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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2018 

_______________________________________________________________________ 

  
Às 20h (VINTE HORAS) do dia 20 (VINTE) de NOVEMBRO 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 18ª (décima 

oitava) 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 lei n.º 047/2018, que estima a Receita e fixa a Despesa do 

município de Monte Belo para o exercício financeiro de 2019 (dois mil e 

dezenove). 4 – Apresentação do projeto de lei n.º 048/2018, que altera o 

anexo de Ações da Lei n.º 2.832 (PPA) para fins de compatibilidade com a 

LOA 2019 (dois mil e dezenove).  5 – Apresentação do projeto de lei n.º 

049/2018, que altera os Anexos constantes da Lei n.º 2.860 de 25 (vinte e 

cinco) de junho de 2018 (dois mil e dezoito) que dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias – LDO de 2019 (dois mil e dezenove). 6 – Apresentação do 

projeto de lei n.º 050/2018, que autoriza a concessão de subvenções, 

auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2019 (dois mil e 

dezenove). 7 – Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 051/2018, 

que dispõe sobre a criação de vagas e alteração de anexo da Lei 2.800, de 

30 (trinta) de junho de 2017 (Ficam criadas as vagas de provimento efetivo 
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para o cargo de Motorista de Ambulância e Auxiliar de Contabilidade). 8 – 

Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 055/2018, que declara de 

expansão urbana área no loteamento Jardim Moreira e Jardim das Rosas.  

9 – Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 056/2018, que autoriza 

a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 11.000,00 (onze mil 

reais).  10) - Eleição por escrutínio secreto, na forma regimental, da Mesa 

Diretora da Câmara para as sessões legislativas de 2019 e 2020. 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 realizada a leitura dos projetos de leis n.ºs 048, 049, 050 e 

056/2018, de autoria do Poder Executivo. Logo, o Exmo. Sr. Presidente 

solicitou a leitura dos requerimentos de urgência especial aos projetos de 

leis do executivo n.ºs 055 e 056/2018. 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 

foi consultado ao plenário se todos concordavam com a dispensa da leitura 

do projeto de lei n.º 047/2018, considerando sua extensão e que todos 

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

de lei apresentado ao plenário. Em seguida o projeto de lei n.º 051/2018 

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 foi consultado ao 

plenário se todos concordavam com a dispensa da leitura do projeto de lei 

n.º 055/2018, considerando que o projeto possui em sua redação uma 

sequência muito grande de números e que todos conhecem o teor do 

projeto e receberam cópia do mesmo. Todos concordaram, ficando o 

referido projeto de lei apresentado ao plenário. Em seguida o projeto de lei 

n.º 055/2018 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 
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de lei n.º 056/2018 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, deu-se início ao processo de eleição da Mesa Diretora para o biênio 

2019-2020, por escrutínio secreto, observadas as normas deste processo, 

em conformidade com o Regimento Interno da Câmara Municipal. Foram 

protocoladas duas chapas, sendo as seguintes: denominada CHAPA 1 

“FÊNIX”, concorrendo ao cargo de Presidente, a Vereadora Sra. Maria 

Aparecida Correia de Freitas, para o cargo de Vice- presidente o 

Vereador Sr. Ricardo Ribeiro do Prado, para o cargo de Secretário, o 

Vereador Sr. Valdir Francisco da Silva e para o cargo de Suplente de 

Secretário, o Vereador Sr. Gilmar José Ferreira e denominada CHAPA 2 

“UNIÃO E TRABALHO PARA O POVO”,  concorrendo ao cargo de 

Presidente, o Vereador Sr. Aloisio Antonio Boneli Almeida, para o cargo 

de Vice- presidente o Vereador Sr. Antônio Marco Tranches, para o cargo 

de Secretário, o Vereador Sr. Cláudio Donizete Pereira e para o cargo de 

Suplente de Secretário, a Vereadora Sra. Rosária Aparecida Souza. 

Sendo nomeados para escrutinadores o nobre vereador Antônio Marco 

Tranches e o vereador Ricardo Ribeiro do Prado. Em seguida o Exmo. Sr. 

Presidente, juntamente com os escrutinadores conferiram o número de 

cédulas com o número de vereadores votantes. Verificando 9 (nove) 

cédulas e 9 (nove) vereadores votantes. Em seguida o Exmo. Presidente 

realizou a chamada nominal dos vereadores, distribuindo a cada vereador 

uma cédula para votação. Após todos os vereadores terem votado, foi 

aberta a urna e retiradas as 9 (nove) cédulas. Em seguida o Exmo. Sr. 

Presidente da Sessão realizou a leitura das cédulas e proclamou o resultado 

da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Monte Belo, MG., para 

o biênio 2019-2020, sendo a chapa vencedora, a Chapa denominada 

CHAPA 1 “FÊNIX”, qual obteve 5 (cinco) votos favoráveis e 4 

(quatro) votos contrários. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente declarou 

EMPOSSADOS os vereadores eleitos aos respectivos cargos, para conduzir 
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os trabalhos da Câmara Municipal e Monte Belo, MG, durante o biênio 2019 

– 2020, a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove). 

