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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 21 (VINTE E UM) de MARÇO 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 6ª (sexta) 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, LUIZ ARNALDO MARTINS (LUIZ BALDUINO), 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 – Tribuna Livre do 

Cidadão. 3 – Leitura de proposições protocoladas na Secretaria. 4 –

Apreciação dos requerimentos de urgência especial, apresentado aos 

projetos de leis n.ºs 006, 007 e ao substitutivo n.º 001 ao projeto de lei n.º 

008/2017, pelo Prefeito Municipal. 5 – Apreciação dos requerimentos de 

urgência especial, apresentado aos projetos de leis n.ºs 001, 002 e 

003/2017, pela Mesa Diretora. 6 – Apreciação em turno único do projeto 

de lei n.º 006/2017, que autoriza abertura de crédito especial no orçamento 

vigente de 2017 do município de Monte Belo, por superávit financeiro na 

fonte do exercício de 2016 no valor de R$ 38.920,85 (trinta e oito mil, 

novecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos) para aquisição de 

veículo utilitário (furgão) para atendimento das atividades do setor de 

merenda. 7 – Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 007/2017, 

que declara de expansão urbana a área que especifica. 8 – Apreciação em 
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turno único do substitutivo n.º 001 ao projeto de lei n.º 008/2017, que 

dispõe sobre concessão de revisão anual dos índices salariais dos servidores 

do município de Monte Belo, da administração direta, indireta, ativos e 

inativos e pensionistas, na forma e com base no artigo 37, inciso X, da 

Constituição Federal e Lei Complementar n.º 035/2007, art. 211.  9 – 

Apreciação em turno único do projeto de lei do legislativo n.º 001/2017, 

que reajusta o valor dos vencimentos dos servidores da Câmara do 

município de Monte Belo, na forma e com base no artigo 37, inciso X, da 

Constituição Federal. 10 – Apreciação em turno único do projeto de lei do 

legislativo n.º 002/2017, que reajusta o valor dos subsídios do Presidente 

e Vereadores da Câmara do município de Monte Belo, na forma e com base 

no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. 11 – Apreciação em turno 

único do projeto de lei do legislativo n.º 003/2017, que reajusta o valor dos 

subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do município de Monte 

Belo, na forma com base no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. 

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 a Exma. Vice-Prefeita de Monte Belo, Sra. Osmarina 

Maria Aparecida de Moraes Rocha, usou a tribuna livre, para informar a 

população sobre as emendas que a Deputada Estadual Geisa Teixeira 

destinou ao município de Monte Belo. Citou recursos no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) para a construção de 01 (uma) quadra na 

Escola Estadual Frei Levino; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em patrocínio 

para a APAE e R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para o Hospital.  Informou 

que a Deputada esteve no dia 18 (dezoito) do mês de março no Município 

e visitou o hospital, onde destinou recursos que foram aplicados na 

aquisição de diversos equipamentos importantes para atendimento à 

população. Citou que a Deputada entregou ainda, materiais através do 

Governo Estadual para a Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida 

Neves e Escola Estadual Frei Levino, sendo os seguintes materiais: 

projetores, impressoras e computadores. A Exma. Vice-Prefeita manifestou 
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toda satisfação pelas conquistas. Finalizando, a Exma. Vice-Prefeita 

informou que o Deputado Federal Adelmo Leão destinou verba no valor de 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com emeda já cadastrada, para a 

aquisição de 01 (um) micro-ônibus para o Setor de Saúde. Após a utilização 

da tribuna, o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura de uma nota de 

esclarecimento, em resposta ao ofício n.º 083/2017, no qual se trata de 

convite feito para o Diretor da Escola Estadual Presidente Tancredo de 

Almeida Neves, Sr. Vanderlúcio Antônio Marques, para comparecer na 

reunião ordinária do dia 21 (vinte e um) de março, em virtude dos 

questionamentos feitos na reunião ordinária anterior sobre a referida 

escola, em resposta o Diretor informou que prefere fazer um convite para 

as pessoas da comunidade para que conheçam a escola, acreditando que 

as pessoas poderão perceber que a escola chega a “ser uma mãe para 

muitas mães”, porque há muitas crianças que passam o dia todo na escola, 

assim as mães podem trabalhar e ajudar no sustento das famílias. 

