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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 02 (DOIS) de MAIO 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 9ª (nona) reunião ordinária os 

Vereadores: CLÁUDIO DONIZETE PEREIRA, NILSON DONIZETTE DA SILVA, 

RICARDO RIBEIRO DO PRADO, ANTÔNIO MARCO TRANCHES, GILMAR 

JOSÉ FERREIRA, LUIZ ARNALDO MARTINS (LUIZ BALDUINO), ROSARIA 

APARECIDA SOUZA E VALDIR FRANCISCO DA SILVA (PEZÃO). Faltou o 

vereador ALOISIO ANTONIO BONELI ALMEIDA (BISCOITO). Acusando a 

chamada a presença de 8 (oito) 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 1º (primeiro) turno do 

projeto de lei n.º 009/2017, que dispõe sobre a elaboração da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2018. 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 leis n.ºs 010 e 011/2017. Em 

seguida o projeto de lei 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 lei foi aprovado por unanimidade, 

ou seja, 07 (sete) votos favoráveis. Em seguida foi deixada a palavra franca 

aos vereadores. Fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente agradeceu 

a presença na reunião ordinária dos alunos da EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) e professores da Escola Presidente Tancredo de Almeida Neves. 
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Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches 

informou que está trabalhando em um projeto que visa o recapeamento do 

centro da cidade, acreditando que em breve seja possível uma resposta 

positiva através do Deputado Federal Carlos Melles. Finalizando, o vereador 

solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando 

informação sobre o andamento do projeto relacionado a execução das obras 

de asfaltamento das ruas do bairro Bom Jesus, tendo em vista que está 

sendo aguardada uma liberação da Caixa Econômica Federal para a licitação 

da referida obra. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson 

Donizette da Silva também agradeceu a presença na reunião ordinária dos 

alunos da EJA e professores da Escola Presidente Tancredo de Almeida 

Neves e explicou ao público presente no auditório que foi aprovado o projeto 

no qual dispõe sobre a elaboração das Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

o exercício de 2018. O vereador acrescentou que o orçamento previsto para 

o próximo ano está em torno de R$ 30.578.003,60 (trinta milhões, 

quinhentos e setenta e oito mil e três reais e sessenta centavos). Em 

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

relatou que enviou ofício à Copasa se tratando a respeito de uma mina 

d’água situada na estrada que dá acesso ao bairro Posses da Serra que 

estava desativada, no qual solicitou a análise da água, informando que 

obteve como resposta que a água é boa e poderá ser aberta para atender 

os moradores. Ainda fazendo uso da palavra o vereador informou que o 

ônibus para o transporte dos atletas foi liberado no último domingo para o 

time do bairro Bom Jesus. Informou que em relação ao projeto para 

solucionar o problema do esgoto do bairro Santa Rita, o engenheiro da 

Pavidez esteve no local, esclarecendo que primeiro é necessário executar a 

limpeza para depois elaborar o projeto. Em seguida fazendo uso da palavra 

o vereador Ricardo Ribeiro do Prado solicitou que encaminhasse ofício ao 

Poder Executivo, solicitando informação sobre o motivo pelo qual ainda não 

foi instalada a Academia ao Ar livre no distrito de Juréia, tendo em vista 

que os equipamentos chegaram há 2 (dois) meses e os moradores estão 
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reivindicando providências. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente informou 

que nos próximos dias será liberado o cadastramento dos estudantes que 

serão atendidos com contribuição do município no transporte para as 

cidades vizinhas. Na sequencia o Exmo. Sr. Presidente manifestou que será 

uma honra ajudar os estudantes, benefício reivindicado há muitos anos. 

Lembrou que esta ajuda já aconteceu no mandato do então Prefeito Ronaldo 

Teixeira. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente colocou os encaminhamentos 

de ofícios à apreciação do plenário, sendo aprovado por unanimidade, ou 

seja, 7 (sete) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


