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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 07 (SETE) de NOVEMBRO 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 19ª (décima nona) 

reunião ordinária os Vereadores: CLÁUDIO DONIZETE PEREIRA, 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). Faltou o vereador NILSON DONIZETTE DA 

SILVA. 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 – 

Leitura de proposições protocoladas na Secretaria.3 – Apreciação em 2º 

(segundo) turno do projeto de decreto legislativo n.º 002/2017, que dispõe 

sobre a concessão do Título de Cidadão Montebelense ao 2º (segundo) 

Sargento da Reserva da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Sr. Paulo 

Sergio Martins de Oliveira. 4 – Apreciação em 2º (segundo) turno do projeto 

de decreto legislativo n.º 003/2017, que dispõe sobre a concessão do Título 

de Cidadão Montebelense ao Sr. Amarildo Elias Martins.5–Apreciação em 

1º (primeiro) turno do projeto de decreto legislativo n.º 004/2017, que 

dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Montebelense ao 2º 

(segundo) Tenente Comandante do 2º (segundo) Pelotão da 79ª 

(septuagésima nona) Cia Pm de Guaxupé, Sr. Pirrony Luiz da Costa Pereira.  

6–Apreciação em 1º (primeiro) turno do projeto de decreto legislativo n.º 

005/2017, que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Montebelense 
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ao Policial Rodoviário do 3º (terceiro) Grupamento da Polícia Rodoviária de 

Guaxupé, Subordinado à 18ª (décima oitava) Cia Pm Ind Mat de Poços de 

Caldas, Sr. José Geraldo Moreira. 7–Apreciação em 1º (primeiro) turno do 

projeto de decreto legislativo n.º 006/2017, que dispõe sobre a concessão 

do Título de Cidadão Montebelense ao Exmo. Sr. Dr. João Batista Mendes 

Filho, MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Monte Belo. 8–

Apreciação em 1º (primeiro) turno do projeto de decreto legislativo n.º 

007/2017, que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Montebelense 

ao Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 

Sr. Dr. Lisandro Carvalho de Almeida Lima. 9–Apreciação em turno único 

do projeto de lei do executivo n.º 030/2017, que autoriza a concessão de 

subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2018. 

10– Apreciação em turno único do projeto de lei do executivo n.º 031/2017, 

que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 40.800,00 

(quarenta mil e oitocentos reais). 11–Apreciação em turno único do projeto 

de lei do executivo n.º 032/2017, que altera a Lei n.º 2.776 de 12 (doze) 

de dezembro de 2016, estima a receita e fixa a despesa do município de 

Monte Belo para o exercício financeiro de 2017. 12–Apreciação em turno 

único do projeto de lei do executivo n.º 033/2017, que autoriza a abertura 

de crédito especial por superávit financeiro na fonte do exercício de 2016 

no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a aquisição de 01 (um) 

veículo para atender as demandas do Setor de Vigilância em Saúde. 13–

Apreciação em turno único do projeto de lei do executivo n.º 034/2017, que 

autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais). 14–Apreciação em turno único do projeto de lei do 

executivo n.º 035/2017, que altera a Lei n.º 2.779, de 13 (treze) de 

dezembro de 2016, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios 

financeiros e contribuições para o exercício de 2017.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 justificou a ausência do vereador Nilson Donizette da 
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Silva, por motivo de viajem a Belo Horizonte, acompanhando o Prefeito 

Municipal para a assinatura de convênios. Em seguida o Exmo. Sr. 

Presidente solicitou a leitura dos projetos de decretos legislativos n.ºs 008 

e 009/2017 de autoria do vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão), dos 

projetos de decretos legislativos n.ºs 010 e 011/2017 de autoria da 

vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas e dos projetos de decretos 

legislativos n.ºs 012 e 013/2017 de autoria do vereador Ricardo Ribeiro do 

Prado; dos projetos de leis do Executivo n.ºs 033, 034 e 035/2017 e 

indicações n.ºs 024 e 025/2017 de autoria da vereadora Rosária Aparecida 

Souza. Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 002/2017 foi 

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

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

votos. Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 003/2017 foi colocado 

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

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

Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 004/2017 foi colocado em 

discussão em primeiro turno, já com os pareceres favoráveis das comissões. 

