial 
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apresentado aos projetos de leis n.ºs 036 e 038/2017 e projeto 

complementar n.º 002/2017, pelo Prefeito Municipal. 19–Apreciação em 

turno único do projeto de lei do executivo n.º 036/2017, que altera os 

anexos constantes da Lei n.º 2.793 de 17 (dezessete) de maio de 2017 

(dois mil e dezessete) que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias – LDO 

de 2018 (dois mil e dezoito).20– Apreciação em turno único do projeto de 

lei do executivo n.º 038/2017, que autoriza a abertura de créditos 

adicionais suplementares no valor de R$ 201.000,00 (duzentos e um mil 

reais).21 -Apreciação em turno único do projeto de lei complementar n.º 

002/2017, que altera a redação do artigo 15 (quinze), da Lei Complementar 

n.º 022, de 07 (sete) de março de 2002 (dois mil e dois). Iniciando os 

trabalhos o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura da ata da reunião 

anterior. Logo a ata foi colocada em discussão e aprovada sem ressalvas. 

Em seguida o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura dos projetos de 

decretos legislativos n.ºs 014 e 015/2017 de autoria do vereador Gilmar 

José Ferreira; dos projetos de leis do Executivo n.ºs 036 e 038/2017 e 

projeto de lei complementar n.º 002/2017; projeto de lei do legislativo n.º 

008/2017 de autoria da Mesa Diretora e indicação n.º 026/2017 de autoria 

do vereador Ricardo Ribeiro do Prado. Em seguida o projeto de decreto 

legislativo n.º 004/2017 foi colocado em discussão em segundo turno. Em 

votação em segundo turno o referido projeto de decreto foi aprovado por 

unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de decreto 

legislativo n.º 005/2017 foi colocado em discussão em segundo turno. Em 

votação em segundo turno o referido projeto de decreto foi aprovado por 

unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de decreto 

legislativo n.º 006/2017 foi colocado em discussão em segundo turno. Em 

votação em segundo turno o referido projeto de decreto foi aprovado por 

unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de decreto 

legislativo n.º 007/2017 foi colocado em discussão em segundo turno. Em 

votação em segundo turno o referido projeto de decreto foi aprovado por 

unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de decreto 
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legislativo n.º 008/2017 foi colocado em discussão em primeiro turno, já 

com os pareceres favoráveis das comissões. Em votação em primeiro turno 

o referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) 

votos. Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 009/2017 foi colocado 

em discussão em primeiro turno, já com os pareceres favoráveis das 

comissões. Em votação em primeiro turno o referido projeto de decreto foi 

aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto 

de decreto legislativo n.º 010/2017 foi colocado em discussão em primeiro 

turno, já com os pareceres favoráveis das comissões. Fazendo uso da 

palavra a vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas justificou a indicação 

do nome do Dr. José Reinaldo para homenagem do Diploma de Honra ao 

Mérito, comentando que ele com todo esforço, dedicação, mostra seu 

trabalho com competência em Monte Belo e região, com honra, sabedoria, 

em médico maravilhoso, empenhado por todas as pessoas que precisam.  

Em seguida passou-se a apreciação do projeto de decreto legislativo n.º 

010/2017. Em votação em primeiro turno o referido projeto de decreto foi 

aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto 

de decreto legislativo n.º 011/2017 foi colocado em discussão em primeiro 

turno, já com os pareceres favoráveis das comissões. Fazendo uso da 

palavra a vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas justificou a indicação 

do nome da Dra. Alessandra para homenagem do Diploma de Honra ao 

Mérito, comentando que ela é uma profissional maravilhosa, com sabedoria, 

competência, conquistou a confiança da população montebelense, 

chegando e conquistando à todos. Em seguida passou-se a apreciação do 

projeto de decreto legislativo n.º 011/2017. Em votação em primeiro turno 

o referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) 

votos. Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 012/2017 foi colocado 

em discussão em primeiro turno, já com os pareceres favoráveis das 

comissões. Em votação em primeiro turno o referido projeto de decreto foi 

aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto 

de decreto legislativo n.º 013/2017 foi colocado em discussão em primeiro 
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turno, já com os pareceres favoráveis das comissões. Em votação em 

