
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ. 02.941.513/0001-22 

 

3 

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

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  
Às 20h (VINTE HORAS) do dia 03 (TRÊS) de JANEIRO 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 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, ROSARIA APARECIDA 

SOUZA E VALDIR FRANCISCO DA SILVA (PEZÃO). Foi registrada a presença 

do Exmo. Prefeito Municipal Valdevino de Souza e da Vice-prefeita Osmarina Maria 

Aparecida de Moraes Rocha.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 –Posse do 1º Suplente de vereador Sr. Luiz Arnaldo Martins, eleito pela 

coligação PP/PSD, devidamente diplomado.3- Formação das Comissões 

Permanentes da Câmara 4 – Apreciação do requerimento de urgência especial, 

apresentadoao projeto de resolução n.º 001/2017, pela Mesa Diretora. 5 – 

Apreciação em turno único do projeto de resolução n.º 001/2017, que altera o 

anexo I – Quadro de Cargos e Carreiras/Provimento Efetivo, Código – Níveis, 

Cargos, Vagas e Jornada. 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 passou-se para posse do 1º suplente de 

vereador eleito pela coligação PP/PSD, Sr. Luiz Arnaldo Martins, em decorrência 

do licenciamento automático das funções de vereadora daSra. Maria Aparecida 

Correia de Freitas, devido nomeação da mesma para o cargo de Secretária 

Municipal de Saúde e Bem Estar Social, em 02.01.2017, em conformidade com o 

artigo 45, § 1º da Lei Orgânica Municipal e artigo 83, § 1º do Regimento Interno 

da Câmara.O Exmo. Sr. Presidente verificou que Sr. Luiz Arnaldo Martins já havia 

entregado à secretaria da Câmara  cópia do Diploma de Vereador e Declaração de 

Bens; Seguindo o Sr. Luiz Arnaldo Martins ficou de pé para prestar o seguinte 
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compromisso regimental, anunciado pelo Exmo. Presidente da Casa: “Prometo 

observar e cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado, a Lei 

Orgânica do Município, o Regimento Interno da Câmara Municipal e 

demais leis, assim como desempenhar com fidelidadee lealdade o 

mandato que me foi confiado, trabalhando sempre pelo progresso do 

Município e bem estar do povo”. O Sr. Luiz Arnaldo Martins confirmou o 

compromisso, dizendo: “Assim o Prometo”. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente 

declarou empossado o Vereador Luiz Arnaldo Martins, o qual prestou o 

compromisso. Dando continuidadepassou-se a formação das Comissões 

permanentes da Câmara, conforme deliberação dos vereadores.COMISSAO DE 

CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, composta pelos 

Vereadores: Antônio Marco Tranches (Presidente), Rosaria Aparecida Souza 

(Secretária), Valdir Francisco da Silva (Pezão) (Relator)e pelo suplente o vereador 

Gilmar José Ferreira. COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS PÚBLICAS E 

TRIBUTAÇÃO, composta pelos Vereadores:Nilson Donizette da Silva 

(Presidente), Ricardo Ribeiro do Prado (Secretário), Luiz Arnaldo Martins 

(Relator) e pelo suplente o vereador Aloisio Antonio Boneli Almeida (Biscoito). 

COMISSÃO DE OBRAS, BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS, composta pelos 

Vereadores:Valdir Francisco da Silva (Pezão) (Presidente), Nilson Donizette 

da Silva (Secretário), Antônio Marco Tranches (Relator) e pelo suplente o vereador 

Aloisio Antonio Boneli Almeida (Biscoito). Prosseguindo os trabalhos o Exmo. 

