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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2018 

_______________________________________________________________________ 

  
Às 20h (VINTE HORAS) do dia 06 (SEIS) de FEVEREIRO do ano de 2018 

(dois mil e dezoito), 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 1ª (primeira) 

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 –Apreciação em 

turno único do projeto de lei complementar n.º 001/2018, que altera a Lei 

Complementar n.º 035, de 02 (dois) de janeiro de 2007 (dois mil e sete), 

que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores públicos do Município de Monte 

Belo, das autarquias e das fundações municipais. 4 –Apreciação em turno 

único do projeto de lei n.º 002/2018, que dispõe sobre a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais) 

para a aquisição de patrulha mecanizada. 5 –Apreciação em turno único do 

projeto de lei n.º 003/2018, que dispõe sobre a criação do Comitê Municipal 

de prevenção e Controle dos Arboviroses. 6 –Apreciação em turno único do 

projeto de lei n.º 004/2018, que dispõe sobre concessão de revisão anual 

dos índices salariais dos servidores do município de Monte Belo – MG, na 

forma e com base no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e Lei 

Complementar n.º 035/2007. 7 –Apreciação em turno único do projeto de 
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lei n.º 005/2018, que altera a redação a Lei n.º 2.794 de 17 (dezessete) de 

maio de 2017 (dois mil e dezessete). 8 – Apreciação em turno único do 

projeto de lei n.º 006/2018, que dispõe sobre a abertura de créditos 

especiais no valor de R$ 331.310,29 (trezentos e trinta e um mil, trezentos 

e dez reais e vinte e nove centavos). 9 – Apreciação em turno único do 

projeto de lei do legislativo n.º 001/2018, que reajusta o valor dos subsídios 

do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Monte Belo, na 

forma e com base no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. 10 – 

Apreciação em turno único do projeto de lei do legislativo n.º 002/2018, 

que reajusta o valor dos subsídios do Presidente e Vereadores da Câmara 

Municipal de Monte Belo, na forma e com base no artigo 37, inciso X, da 

Constituição Federal. 11 – Apreciação em turno único do projeto de lei do 

legislativo n.º 003/2018, que dispõe sobre reajuste de vencimento dos 

servidores públicos da Câmara Municipal de Monte Belo, na forma e com 

base no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. 12 – Apreciação em 

turno único do projeto de resolução n.º 002/2018, que altera redação do 

Capítulo V – dos Subsídios dos Vereadores e altera redação do atrigo 134, 

ambos constantes no Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte 

Belo. 13 – Apresentação do projeto de decreto legislativo n.º 001/2018, 

que dispõe sobre concessão de Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Dr. 

Miguel Narcizo de Oliveira. 14 – Apresentação do projeto de decreto 

legislativo n.º 002/2018, que dispõe sobre concessão do Título de Cidadã 

Montebelense à Sra. Ansheridam Dantas de Maria (Shell).  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 do projeto de lei 

complementar n.º 001/2018, projetos de leis n.ºs 002, 003, 004, 005 e 

006/2018, de autoria do Poder Executivo; projeto de resolução n.º 

002/2018, de autoria da Mesa Diretora; projetos de leis n.ºs 001, 002 e 

003/2018, de autoria do Poder Legislativo; projetos de decretos legislativos 

n.ºs 001 e 002/2018, de autoria do vereador/presidente Cláudio Donizete 
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Pereira e indicações n.ºs 001 e 002/2018, de autoria do vereador Antônio 