Esclareceu ainda que tudo que acontece nas escolas é regido por leis, que 

são rigorosamente cumpridas. Após a leitura da nota de esclarecimento, o 

Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura do projeto de lei n.º 006/2017 e 

substitutivo n.º 001 ao Projeto de Lei n.º 008/2017, de autoria do Poder 

Executivo, bem como dos projetos de leis n.ºs 001, 002 e 003/2017, de 

autoria do Poder Legislativo. Logo, o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura 

dos requerimentos de urgência especial apresentado aos projetos de leis do 

Executivo n.ºs 006, 007 e ao substitutivo n.º 001 ao projeto de lei n.º 

008/2017, bem como aos projetos de leis do Legislativo n.ºs 001, 002 e 

003/2017. Em votação os Requerimentos de Urgência Especial foram 

aprovados por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida foi 

consultado o plenário se todos concordavam com a inclusão na ordem do 

dia dos referidos Projetos de Leis. Todos concordaram. Em seguida o projeto 

de lei 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 lei foi aprovado por unanimidade, ou seja, 08 (oito) votos. Em 
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seguida foi consultado ao plenário se todos concordavam com a dispensa 

da leitura do projeto de lei n.º 007/2017, 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 007/2017 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, obtendo 07 (sete) votos 

favoráveis e 01 (um) voto contrário, sendo do vereador Antônio 

Marco Tranches.  Em seguida o substitutivo n.º 001 ao projeto de lei n.º 

008/2017 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, 08 (oito) votos. Em seguida 

o projeto de lei do legislativo n.º 001/2017 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, 

08 (oito) votos.  Em seguida o projeto de lei do legislativo n.º 002/2017 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, 08 (oito) votos.  Em seguida o projeto 

de lei do legislativo n.º 003/2017 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, 08 (oito) 

votos. Em seguida foi deixada a palavra franca aos vereadores. Fazendo 

uso da palavra o vereador Gilmar José Ferreira solicitou que encaminhasse 

ofício ao Poder Executivo, solicitando a construção de banheiros públicos 

em nossa cidade e cobrou providências em relação a instalação de 01 (uma) 

lâmpada na Rua 7 de Maio, na esquina da Prefeitura Municipal. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva relatou 

constantes reclamações de moradores com relação aos animais soltos nas 

ruas, informando que já foi construído 01 (um) curral e que os animais 
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serão recolhidos e fechados, sendo possível a retirada dos mesmos, 

somente perante ao pagamento de multa e que se não forem retirados 

dentro do prazo estabelecido, os animais serão leiloado em benefício de 

alguma entidade do Município. Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) informou que serão realizadas 

obras de recapeamento, correspondente a 43.000 m² (quarenta e três mil 

metros quadrados) de asfalto nas ruas da cidade. Citou, que além disso, 

tem a expectativa que o Deputado Estadual Cássio Soares destine recursos 

para a execução de 6 km (seis quilômetros) de asfalto, inclusive para o 

distrito de Santa Cruz da Aparecida. Informou que postes de iluminação 

pública chegaram e serão colocados no bairro Bom Jesus. Comentou e 

manifestou indignação sobre as obras como a fonte luminosa, piscina, 

rodoviária, quadra do distrito de Santa Cruz da Aparecida e Escola Pró-

Infância, cogitando uma CPI para apurar os fatos. Relatou que em relação 

a Praça de Esportes, teve um alto investimento e a obra ficou inacabada.  

Finalizando, o vereador solicitou que encaminhasse ofício ao Poder 

Executivo solicitando que quando o asfalto for executado, seja impedido o 

trânsito de caminhão pesado no centro da cidade. Solicitou ainda ao 

Executivo criação de uma lei disciplinando a retirada de areia no Município. 

Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches 

justificou o seu voto contrário em relação ao projeto de lei n.º 007/2017, 

revelando ser um voto de protesto aos maus loteamentos que estão sendo 

feitos na cidade, esclareceu que não tem nada contra a empresa que vai 

construir o loteamento. Argumentou, que a população paga um lote caro, 

recebe a obra malfeita, não tem uma boa infraestrutura e a população não 

merece este tipo de situação. Ainda fazendo uso da palavra o vereador 

Antônio Marco Tranches falou a respeito do asfalto do bairro Bom Jesus, 

acrescentando que a Caixa Econômica Federal está terminando de aprovar 

o projeto e a licitação deverá acontecer nos próximos 15 (quinze) dias. 

Lembrou que a obra será realizada através de recursos do Deputado Federal 

Carlos Melles e seu grupo político do Democratas em Monte Belo. Informou 
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ainda, que em breve serão destinados novos recursos, em torno de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para obras de recapeamento 

no centro da cidade. Finalizando, o vereador manifestou confiança no 

Prefeito Municipal e melhorias para o distrito de Santa Cruz da Aparecida. 

Parabenizou a Vice-Prefeita pelos novos recursos conquistados, 

principalmente a conquista de 01 (um) micro-ônibus para o setor de saúde. 

Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Ricardo Ribeiro do Prado 

solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a 

nomeação de 01 um (a) Secretário (a) para ocupar a Secretaria Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente. Parabenizou a Vice-Prefeita pelo uso da 

tribuna, elogiando a iniciativa sobre os recursos destinados pela Deputada 

Estadual Geisa Teixeira. Relatou que esteve junto com a Deputada na visita 

ao Hospital e verificou a importância dos aparelhos, valorizando os recursos 

destinados para as áreas de educação e saúde. Ainda fazendo uso da 

palavra o vereador solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, 

solicitando a limpeza do antigo terreno do pátio municipal, próximo a 

Creche Orminda Barbosa, bem como no terreno ao lado da Creche no 

distrito de Juréia. O vereador apoiou a iniciativa do vereador Valdir 

Francisco da Silva (Pezão) que cogitou uma CPI para apurar o investimento 

na reforma da Praça de Esportes. Argumentou que por outro lado, 

confirmou a intenção do Prefeito Municipal de dar continuidade à obra, bem 

como verificar a situação da fonte luminosa. Finalizando, o vereador fez a 

leitura de documento sobre a situação de uma moradora que é portadora 

de Esclerosa Lateral Amiotrófica – ELA, relatando que uma campanha virtual 

está sendo feita pela família com o objetivo de comprar uma cama 

motorizada. Na sequência, o vereador solicitou que encaminhasse ofício à 

Secretária Municipal de Saúde solicitando, se possível, designação de um 

(a) enfermeiro (a) para atender a Sra. Mairene em sua residência. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Luiz Arnaldo Martins (Luiz 

Balduino) relatou as boas condições de acesso aos bairros rurais Pântano e 

Limeira e no distrito de Santa Cruz da Aparecida. Acredita que o distrito de 
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Santa Cruz da Aparecida poderá ser asfaltado dentro do atual mandato. Em 

seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente relatou que já 

comunicou sobre a necessidade de recuperação das ruas dos distritos de 

Santa Cruz da Aparecida e Juréia. Para ele, estes problemas foram 

recebidos do governo anterior, o qual deixou  maquinário e veículos 

quebrados. Lamentou que o Município tenha deixado perder o valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) no mandato anterior, manifestando confiança 

de que isto não vai acontecer no atual mandato do Prefeito Municipal, Sr. 

Valdevino. Informou que convênios já assinados totalizam em torno de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais) em asfalto. Disse que o Deputado 

Estadual Cássio Soares já garantiu que a partir do mês de agosto liberará 

de 6 (seis) a 8 (oito) km (quilômetro) de obras de asfalto, manifestando a 

certeza de que as ruas do distrito de Santa Cruz da Aparecida serão 

asfaltadas neste mandato. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente agradeceu 

ao Deputado Estadual Cássio Soares, o qual liberou vários aparelhos para 

o Posto de Saúde Municipal, quando esteve no município de Monte Belo no 

último dia 17 (dezessete) de março. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente 

colocou o encaminhamento de ofício ao Executivo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