Em votação em primeiro turno o referido projeto de decreto foi aprovado 

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

legislativo n.º 005/2017 foi colocado em discussão em primeiro turno, já 

com os pareceres favoráveis das comissões. Em votação em primeiro turno 

o referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, ou seja, 7 

(sete) votos. Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 006/2017 foi 

colocado em discussão em primeiro turno, já com os pareceres favoráveis 

das comissões. Em votação em primeiro turno o referido projeto de decreto 

foi aprovado por unanimidade, ou seja, 7 (sete) votos. Em seguida o projeto 

de decreto legislativo n.º 007/2017 foi colocado em discussão em primeiro 

turno, já com os pareceres favoráveis das comissões. Em votação em 

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

ou seja, 7 (sete) votos. Logo, o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura dos 

requerimentos de urgência especial aos projetos de leis n.ºs 030, 031, 032, 
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033, 034 e 035/2017. Em votação os Requerimentos de Urgência Especial 

foram aprovados por unanimidade, ou seja, 7(sete) 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 

030/2017 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, 7 (sete) votos. Em seguida o 

projeto de lei n.º 031/2017 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, 7 (sete) 

votos. Em seguida o projeto de lei n.º 032/2017 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, 7 (sete) votos. Em seguida o projeto de lei n.º 033/2017 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, 7 (sete) votos. Em seguida o projeto de lei n.º 

034/2017 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, 7 (sete) votos. Em seguida o 

projeto de lei n.º 035/2017 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, 7 (sete) 

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

uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches comentou que há 02 

(duas) reuniões anteriores encaminhou ofícios ao Poder Executivo a 

respeito do loteamento Jardim Moreira e sobre a renovação do contrato com 

a Copasa. Isto considerando o crescimento no número de loteamentos e 

novos empreendimentos. Com isso, visando garantir o abastecimento com 

qualidade à comunidade local. Em seguida o vereador Antônio Marco 

Tranches, usou a palavra para solicitar a leitura de 02 (dois) ofícios 
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respondidos pelo Poder Executivo, sendo o Ofício ENG n.º 23/2017 em 

resposta ao Ofício CAM n.º 160/2017, esclarecendo que não foram 

encontrados documentos referentes do loteamento, sendo alvará de 

construção e decreto de aprovação de loteamento. Assim, em fevereiro de 

2017, o setor de engenharia procedeu a regularização da documentação, 

uma vez que a Cemig e Copasa exigem documentos para análise e liberação 

de execução dos projetos pertinentes. Foi constatada uma divergência no 

projeto aprovado e no registro imobiliário da quadra B. A empresa 

responsável pela execução do loteamento foi comunicada a respeito e está 

providenciando a alteração dos projetos divergentes. Esclareceu ainda que 

há possibilidade de intervenção através de notificação ao proprietário e 

empresa responsável, a fim de concluir as obras que se encontram 

atrasadas. A notificação está sendo providenciada com o objetivo de evitar 

transtornos para os futuros compradores. Em seguida do realizada a leitura 

do Ofício GAB n.º 218/2017 em resposta ao Ofício CAM n.º 163/2017 que 

se trata sobre a questão de renovação do contrato com a Copasa, na qual 

a administração esclareceu que já tomou providências neste sentido, sendo 

abordados também assuntos de captação e investimentos. Ainda fazendo 

uso da palavra o vereador solicitou que encaminhasse ofício ao Secretário 

Municipal de Obras, juntamente com o apoio do Exmo. Sr. Presidente, 

solicitando retirada de muro no distrito de Juréia, viabilizando obra 

solicitada pelos vereadores. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador 

Valdir Francisco da Silva (Pezão) anunciou que será colocada 01 (uma) 

lixeira, na próxima semana, no bairro rural Posses dos Lopes e o Prefeito 

está empenhado na construção do campo de futebol na localidade. Ainda 

fazendo uso da palavra o vereador solicitou que encaminhasse ofício ao 

Poder Executivo, solicitando serviços de dedetização nos bueiros da cidade, 

considerando as infestações de pernilongos. Em seguida fazendo uso da 

palavra a vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas destacou e 

agradeceu a presença do Ex-Deputado Federal Geraldo Thadeu no hospital 

de Monte Belo no dia 03 (três) de novembro. Com isso, prestigiando a 
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inauguração das obras de reforma promovidas na entidade. A vereadora 

elogiou a reforma, destacando a sala de raio-x, cobertura de rampa, troca 

de janelas e outras melhorias. O então Deputado Federal Geraldo Thadeu 

havia viabilizado emenda de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), 

mas foram investidos R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais) em 

melhorias na Santa Casa. A vereadora informou que a emenda foi um 

pedido dela juntamente com o vereador Nilson e demais grupo que 

apoiaram o Deputado na época. A vereadora aproveitou para esclarecer que 

não é responsável pela contratação de médicos, sendo esta uma 

providência atribuída à diretoria do hospital. Em seguida fazendo uso da 

palavra a vereadora Rosária Aparecida Souza solicitou que encaminhasse 

ofício ao Poder Executivo, solicitando providências no sentido que seja 

realizada a limpeza no prédio da antiga Estação, sendo que as pessoas estão 

relatando a situação no local e estão reivindicando tal providência. Em 

seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente reforçou o pedido 

do vereador Antônio Marco para a solução do problema no distrito de Juréia. 

Ainda fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente comentou sobre a 

importante inauguração no hospital, com a presença do Ex-Deputado 

Geraldo Thadeu. Anunciou que o Deputado Estadual Cássio Soares irá 

destinar R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para um novo raio-x. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) 

informou que o Deputado Federal Renato Andrade destinou R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) para a aquisição de uma ambulância. 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. 