Marco Tranches. Iniciando os trabalhos o Exmo. Presidente consultou ao 

plenário se todos concordavam com a dispensa da leitura da ata da reunião 

anterior. Colocada em votação a dispensa da leitura da ata foi aprovada, 

obtendo 6 (seis) votos favoráveis, sendo dos vereadores: Aloisio Antonio 

Boneli Almeida (Biscoito), Ricardo Ribeiro do Prado, Gilmar José 

Ferreira, Maria Aparecida Correia de Freitas, Nilson Donizette da 

Silvae Valdir Francisco da Silva (Pezão) e 2 (dois) votos contrários, 

sendo dos vereadores: Antônio Marco Tranches e Rosária Aparecida 

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

seguida foi realizada a leitura dos requerimentos de urgência apresentados 

ao projeto de lei complementar n.º 001/2018, projeto de lei n.º 002, 003, 

004, 005 e 006/2018 do Poder Executivo, bem como aos projetos de leis 

n.ºs 001, 002, 003/2018 do Poder Legislativo e projeto de resolução n.º 

002/2018. Em votação os requerimentos foram aprovados por 

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

se todos concordavam com a inclusão na ordem do dia dos referidos 

Projetos de Leis. Todos concordaram. Em seguida o projeto de lei 

complementar n.º 001/2018 foi colocado em discussão em turno único, já 

com o parecer favorável da comissão. 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 002/2018 foi colocado em discussão em 

turno único, já com o parecer favorável da comissão. Fazendo uso da 

palavra o vereador Antônio Marco Tranches declarou que a patrulha 

mecanizada será de grande benefício aos pequenos produtores e deve 

chegar até eles através de um plano de trabalho da Prefeitura. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) 

informou que o trator é uma indicação do Deputado Federal Renato 

Andrade. Em seguida passou-se a apreciação do projeto de lei n.º 

002/2018. 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 
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003/2018 foi colocado em discussão em turno único, já com o parecer 

favorável da comissão. 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 004/2018 foi colocado em discussão em turno único, já 

com o parecer favorável da comissão. 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 005/2018 foi colocado em discussão em 

turno único, já com o parecer favorável da comissão. 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 006/2018 foi colocado em 

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

uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches informou o valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) é indicação do Deputado Antônio Carlos 

Arantes. Em seguida passou-se a apreciação do projeto de lei n.º 006/2018. 

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 do 

legislativo n.º 001/2018 foi colocado em discussão em turno único, já com 

o parecer favorável da comissão. 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 do legislativo n.º 002/2018 foi colocado em 

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

legislativo n.º 003/2018 foi colocado em discussão em turno único, já com 

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

projeto de lei foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em 

seguida o projeto de resolução n.º 002/2018 foi colocado em discussão em 

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

único, o referido projeto de resolução foi aprovado por unanimidade, ou 

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

vereadores. Fazendo uso da palavra o vereador Alosio Antonio Boneli 
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Almeida (Biscoito) solicitou a leitura de ofício informando que no dia 01 

(primeiro) de fevereiro foi publicada a doação de 01 (um) aparelho de raio-

x para o Município de Monte Belo através do Deputado Sávio Souza Cruz. 

O vereador manifestou satisfação com a importante conquista que vem 

lutando desde o ano passado. Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Gilmar José Ferreira agradeceu, em especial, os Deputados 

Renato Andrade, Carlos Melles, Emidinho Madeira e Sávio Souza Cruz e 

disse: “Enquanto os Deputados estiverem ajudando a cidade tem só a 

melhorar”. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Valdir Francisco 

da Silva (Pezão) informou sobre a abertura da mina no caminho para as 

Posses dos Lopes, agradecendo o empenho do Toninho Américo e Chico do 

Caminhão que revestiram o local com piso. O vereador relatou que recebeu 

crítica dos moradores sobre a situação do campo de futebol do bairro Bom 

Jesus do distrito de Juréia, onde foram realizados rodeios por 8 (oito) anos. 

Assim, pediu paciência porque a administração estará fazendo a reforma do 

campo e quadra. Na sequência, o vereador informou que o Deputado 

Renato Andrade viabilizou mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) 

para a saúde familiar. Finalizando, o vereador solicitou que encaminhasse 

ofício ao Secretário Municipal de Saúde, solicitando a abertura da secretária 

de saúde mais cedo, beneficiando as pessoas que buscam atendimento. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizete da Silva contou 

que esteve no distrito de Santa Cruz da Aparecida, juntamente com o 

Secretário Municipal de Obras, quando observou a recuperação do 

madeiramento da escola. Na sequência, o vereador parabenizou todos os 

membros do Conselho de Esportes pelo trabalho que vem desenvolvendo 

no Município. Destacou os treinamentos nas escolas Tancredo Neves e Frei 

Levino, sendo que também serão iniciados na Praça de Esportes, 

parabenizando os professores de Educação Física. Em seguida fazendo uso 

da palavra a vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas solicitou que 

encaminhasse ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de 

Saúde, solicitando que seja firmado convênio entre o Município e o Cislagos 
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com o intuito eliminar as filas de especialidades de cirurgias. A vereadora 

relatou que quando estava Secretária Municipal de Saúde fez um 

levantamento das muitas cirurgias paradas desde 2010 (dois mil e dez). 

