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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

MINAS GERAIS, DO ANO DE 2016 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) horas do dia 20 (VINTE) de SETEMBRO 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 14ª 

(décima quarta) reunião ordinária os Vereadores: RICARDO RIBEIRO DO 

PRADO, ANTÔNIO MARCO TRANCHES, ALOÍSIO ANTÔNIO 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. 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 foi deixada a palavra franca aos 

vereadores. Fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva 

relatou que o problema da água no distrito de Juréia é uma vergonha e que 

os moradores estão sofrendo constantemente. Em seguida o vereador 

solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a 

colocação de registro de água, na esquina do portão da escola de Juréia, na 

Rua Joãozico Pedro para melhor controle da água, pois assim o fluxo da 

água não descerá de uma só vez para a parte baixa do local, prejudicando 

os moradores da parte mais alta do distrito. Ainda fazendo uso da palavra 

o vereador Nilson Donizette da Silva solicitou que encaminhasse ofício ao 

Poder Executivo, solicitando a adoção de providências no sentido que seja 

feita a remoção das árvores ao lado da Quadra de Esportes, próximo à 
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Avenida Central no distrito de Juréia, pois as árvores são antigas, 

apresentam a raiz apodrecida e estão localizadas próximas aos fios de rede 

elétrica e residências, correndo o risco de cair em razão dos ventos fortes, 

colocando em risco a segurança dos pedestres e moradores que residem 

próximo ao local. Ainda fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette 

da Silva relatou o problema com a iluminação pública em vários pontos da 

cidade, como na rua do bairro Bom Jesus e no distrito de Juréia, sendo que 

a população está pagando a taxa de iluminação pública, porém não estão 

recebendo o retorno do serviço. Na sequencia o vereador Nilson Donizette 

da Silva solicitou que encaminhasse ofício ao Chefe da Agência dos Correios 

de Belo Horizonte, solicitando que seja disponibilizado mais carteiros para 

a Agência dos Correios de Monte Belo, considerando que a cidade cresceu 

consideravelmente nos últimos anos, ocasionando o aumento da demanda 

dos serviços. Na sequência o vereador solicitou que encaminhasse ofício ao 

Poder Executivo solicitando a colocação de placas com os nomes das ruas, 

considerando que inúmeras ruas de nosso Município que encontravam-se 

sem denominação foram legalmente identificadas e ainda houve as 

mudanças de denominação. Finalizando, o vereador Nilson Donizette da 

Silva relatou a respeito do serviço de reciclagem, no qual segundo 

informação, está sendo realizado, sem as devidas técnicas, pelos próprios 

funcionários do pátio municipal. Sugeriu que verificasse a possibilidade de 

organizar uma Associação, com pessoas treinadas para realizar tal serviço. 

Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Natalino Batista Rosa relatou 

que muitas vezes alertou para os riscos com as árvores no Campo do distrito 

de Juréia, sendo que como previa, uma árvore caiu e danificou a Quadra de 

Esportes. Felizmente não houve vítima. Em seguida fazendo uso da palavra 

o vereador Cláudio Donizete Pereira solicitou que encaminhasse ofício ao 

Sr. Isaías Sabino da Silva, Chefe da Divisão de Serviços Urbanos, solicitando 

adoção de providências no sentido de que seja efetuada a troca de 2 (duas) 

lâmpadas na Rua Vitória, no bairro Jardim Novo Horizonte, na rua abaixo 

da empresa “Girobem”. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador 
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Antônio Marco Tranches solicitou que encaminhasse ofício à Secretaria 

Municipal de Saúde, Sra. Marcelly de Cássia Martins, solicitando tomada de 

providências no sentido de designar uma funcionária para realizar a limpeza 

do Posto de Saúde do distrito de Juréia, considerando que o mesmo está 

sem a funcionária responsável para realizar a limpeza. Segundo informação, 

a respectiva funcionária está afastada por atestado médico. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva, solicitou que 

encaminhasse ofício ao Secretário Municipal de Obras, Sr. Lúcio Mauro 

Rodrigues, atendendo ao pedido dos moradores das Ruas José Maurício 

Boneli e Castelo Branco, solicitando que seja realizado serviço de 

dedetização em todos os bueiros de nossa cidade, principalmente no bueiro 

localizado entre a Rua José Maurício Boneli e Rua Castelo Branco, no bairro 

Bom Jesus, devido ao constante mal cheiro e surgimento de baratas no 

passeio próximo ao local. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente informou o 

encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, solicitando que seja colocado 

cascalho na estrada do bairro rural Posses dos Lopes, próximo a residência 

da Cida e depois da Cascalheira, bem como a realização da coleta de lixo 

no referido bairro. Ainda fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente 

informou o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, solicitando que 

seja realizada a manutenção da iluminação pública em nossa cidade, no 

sentido que seja efetuada a troca de todas as lâmpadas que estão 

queimadas. Finalizando, o Exmo. Sr. Presidente informou que através do 

pedido do Deputado Estadual Emidinho Madeira, técnicos da COPASA 

estiveram no Município e solucionaram o problema da água no distrito de 

Juréia. Em relação a questão da iluminação pública, acredita que já é 

possível somar mais de 500 (quinhentas) lâmpadas queimadas pela cidade, 

pelo qual solicitou providências por parte da empresa responsável. 

Posteriormente, informou para a população montebelense o número de 

atendimento relacionado a iluminação pública: 08006061535. Em seguida 

o Exmo. Sr. Presidente colocou os pedidos de encaminhamento de ofícios 

dos vereadores à apreciação do plenário, sendo aprovado por unanimidade, 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


