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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

MINAS GERAIS, DO ANO DE 2016 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) horas do dia 18 (DEZOITO) de OUTUBRO do ano de 

2016 (dois mil e dezesseis), 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. 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 16ª 

(décima sexta) reunião ordinária os Vereadores: RICARDO RIBEIRO DO 

PRADO, ANTÔNIO MARCO TRANCHES, 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.  Acusando a chamada a presença de 9 (nove) 

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 – Apreciação do requerimento de urgência especial 

apresentado ao projeto de lei n.° 029/2016, pelo Prefeito Municipal. 3 – 

Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 029/2016, que dispõe sobre 

a revisão setorial para fins de isonomia, dos vencimentos do cargo de 

Contador da Prefeitura Municipal de Monte Belo. 4 – Apreciação em turno 

único do projeto de lei do legislativo n.º 007/2016 que dá denominação as 

ruas sem nome de nosso Município. 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 o Exmo. Sr. 

Presidente solicitou a leitura dos projetos de leis do Executivo n.ºs 028 e 

029/2016 e projeto de lei do Legislativo n.º 007/2016 de autoria do 

presidente/vereador Ricardo Ribeiro do Prado. Em seguida o Exmo. Sr. 

Presidente solicitou a leitura do requerimento de urgência especial ao 

projeto de lei n.º 029/2016. Em votação o Requerimento de Urgência 
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Especial foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida 

o projeto de lei do Executivo n.º 029/2016 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, 8 

(oito) votos. Em seguida o projeto de lei do legislativo n.º 007/2016 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, 8 (oito) votos. Em seguida foi deixada a palavra 

franca aos vereadores. Fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette 

da Silva relatou que agora não é o momento para o Executivo realizar 

promoções aos servidores públicos municipais. O vereador disse que 

desconhece os meios administrativos utilizados para a referida promoção, 

pois nem todos foram beneficiados. Afirma desconhecer o grau de 

merecimento adotado. Afirmou que não vê motivo para a mencionada 

promoção, considerando que os servidores ocupam cargos comissionados, 

sendo esta uma função que não contempla nenhum tipo de benefício além 

do vencimento do cargo. Salientou que entre os promovidos, existe servidor 

público, que ainda não cumpriu seu período probatório, motivos pelos quais 

o Prefeito deveria analisar tal situação e revogar o referido ato 

administrativo. Solicitou o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, 

para providências desta situação. Ainda fazendo uso da palavra o vereador 

Nilson Donizette da Silva, manifestou a respeito do transporte de pacientes 

para a cidade de Alfenas, pois o veículo “quebrou” e os pacientes ficaram 

sem nenhuma atenção, sendo preciso os familiares deslocarem-se até 

Alfenas para retorno daqueles que ficaram sem nenhuma condição para tal. 

Finalizando, o vereador Nilson Donizette da Silva, relatou o seguinte: “Que 

lendo a Folha Regional, quando o Prefeito Sr. Humberto Fernandes Maciel, 

disse que o Prefeito eleito Valdevino vai pegar a Prefeitura melhor que ele 

pegou, porque quando ele pegou a Prefeitura, a mesma estava sucateada. 

Mais não é isso Prefeito. A Prefeitura, hoje ainda está sucateada, só não 

está mais sucateada, porque o Sr. Prefeito leiloou os carros ano 2008, 2010 
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e 2012 e também máquinas e trator, só por isso que não está mais 

sucateada, essa é a verdade e além do mais tem uma dívida de empréstimo 

de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) relacionada à compra 

de 01 (uma) máquina “carregadeira” e 04 (quatro) caminhões”. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Luiz Carlos de Lima solicitou que 

encaminhasse ofício ao Secretário Municipal de Obras, solicitando que seja 

realizada a limpeza das bacias nas estradas rurais para facilitar o 

escoamento da água pluvial, com isso evitando maiores problemas no 

período de chuvas. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Cláudio 

Donizete Pereira solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, 

atendendo a população do Bairro Feital, solicitando a manutenção da ponte 

no referido Bairro, no sentido que seja feito a suspensão do aterro e a 

drenagem da água. Em seguida a vereadora Maria Aparecida solicitou que 

encaminhasse ofício ao Poder Executivo, com base na Lei de 

Responsabilidade Fiscal relacionada as dívidas do Município, considerando 

fim de mandato e que o gestor público não pode deixar dívidas, sem o 

devido recurso para pagamento. 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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