Participou de reunião em Alfenas e toda a região foi atendida com o mutirão. 

Porém somente as cidades de Monte Belo e Areado ficaram de fora, o que 

não considera justo. Através do mutirão é cobrado um valor muito pequeno. 

Para tanto, a Câmara aprova projeto para a compra do pacote do mutirão 

do Cislagos. Pediu ao Prefeito e Secretário de Saúde que tomem as 

providências para que o mutirão seja realizado todo ano no Município. Em 

seguida o Exmo. Sr. Presidente comentou que o Município conta com um 

hospital muito bem equipado para fazer as pequenas cirurgias, mas entende 

que está faltando um pouco de empenho por parte do Secretário Municipal 

de Saúde e hospital, sendo que a Prefeitura aumentou o repasse e os 

vereadores conseguiram muitos recursos para a entidade. O Exmo. Sr. 

Presidente também parabenizou o vereador Biscoito pela conquista do raio-

x. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Maria Aparecida Correia 

de Freitas citou que o repasse do Município é de R$ 120.000,00 (cento e 

vinte mil reais), sendo que o hospital ainda cobra aluguel do médico que 

faz as pequenas cirurgias. Explicou que está defendendo a realização de 70 

(setenta) cirurgias de média e alta complexidade que não acontecem no 

Município. Na sequência a vereadora parabenizou os vereadores: Pezão pela 

destinação de 01 (um) trator para o Município; Antônio Marco por 

conquistas viabilizadas para o Município; Biscoito pelo raio-x usado 

destinado para Monte Belo, mas com a expectativa de aquisição de outro 

raio-x novo, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Ao mesmo 

tempo, a vereadora criticou um Deputado que destinou apenas R$ 

10.000,00 (dez mil reais) para a Apae de Monte Belo. Em seguida fazendo 

uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches solicitou que 

encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a colocação de cascalho 

nas seguintes estradas dos bairros rurais: Córrego do Cedro e Córrego do 

Urubu; Córrego dos Fiéis - estrada “do” Clodoaldo Balbino “passando” pelo 
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filho do Milton Lourenço; Córrego da Onça – “passando” pelo “Fernando da 

Granja”; Posses da Serra – próximo a residência do Sr. Sebastião Passos. 

Na sequência, o vereador solicitou que encaminhasse ofício ao Secretário 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, solicitando a retirada de árvores 

próximas à quadra no distrito de Juréia. Finalizando, o vereador afirmou 

que continua trabalhando junto aos Deputados, citando recursos de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) através do Deputado Antônio Carlos Arantes. 

Finalizando, o vereador fez uma defesa dos Deputados que trabalham pelo 

Município. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette 

da Silva também defendeu os Deputados que ajudam o Município. Em 

seguida fazendo uso da palavra a vereadora Rosária Aparecida Souza 

declarou que tinha somente agradecer. Valorizou o trabalho de todos os 

vereadores viabilizando conquistas para o Município e disse: “temos que 

trabalhar e lutar pelo povo”. Agradeceu também os Deputados, mesmo o 

Deputado Eduardo Barbosa que destinou apenas R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) para a Apae. Agradeceu o Deputado Emidinho Madeira que destinou 

R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o Município. Finalizando, agradeceu o 

Prefeito pelos bons projetos encaminhados e aprovados. Em seguida o 

Exmo. Sr. Presidente agradeceu todos os vereadores pela aprovação de 

bons projetos logo no retorno das reuniões ordinárias. Também agradeceu 

os vereadores pelo empenho junto aos Deputados na conquista de muitos 

recursos. Finalizando, solicitou a leitura de ofício informando a conquista de 

recursos na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais) através do Deputado 

Federal Rodrigo Pacheco, sendo que será aplicado na manutenção das 

unidades de saúde básica. 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. 

 