Em seguida o atual Presidente Cláudio parabenizou a chapa vencedora e 

disse: “Vamos juntos em busca de melhorias para Monte Belo”. Na 

sequência a Presidente eleita Maria Aparecida valorizou a democracia na 

disputa e agradeceu o companheirismo de todos. Garantiu um trabalho 

conjunto, para o bem do Município e população e disse: “Quero apoio de 

cada um de vocês para que juntos possamos fazer o melhor para nossa 

Monte Belo. Com a outorga, através do voto, para que juntos podemos fazer 

um bom trabalho”. Em seguida agradeceu os companheiros da chapa 

(Ricardo, Nilson, Pezão e Gilmar), bem como os demais vereadores. Na 

sequência, a Presidente disse que temos que valorizar profissionais de 

nossa cidade. Disse que não tem nada contra o atual Assessor Jurídico da 

Câmara, Dr. Hilquias, mas pensando em valorizar os trabalhos dos 

profissionais competentes em nossa cidade, informou que contará com a 

Assessoria Jurídica do Dr. Rodrigo a partir de janeiro, o qual assumirá o 

trabalho junto com a Presidente e os vereadores desta Casa de Leis. A 

Presidente eleita também foi cumprimentada, com desejos de sucesso, 

pelos vereadores Biscoito, Nilson, Pezão e Rosária. O vereador Ricardo, 

inclusive, citou que a vereadora Maria Aparecida entrará para a história 

política do Município como a primeira mulher a presidir o Legislativo. Em 

seguida foi deixada a palavra franca aos vereadores. Fazendo uso da 

palavra o Exmo. Sr. Presidente agradeceu aos colegas vereadores pela 

aprovação de importantes projetos, principalmente criando cargo na área 

da saúde (motorista). Lembrou que dia 20 (vinte) de novembro é dia da 

Consciência Negra. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio 

Marco Tranches solicitou que encaminhasse ofício ao Secretário Municipal 

de Estradas, solicitando melhorias em trecho no bairro Córrego do Lobo, 

bairro Esteves próximo a propriedade do Sr. José Ferreira e trecho do bairro 

Córrego do Sapé, próximo a propriedade do Sr. Silvio Ruela. Segundo o 

vereador, a colocação de 3 (três) ou 4 (quatro) caminhões de cascalho pode 
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solucionar o problema. Citou que a situação está prejudicando o transporte 

escolar e do leite, necessitando de uma ação emergencial nos períodos de 

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

Ferreira comentou 2 (dois) membros (sem citar nomes) da chapa “União e 

Trabalho pelo Povo”, no qual ajudaram a eleger o Prefeito Municipal e 

devem cobrar mais que os demais 7 (sete) vereadores e disse: “Se ele não 

está fazendo nada até agora, os culpados são vocês mesmos”. Em seguida, 

reclamou de comentários, pressão e covardia na eleição da Presidência da 

Câmara. Depois, citou o nome dos vereadores Antônio Marco e Cláudio. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco disse: “A gente 

tem o direito de errar, mas persistir no erro é burrice. Se errei no voto, não 

tenho que persistir no erro”. Em seguida, reclamou que o vereador Gilmar 

deseja interferir no trabalho e palavra dos demais, gosta de atacar, mas 

não gosta de ser atacado. Na sequência, explicou que estava apenas 

cobrando melhorias nas estradas. Também falou de obras executadas que 

contaram com recursos que viabilizou junto a deputados, como o 

recapeamento no centro da cidade e ruas, além do asfalto no bairro Bom 

Jesus. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente também rebateu as críticas, 

confirmando que participou do grupo que venceu as eleições municipais, 

sempre pensando o melhor para o Município. Reconhece que “está faltando 

um pouco”, mas não da sua parte, pois já conseguiu veículos, raio-x para o 

hospital, revitalização da praça da Juréia e R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) para a área da saúde. Quanto as estradas rurais, conhece o Município 

e os pontos críticos, acreditando que o Executivo vai executar as melhorias.  

Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Valdir Francisco da Silva 

(Pezão) elogiou melhoria executada no acesso a loteamento, atendendo 

ofício encaminhado pelos vereadores. Em seguida, contou que esteve no 

bairro Santa Rita, defendendo ação da Defesa Civil com relação casas 

condenadas. O problema é grave e a população está revoltada. Entende que 

todos devem se unir na busca de recursos e solução do problema. Na 

sequência, o vereador solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, 
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solicitando que seja realizado um projeto para solucionar o problema do 

bairro Santa Rita. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Rosária 

Aparecida de Sousa convocou os colegas para a união, desejando que o 

melhor vai acontecer em prol de Monte Belo. Parabenizou os demais 

membros da Mesa Diretora eleita para o próximo biênio. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Nilson considerou o período de chuvas e 

declarou que as estradas do Município não estão ruins. Contou que foi até 

a cidade de Nova Resende utilizando a estrada rural que passa pelo distrito 

de Juréia. Reconheceu apenas os pontos críticos e o direito de reclamação 

dos vereadores e moradores, porém ressaltou o esforço dos servidores do 

setor responsável na Prefeitura. Segundo o vereador tomou conhecimento, 

as estradas serão roçadas, com retirada das enxurradas e outras ações 

importantes para a manutenção. Sobre questões políticas, manifestou seu 

entendimento de que o Prefeito Municipal está fazendo uma boa 

administração, considerando a crise que afeta o país. O Município tem quase 

R$ 3 milhões de reais para receber do Governo Estadual e mesmo assim 

não deve para ninguém. As máquinas e caminhões estão todos 

funcionando. Portanto, acredita que a Administração de Monte Belo merece 

parabéns. Esclareceu que todos os vereadores tem liberdade para conversar 

com o Prefeito Municipal, saber da situação e expondo problemas. Em 

seguida o Exmo. Sr. Presidente colocou o 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. 

 

 

 

 

 


