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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2016 

___________________________________________________________ 

  
Às 20h (VINTE HORAS) horas do dia 04 (QUATRO) de OUTUBRO do ano de 2016 

(dois mil e dezesseis), 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. Humberto Fernandes Maciel, reuniram-se na Sala das 

Sessões da Câmara Municipal de Monte Belo, sob a Presidência do Vereador 

Ricardo Ribeiro do Prado, para realização da 15ª (décima quinta) reunião ordinária 

os Vereadores: RICARDO RIBEIRO DO PRADO, ANTÔNIO MARCO 

TRANCHES, ALOISIO ANTONIO BONELI ALMEIDA (BISCOITO), NATALINO 

BATISTA ROSA, CLÁUDIO DONIZETE PEREIRA, LUCIANO HENRIQUE 

FERREIRA, LUIZ CARLOS DE LIMA, MARIA APARECIDA CORREIA DE 

FREITAS E NILSON DONIZETTE DA SILVA. Acusando a chamada a presença 

de 9 (nove) vereadores, o Exmo. Presidente, Sr. Ricardo Ribeiro do Prado, declarou 

aberta a Sessão com a seguinte Ordem do Dia: 1 - Apreciação da ata da reunião 

anterior. 2 – Tribuna Livre do Cidadão. 3– Leitura de proposições protocoladas na 

Secretaria. 4 – Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 022/2016, que 

autoriza o Poder Executivo a efetuar a abertura de Crédito Especial ao orçamento 

do município de Monte Belo no exercício de 2016, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais). 5 – Apresentação do projeto de lei n.º 023/2016, que Estima a Receita 

e fixa a despesa do município de Monte Belo para o exercício financeiro de 2017. 

6 – Apreciação dos requerimentos de urgência especial apresentado aos projetos 

de leis n.°s 024 e 027/2016, pelo Prefeito Municipal. 7 – Apreciação em turno 

único do projeto de lei n.º 024/2016, que majora montante de subvenção do 

exercício de 2016 para a Santa Casa de Misericórdia de Monte Belo. 8 – Apreciação 

em turno único do projeto de lei n.º 027/2016, que autoriza o Poder Executivo a 

efetuar a abertura de Crédito Especial ao orçamento do município de Monte Belo 

no exercício de 2016 no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para 

ampliação ou reforma da piscina/fonte ornamental da Praça Francisco Wenceslau 

dos Anjos. 9 – Apreciação em turno único do projeto de decreto legislativo n.º 

014/2016, que dispõe sobre concessão de Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. 

Fernando Donizete dos Reis. 10 – Apreciação em turno único do projeto de decreto 

legislativo n.º 015/2016, que dispõe sobre concessão do Título de Cidadã 
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Montebelense à Sra. Jandira Souza Alves de Oliveira. 11 – Apreciação em turno 

único do projeto de decreto legislativo n.º 016/2016, que dispõe sobre concessão 

do Título de Cidadão Montebelense ao Sr. José Eduardo Guimarães. 12 – 

Apreciação em turno único do projeto de decreto legislativo n.º 017/2016, que 

dispõe sobre concessão do Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Anizio José da Silva. 

13 – Apreciação em turno único do projeto de decreto legislativo n.º 018/2016, 

que dispõe sobre concessão do Título de Cidadão Montebelense ao Sr. Sebastião 

Alves Martins. 14 – Apreciação em turno único do projeto de decreto legislativo 

n.º 019/2016, que dispõe sobre concessão de Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. 

Vilson Antonio da Assunção. 15 – Apreciação em turno único do projeto de decreto 

legislativo n.º 020/2016, que dispõe sobre concessão do Título de Cidadão 

Montebelense ao Sr. Antonio Carlos Gomes. 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 Sr. Willem Guilherme de 

Araújo, Gerente Regional da EMATER, usou a tribuna livre para discutir sobre o 

convênio da EMATER com o município de Monte Belo, onde relatou o possível 

fechamento do Escritório da EMATER em nossa cidade, devido uma dívida do 

Município com a referida entidade, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil 

reais). Após o uso da tribuna, o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura dos projetos 

de leis n.ºs 024, 025, 026, 027 e projetos de decretos legislativos n.ºs 014, 015, 

016, 017, 018, 019 e 020/2016. Em seguida foi colocado em discussão em turno 

único o projeto de lei n.º 022/2016, já com os pareceres favoráveis das comissões. 

Em votação em turno único, o referido projeto obteve 4 (quatro) votos favoráveis, 

sendo dos vereadores: ALOISIO ANTONIO BONELI ALMEIDA (BISCOITO), 

NATALINO BATISTA ROSA, LUCIANO HENRIQUE FERREIRA E LUIZ CARLOS 

DE LIMA e 4 (quatro) votos contrários, sendo dos vereadores: ANTÔNIO MARCO 

TRANCHES, CLÁUDIO DONIZETE PEREIRA, NILSON DONIZETTE DA SILVA 

E MARIA APARECIDA CORREIA DE FREITAS. Em face do empate na votação, 

o Exmo. Sr. Presidente emitiu seu voto, sendo contrário ao projeto de lei n.º 

022/2016. Ficando portanto, o referido projeto de lei, reprovado, obtendo 5 

(cinco) VOTOS CONTRÁRIOS. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente consultou o 

plenário se todos os vereadores concordavam com a dispensa da leitura do projeto 

de lei n.º 023/2016, considerando sua extensão e que todos receberam cópia do 

mesmo. Todos concordavam, ficando o referido projeto de lei apresentado ao 
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plenário. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura dos requerimentos 

de urgência especial aos projetos de leis n.ºs 024 e 027/2016. Em votação os 

Requerimentos de Urgência Especial foram aprovados por unanimidade, ou seja, 

8 (oito) votos. Em seguida o projeto de lei n.º 024/2016 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 027/2016 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 027/2016 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 decreto legislativo n.º 014/2016 foi colocado em 

discussão em turno único, já com o parecer favorável da comissão. Em votação 

em turno único o referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, ou 

seja, 8 (oito) votos.  Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 015/2016 foi 

colocado em discussão em turno único, já com o parecer favorável da comissão. 

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

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

n.º 016/2016 foi colocado em discussão em turno único, já com o parecer favorável 

da comissão. Em votação em turno único o referido projeto de decreto foi aprovado 

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

legislativo n.º 017/2016 foi colocado em discussão em turno único, já com o 

parecer favorável da comissão. Em votação em turno único o referido projeto de 

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

projeto de decreto legislativo n.º 018/2016 foi colocado em discussão em turno 

único, já com o parecer favorável da comissão. Em votação em turno único o 

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

Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 019/2016 foi colocado em 

discussão em turno único, já com o parecer favorável da comissão. Em votação 

em turno único o referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, ou 

seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 020/2016 foi 

colocado em discussão em turno único, já com o parecer favorável da comissão. 

Em votação em turno único o referido projeto de decreto foi aprovado por 
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unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida foi deixada a palavra franca aos 

vereadores. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente informou o encaminhamento de 

ofício ao Poder Executivo, cobrando providências em relação ao pagamento da 

dívida com a EMATER. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente colocou este 

encaminhamento de ofício 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