primeiro turno o referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, 

ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida foi consultado ao plenário se todos 

concordavam com a dispensa da leitura do projeto de lei n.º 029/2017, 

considerando sua extensão e que todos conhecem o teor do projeto. Todos 

concordaram, ficando o referido projeto de lei apresentado ao plenário. Em 

seguida foi consultado ao plenário se todos concordavam com a dispensa 

da leitura do projeto de lei n.º 037/2017, considerando sua extensão e que 

todos conhecem o teor do projeto. Todos concordaram, ficando o referido 

projeto de lei apresentado ao plenário. Logo, o Exmo. Sr. Presidente 

solicitou a leitura dos requerimentos de urgência especial aos projetos de 

leis n.ºs 036, 038/2017 e projeto de lei complementar n.º 002/2017. Em 

votação os Requerimentos de Urgência Especial foram aprovados por 

unanimidade, ou seja, 8(oito) votos. Em seguida foi consultado ao plenário 

se todos concordavam na ordem do dia dos referidos projetos de leis. Todos 

concordaram. Em seguida o projeto de lei n.º 036/2017 foi colocado em 

discussão em turno único, já com os pareceres favoráveis das comissões. 

Em votação em turno único o referido projeto de lei foi aprovado por 

unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de lei n.º 

038/2017 foi colocado em discussão em turno único, já com os pareceres 

favoráveis das comissões. Em votação em turno único o referido projeto de 

lei foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o 

projeto de lei complementar n.º 002/2017 foi colocado em discussão em 

turno único, já com os pareceres favoráveis das comissões. Em votação em 

turno único o referido projeto de lei foi aprovado por unanimidade, ou seja, 

8 (oito) votos. Em seguida foi deixada a palavra franca aos vereadores. 

Fazendo uso da palavra o vereador Aloisio Antonio Boneli Almeida (Biscoito) 

anunciou a conquista de emenda parlamentar da Deputada Federal Dâmina 

Pereira atendendo seu pedido, juntamente com os vereadores Gilmar e 

Rosária. Ainda fazendo uso da palavra o vereador solicitou a leitura do ofício 

encaminhado pela Deputada Federal Dâmina Pereira, informando que foi 
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empenhado recurso orçamentário de emenda individual no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) no Ministério do Desenvolvimento Social 

objetivando a estruturação da rede de serviços de proteção social básica do 

município de Monte Belo. Ainda fazendo uso da palavra o vereador 

manifestou agradecimento a Deputada pela destinação da emenda. 

Finalizando, o vereador anunciou que na próxima semana o Secretário de 

Estado da Saúde, Sávio Souza Cruz, estará destinando um aparelho de 

Raio-X para o Hospital de Monte Belo. Em seguida fazendo uso da palavra 

o Exmo. Sr. Presidente parabenizou os vereadores Biscoito, Gilmar e 

Rosária pela conquista para o Município. Acrescentou que ele, juntamente 

com a vereadora Maria Aparecida, através do Deputado Estadual Cássio 

Soares havia conquistado uma verba para o Raio-X. Diante da conquista 

anunciada pelo vereador Biscoito, afirmou que o valor de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais) poderá ser investido em outro setor da área da 

saúde. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Maria Aparecida 

Correia de Freitas também parabenizou os vereadores Gilmar, Biscoito e 

Rosária, ressaltando que toda conquista é importante e bem vinda para o 

Município. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Gilmar José 

Ferreira declarou que era dia de agradecimentos. Assim, agradeceu o 

Deputado Estadual Luís Tibé pela verba de R$ 190.000,00 (cento e noventa 

mil reais) para o Hospital. Também ao Deputado Sávio pela conquista do 

Raio-X para o Hospital de Monte Belo. E ainda a Deputada Federal Dâmina 

Pereira pelo recurso de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O vereador informou 

que a Deputada Dâmina também prometeu a destinação de 01 (um) veículo 

Van para o Município, contribuindo para o transporte de pacientes para o 

atendimento em Alfenas. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora 

Rosária Aparecida Souza agradeceu a Deputada Dâmina Pereira pelo 

recurso conquistado e empenhado. Ainda fazendo uso da palavra a 

vereadora solicitou a leitura de documento, relacionado ao Convênio 

(Ministério da Saúde), constando os equipamentos/materiais, com as suas 

respectivas quantidades viabilizados através do Deputado Luís Tibé para o 
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Hospital de Monte Belo, sendo que o valor total em serviços é de R$ 

