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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 19 (DEZENOVE) de DEZEMBRO 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 22ª (vigésima 

segunda) 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 em 2º 

(segundo) turno do projeto de decreto legislativo n.º 014/2017, que dispõe 

sobre concessão do Título de Cidadão Montebelense ao Sr. Evandro 

Agostini. 4 – Apreciação em 2º (segundo) turno do projeto de decreto 

legislativo n.º 015/2017, que dispõe sobre concessão do Título de Cidadão 

Montebelense ao Sr. Dr. Alex Tadeu Soares Cunha. 5 – Apreciação em 2º 

(segundo) turno do projeto de lei do legislativo n.º 008/2017, que Declara 

de Utilidade Pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Monte 

Belo. 6 – Apreciação em 2º (segundo) turno do projeto de lei n.º 029/2017, 

que estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Belo para o 

exercício financeiro de 2018 (dois mil e dezoito). 7 – Apreciação em 2º 

(segundo) turno do projeto de lei n.º 037/2017, que dispõe sobre o Plano 

Plurianual para o quadriênio 2018/2021. 8 – Apreciação dos requerimentos 
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de urgência especial apresentado aos projetos de leis n.ºs 043 e 044/2017, 

pelo Prefeito Municipal. 9 –Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 

043/2017, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar por excesso 

de arrecadação. 10 –Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 

044/2017, que dispõe sobre o parcelamento de débitos com o IPSEMB. 11 

–Apreciação em turno único do projeto de resolução n.º 006/2017, quem 

dispõe sobre a utilização do veículo oficial da Câmara Municipal de Monte 

Belo. 12 –Apresentação da Prestação de Contas do município de Monte 

Belo, sendo Prefeito à época o Sr.  Humberto Fernandes Maciel. Iniciando 

os trabalhos o Exmo. Presidente consultou ao plenário se todos 

concordavam com a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. Todos 

concordaram, ficando dispensada sua leitura. Colocada em votação a ata 

foi aprovada por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o Exmo. 

Sr. Presidente solicitou a leitura dos projetos de leis n.ºs 043 e 044/2017, 

de autoria do Poder Executivo; projeto de resolução n.º 006/2017, de 

autoria da Mesa Diretora. Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 

014/2017 foi colocado em discussão em segundo turno. Em votação em 

segundo turno o referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, 

ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 

015/2017 foi colocado em discussão em segundo turno. Em votação em 

segundo turno o referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, 

ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de lei n.º 029/2017 foi 

colocado em discussão em segundo turno. Em votação em segundo turno o 

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

Em seguida o projeto de lei n.º 037/2017 foi colocado em discussão em 

segundo turno. Em votação em segundo turno o referido projeto de lei foi 

aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto 

de lei do legislativo n.º 008/2017 foi colocado em discussão em segundo 

turno. Em votação em segundo turno o referido projeto de lei foi aprovado 

por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Logo, o Exmo. Sr. Presidente 

solicitou a leitura dos requerimentos de urgência especial aos projetos de 
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leis n.ºs 043 e 044/2017. 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 o projeto de 

lei n.º 043/2017 foi colocado em discussão em turno único, já com os 

pareceres favoráveis das comissões. 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 044/2017 foi colocado em discussão em turno 

único, já com os pareceres favoráveis das comissões. 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 006/2017 foi colocado 

em discussão em turno único, já com os pareceres favoráveis das 

comissões. Em votação em turno único o referido projeto de resolução foi 

aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o Exmo. Sr. 

Presidente informou ao plenário a apresentação da Prestação de Contas do 

município de Monte Belo referente ao exercício de 2014 (dois mil e 

quatorze), sendo Prefeito à época o Sr. Humberto Fernandes Maciel, na qual 

os vereadores poderão solicitar cópia dos documentos integrantes da 

Prestação de Contas, juntamente à Secretaria da Câmara, advertindo o 

plenário que o prazo para apreciação das contas vence no dia 28 (vinte e 

oito) do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Em seguida 

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

vereador Ricardo Ribeiro do Prado solicitou que encaminhasse ofício à 

Secretária Municipal de Educação, solicitando que seja promovido um 

campeonato de vôlei de areia, no mês de janeiro, na Praça Dr. Zacarias 

Bueno. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente informou ao Plenário os débitos 

do governo anterior que foram pagos pela atual Administração neste ano, 

totalizando o valor de R$ 1.451.944,53 (um milhão, quatrocentos e 

cinquenta e um mil e novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e 

três centavos). Informou ainda, sobre o uso do Plenário pela população, 

totalizando 98 (noventa e oito) solicitações, sendo utilizado para eventos, 
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como palestras, reuniões, audiência pública, dentre outros, destacando a 

importância do prédio construído. Em seguida fazendo uso da palavra todos 

os vereadores deixaram os votos de um Feliz Natal e um Próspero Ano 

Novo. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente colocou o pedido de 

encaminhamento de ofício do vereador Ricardo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


