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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

MINAS GERAIS, DO ANO DE 2016 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) horas do dia 16 (DEZESSEIS) de AGOSTO do ano 

de 2016 (dois mil e dezesseis), sendo Presidente da República Interino, o 

Exmo. Sr. Michel Temer, Governador do Estado de Minas Gerais, o Exmo. 

Sr. Fernando Pimentel e Prefeito Municipal o Exmo. Sr. Humberto Fernandes 

Maciel, reuniram-se na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Monte 

Belo, sob a Presidência do Vereador Ricardo Ribeiro do Prado, para 

realização da 12ª (décima segunda) reunião ordinária os Vereadores: 

RICARDO RIBEIRO DO PRADO, ALOÍSIO ANTÔNIO BONELI 

ALMEIDA (BISCOITO), NATALINO BATISTA ROSA, CLÁUDIO 

DONIZETE PEREIRA, LUCIANO HENRIQUE FERREIRA, LUIZ CARLOS 

DE LIMA, MARIA APARECIDA CORREIA DE FREITAS E NILSON 

DONIZETTE DA SILVA. Faltou o vereador ANTÔNIO MARCO 

TRANCHES. Acusando a chamada a presença de 8 (oito) vereadores, o 

Exmo. Presidente, Sr. Ricardo Ribeiro do Prado, 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 dos 

requerimentos de urgência especial apresentado aos projetos de leis n.°s 

019 e 020/2016, pelo Prefeito Municipal. 4 – Apreciação em turno único do 

projeto de lei n.º 019/2016, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a 

abertura de crédito especial ao orçamento do município de Monte Belo no 

exercício de 2016, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 5 – 

Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 021/2016, que aumenta o 

número de vagas do cargo de Técnico de Enfermagem altera o anexo I da 

Lei n.º 2.530 de 19 de maio de 2010. 6 – Apreciação em turno único do 

projeto de lei do legislativo n.º 005/2016, que dá denominação à rua sem 

nome de nosso Município, identificada como Rua D, localizada no Jardim 

São Mateus, passando a denominar-se Rua Jair Marques da Silva. 7 – 

Apreciação em turno único do projeto de lei do legislativo n.º 006/2016, 



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ. 02.941.513/0001-22 

 

59 

que dá nova denominação à Avenida Central do distrito de Juréia, passando 

a denominar-se Avenida Antônio dos Santos. 8 – Apreciação em turno único 

do projeto de decreto legislativo n.º 011/2016, que dispõe sobre concessão 

de Diploma de Honra ao Mérito ao Ex Vice-Prefeito Sr. Joaquim Valeriano 

da Cruz. 9 – Apreciação em turno único do projeto de decreto legislativo 

n.º 012/2016, que dispõe sobre concessão do Título de Cidadão 

Montebelense ao Sr. Genivaldo Batista dos Santos Jovino. 10 – Apreciação 

em turno único do projeto de decreto legislativo n.º 013/2016, que dispõe 

sobre concessão do Título de Diploma de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo 

Ex Desembargador Sr. Rubens Xavier Ferreira. Iniciando os trabalhos o 

Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura da ata da reunião anterior. Logo a 

ata foi colocada em discussão. Fazendo uso da palavra o Vereador Nilson 

Donizette da Silva, solicitou que fosse inserido na ata da reunião de hoje, 

seus dizeres da reunião passada (11ª reunião ordinária de 02/08/2016). 

Onde o mesmo relatou o seguinte: Que o distrito de Juréia ficou 3 (três) 

dias sem o abastecimento de água, sendo uma falta de respeito e 

consideração com sua população. E que isso aconteceu por falta de um 

simples “rele” do painel. E que além deles terem ligado a bomba direto, 

hoje a mesma não funciona automaticamente e a água fica desperdiçando 

por falta do desligamento automático da bomba. Logo a ata foi colocada em 

discussão e aprovada sem ressalvas. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente 

justificou a ausência do vereador Antônio Marco Tranches, por motivo de 

saúde familiar. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura do 

projeto de lei n.º 021/2016 de autoria do Poder Executivo e das indicações 

n.ºs 038, 039, 040, 041 e 042/2016. Em seguida foi colocado em discussão 

em turno único o projeto de lei n.º 019/2016, já com os pareceres 

favoráveis das comissões. Em votação em turno único o referido projeto de 

lei foi reprovado por unanimidade, ou seja, 7 (sete) votos. Em seguida o 

Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura do requerimento de urgência 

especial ao projeto de lei n.º 021/2016. Em votação o Requerimento de 

Urgência Especial foi aprovado por unanimidade, ou seja, 7 (sete) votos. 