183.475,00 (cento e oitenta e três mil e quatrocentos e setenta e cinco 

reais). Finalizando, a vereadora solicitou que encaminhasse ofício ao Poder 

Executivo, juntamente com o apoio do Exmo. Sr. Presidente, solicitando a 

retirada de taxa dos times que utilizam o campo de futebol à noite. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva 

comentou viagem a Belo Horizonte na última semana, juntamente com o 

Prefeito Municipal, participando da assinatura de convênios. Informou que 

foram assinados convênios através do Deputado Ulysses Gomes e 

Secretário Odair Cunha, viabilizando conquistas como 01 (um) caminhão 

pipa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); reforma do campo e 

praça do distrito de Juréia. Citou que na Secretaria de Estado da Educação 

houve empenho para a transferência de 03 (três) séries da Escola Coronel 

João Evangelista dos Anjos para a Escola Estadual Presidente Tancredo de 

Almeida Neves. Com isso, possibilitando que os alunos do bairro Bom Jesus 

possam estudar em uma escola próxima ao bairro. O vereador aproveitou 

para também agradecer os Deputados que estão ajudando o Município de 

Monte Belo. Relatou que são Deputados da oposição e situação, sendo uma 

importante demonstração de que os vereadores estão trabalhando pelo 

melhor para o Município. O vereador ainda valorizou o apoio dedicado ao 

hospital, isto através do Prefeito, Vereadores e Deputados. Parabenizou 

todos os vereadores pelo trabalho desenvolvido sempre pensando no bem 

do povo. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente 

lembrou que a Vice-Prefeita também esteve junto na agenda de 

compromisso em Belo Horizonte. Acrescentou que através da Deputada 

Geisa Teixeira, através da Vice-Prefeita foi viabilizado mais 01 (um) veículo 

para o setor de educação. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador 

Nilson reclamou da falta de respeito das pessoas que soltam gado nas ruas 

e loteamento do distrito de Juréia. Reconheceu que as cobranças são justas, 

pedindo maior consciência por parte dos proprietários. Chegou a sugerir a 

formação de uma comissão de vereadores para acionar o Ministério Público 
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para a tomada de providências. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. 

Sr. Presidente confirmou o sério problema há muitos anos no Município e 

Distrito de Juréia. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Maria 

Aparecida Correia de Freitas também comentou a respeito, apoiando a 

tomada de providências junto ao Ministério Público, inclusive com a 

aplicação das penalidades cabíveis. Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) destacou a visita do Deputado 

Federal Renato Andrade ao Município, que viabilizou equipamentos para o 

CRAS e reafirmou o compromisso de outras verbas, citando R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais) destinado para equipamentos para o CRAS; 1 

milhão de reais para recapeamento asfáltico; emenda cadastrada e 

destinada para a construção da sede do CRAS, no qual está aguardando a 

liberação. O vereador ainda reclamou da situação de médicos da rede 

municipal que receitam remédios que não constam na Farmácia Básica. 

Com isso, sobram críticas ao Prefeito e Vereadores. Finalizando, solicitou 

que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a reabertura da rua 

próxima ao trevo, bem com informações sobre a aplicação de recursos 

adquiridos através do repasse do Município para o hospital. Em seguida 

fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente vereador conclui valorizando 

a atuação de cada vereador junto a seus Deputados. Destacou que são 

muitos recursos conquistados e disse: “No ano que vem vamos encher o 

hospital de dinheiro para beneficiar o povo”. Além disso, muitas obras que 

serão em diversas áreas do Município. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente 

colocou os pedidos de encaminhamento de ofícios dos vereadores à 

apreciação do plenário, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) 

votos. Nada mais havendo se tratar o Exmo. Senhor Presidente encerrou os 

trabalhos e para constar lavrou-se esta ata, que após lida, achada conforme 

e aprovada, vai assinada pelos Vereadores da Casa. 

 

 

 