Sr.Presidente desta Casa de Leis, perguntou se os Nobres Vereadores estavam de 

acordo com a formação das Comissões; todos os Nobres Vereadores se 

apresentaram de acordo; ficando desde então formada as Comissões Permanentes 

da Câmara conforme mencionado anteriormente. Em seguida foi realizada a leitura 

do projeto de resolução n.º 001/2017. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente 

suspendeu os trabalhos para a emissão de parecer pelas comissões. Em seguida 

reiniciando os trabalhoso Exmo. Sr. solicitou a leitura do requerimento de urgência 

especial ao projeto de resolução n.º 001/2017. Em seguida passou-se a apreciação 

do referido requerimento. Em votação o requerimento foi aprovado por 

unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de resolução n.º 

001/2017 foi colocado em discussão em turno único, já com o parecer favorável 

da comissão de constituição, legislação, justiça e redação. Em votação em turno 

único o projeto de resolução foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) 
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votos.Em seguida o Exmo. Sr. Presidente convidou a Secretaria Municipal de Saúde 

e Bem Estar Social, Sra. Maria Aparecida Correia de Freitas, para usar a palavra. 

Com a palavra a Secretaria Municipal disse que se empenhará ao máximo para 

fazer um bom trabalho para a população e solicitou o apoio desta Casa de Leis. 

Após o Exmo. Sr. Presidente pediu a Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar 

Social a inauguração dos equipamentos que conquistou junto com o Deputado 

Cássio Soares para atendimento da população. Em seguida foi deixada a palavra 

franca aos vereadores. Fazendo uso da palavra o vereador Ricardo Ribeiro do 

Prado solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando as 

nomeações dos Secretários Municipais. Ainda com a palavra o vereador Ricardo 

Ribeiro do Prado, solicitou informação sobre o motivo pelo qual a fonte luminosa 

localizada na Praça da Avenida Francisco Wenceslau dos Anjos, não estava 

funcionando. Solicitou ainda, a colocação de proteção ao redor da piscina. Fazendo 

uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente disse que era absurdo a fonte inaugurada 

recentemente não estar funcionando. Finalizando, o vereador Ricardo Ribeiro do 

Prado solicitou que encaminhasse ofício à Secretária Municipal de Educação, 

solicitando intervenção junto ao Diretor da Escola Estadual Presidente Tancredo de 

Almeida Neves, para estudos das possibilidades de extensão das 1ª e 2ª séries 

dos anos iniciais na referida Escola. Em seguida fazendo uso da palavra a 

vereadora Rosaria Aparecida Souza solicitou o empenho dos vereadores, junto ao 

Prefeito para reabertura da creche do bairro Bom Jesus.  Com a palavra o vereador 

Nilson Donizette da Silva disse que a solicitação da vereadora Rosaria Aparecida 

Souza foi uma promessa de campanha da coligação do Prefeito Valdevino de Souza 

e seus vereadores. Com a palavra o Exmo. Sr. Presidente da Câmara disse que a 

reabertura da Creche do Bom Jesus é de suma importância para nossa população. 

Com a palavra o vereador Ricardo Ribeiro do Prado disse que a Creche do Bairro 

Bom Jesus é muito importante. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador 

Valdir Francisco da Silva (Pezão) comentou que a nova Secretária Municipal de 

Saúde terá uma barreira muito grande pela frente. Desejou força e declarou seu 

apoio, bem como dos colegas vereadores. Contou que auxiliou na recuperação de 

01 (um) veículo Kombi, que apresentava um pequeno problema de bobina (custo 

de apenas duzentos reais), sendo que o veículo estava fazendo falta na prestação 

do serviço. Outro veículo (Uno) que há tempos estava parado, foi recuperado com 

uma pequena solda, serviço nem mesmo foi cobrado pelo funileiro. O vereador 
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também, cobrou providências quanto a fonte luminosa, inclusive sugerindo que a 

empresa responsável pela obra seja notificada. No final, elogiou o Prefeito 

Municipal Sr. Valdevino pela escolha do Secretário de Obras “Lilinho”. Em relação 

a abertura da creche do bairro Bom Jesus, relatou que esteve com o Prefeito 

Municipal Sr. Valdevino, sendo que o mesmo confirmou a intenção de reabertura 

da creche na localidade. O Prefeito Municipal ainda revelou seu desejo de manter 

o transporte para a área de esportes. 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