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ. 02.941.513/0001-22 

 

60 

Em seguida o projeto de lei n.º 021/2016 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, 

7 (sete) votos. Em seguida o projeto de lei do legislativo n.º 005/2016 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, 7 (sete) votos. Em seguida o projeto de lei do 

legislativo n.º 006/2016 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, 7 (sete) votos.  Em 

seguida o projeto de decreto legislativo n.º 011/2016 foi colocado em 

discussão em turno único, já com o parecer favorável da comissão. Em 

votação em turno único o referido projeto de decreto foi aprovado por 

unanimidade, ou seja, 7 (sete) votos. Em seguida o projeto de decreto 

legislativo n.º 012/2016 foi colocado em discussão em turno único, já com 

o parecer favorável da comissão. Em votação em turno único o referido 

projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, ou seja, 7 (sete) votos. 

Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 013/2016 foi colocado em 

discussão em turno único, já com o parecer favorável da comissão. Em 

votação em turno único o referido projeto de decreto foi aprovado por 

unanimidade, ou seja, 7 (sete) votos. Em seguida foi deixada a palavra 

franca aos vereadores. Fazendo uso da palavra o vereador Natalino Batista 

Rosa solicitou que encaminhasse ofício ao Setor Responsável, solicitando 

tomada de providências no sentido de remover, consertar ou recolocar o 

poste de iluminação pública que está quase caindo na via em frente à 

residência localizada na Rua do Correio, n.º 92 (noventa e dois), no distrito 

de Juréia, pois o poste está totalmente corroído e sustenta um grande 

transformador de energia, correndo o risco de tombamento e podendo 

ocorrer um grave acidente. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador 

Nilson Donizette da Silva informou que dentro do recurso do Pró Município 

onde tinha um recurso de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ainda resta 
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R$ 100.000,00 (cem mil reais) para ser aplicado em obras de asfalto e não 

sabe o motivo pelo qual esse R$ 100.000,00 (cem mil reais) não foi 

aplicado, sendo que em Monte Belo temos a Rua Reginaldo Ferreira sem 

nenhuma infraestrutura. Ainda fazendo uso da palavra o vereador Nilson 

Donizette da Silva relatou que onde foi feito o asfalto na Rua João Lopes, 

um proprietário de um terreno estava financiando a construção de sua casa 

através da Caixa Econômica Federal, porém não conseguiu realizar o 

financiamento, pois na rua onde foi feito o asfalto, não tem a rede de esgoto 

e não havendo a respectiva rede de esgoto, a Caixa Econômica Federal não 

aprova o financiamento. Ressaltou ainda, que ele não compreende como a 

Caixa Econômica Federal aprovou o projeto do asfalto sem ter a rede de 

esgoto. Finalizando, o vereador Nilson Donizette da Silva argumentou que 

não vê motivo para que seja leiloado o pátio da Prefeitura Municipal, sendo 

que faltam 4 (quatro) meses para o término do atual mandato e não há 

tempo necessário para fazer nada com o dinheiro da venda do pátio. Em 

seguida fazendo uso da palavra a vereadora Maria Aparecida Correia de 

Freitas criticou a venda do pátio municipal, manifestando sua indignação, 

lembrou que o projeto foi aprovado em época anterior, autorizando o uso 

somente de parte dos recursos oriundos da venda na construção da nova 

sede da Prefeitura Municipal, sendo que o restante deveria ser investido em 

outras ações já definidas no projeto, ou seja, na venda do pátio, conforme 

consta no projeto, a aplicação dos recursos já estava vinculado, portanto, 

o prefeito não pode utilizar os recursos da forma como ele deseja, tendo 

que seguir conforme está disposto na lei. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Luiz Carlos de Lima solicitou que encaminhasse ofício ao 

Poder Executivo, conforme indicação do vereador Nilson Donizette da Silva, 

solicitando que seja colocado as placas de sinalização (lombadas) na Rua 

Luiz Teixeira Martins, sentido Córrego do Lobo, no bairro Santa Rita, no 

intuito de prevenir acidentes na zona rural, garantindo a segurança da 

população. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Cláudio Donizete 

Pereira relatou a respeito da venda do pátio municipal, considerando ser 
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“tarde demais” para o Poder Executivo efetuar a venda, pois está no final 

do mandato. Para ele, não tem justificativa. Argumentou que não haverá 

tempo para construir a sede da Prefeitura Municipal, comprar lotes ou fazer 

qualquer investimento, inclusive sugeriu que na época fosse comprado um 

terreno para que fosse construído uma área industrial e casas populares. 

Na sequência, o vereador Cláudio Donizete Pereira, solicitou que 

encaminhasse ofício ao Poder Executivo na tentativa de sensibilizar o 

Prefeito Municipal a voltar atrás na sua decisão em relação a venda do pátio 

municipal, tendo o apoio dos nobres vereadores na assinatura do ofício. 

Finalizando, a vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas, juntamente 

com o vereador Nilson Donizette da Silva “chamou” a população para uma 

manifestação no dia do leilão. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente criticou a 

venda do pátio municipal neste momento. Conclamou o comprador 

interessado a fazer um lance bom, pois o terreno é um patrimônio do povo. 

Em seguida o Exmo. Sr. Presidente colocou os pedidos de encaminhamento 

de ofícios dos vereadores 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


