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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 16 (DEZESSEIS) de MAIO 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 10ª (décima) 

reunião ordinária os Vereadores: CLÁUDIO DONIZETE PEREIRA, NILSON 

DONIZETTE DA SILVA, RICARDO RIBEIRO DO PRADO, ALOISIO ANTONIO 

BONELI ALMEIDA (BISCOITO), GILMAR JOSÉ FERREIRA, LUIZ ARNALDO 

MARTINS (LUIZ BALDUINO), ROSARIA APARECIDA SOUZA E VALDIR 

FRANCISCO DA SILVA (PEZÃO). Faltou o vereador ANTÔNIO MARCO 

TRANCHES. 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 lei n.º 009/2017, que dispõe sobre a 

elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2018. 4 – 

Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 010/2017 que dispõe sobre 

autorização para condução de veículos oficiais do Município. 5 – Apreciação 

em turno único do projeto de lei n.º 011/2017 que dispõe sobre cessão de 

servidores públicos conforme previsão do art. 110 da lei complementar n.º 

035/2007. 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 Antônio Marco Tranches, por motivo de força maior. Em seguida 

o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura da indicação n.º 019/2017. Em 

seguida o projeto de lei n.º 009/2017 foi colocado em discussão em 

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



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ. 02.941.513/0001-22 

 

2 

aprovado por unanimidade, ou seja, 07 (sete) votos. Fazendo uso da 

palavra o Exmo. Sr. Presidente solicitou que o projeto de lei n.º 010/2017 

fosse retirado de pauta, para análise, por ser considerado um projeto 

polêmico, o qual estava gerando muitas dúvidas entre os vereadores.  Em 

seguida o Exmo. Sr. Presidente, colocou à apreciação do plenário a retirada 

de pauta do referido projeto de lei, sendo aprovado, por unanimidade, ou 

seja, 7 (sete) votos. Ficando a apreciação do referido projeto de lei 

prejudicada nesta reunião. Em seguida o projeto de lei n.º 011/2017 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 realizada 

a leitura do ofício encaminhado pelo Prefeito Municipal informando que 

compreendeu a necessidade de aumento de repasse financeiro concedido à 

Santa Casa de Misericórdia de Monte Belo. Desta forma, aprovou um novo 

plano de trabalho para a entidade, no qual o cronograma de desempenho 

financeiro mensal passou de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para 

aproximadamente R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), a vigorar a 

partir deste mês de maio. Para isto, no entanto foi utilizado todo o valor já 

aprovado na lei orçamentária de 2017, esclarecendo que tempestivamente 

estará enviando ao Legislativo a complementação necessária para este 

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

uso da palavra o vereador Gilmar José Ferreira relatou que os moradores 

do bairro Vila Nova e Nova Monte Belo estão reclamando a falta de 

transporte escolar dos alunos para a escola nas 02 (duas) últimas semanas, 

sendo que o benefício era concedido no atual governo e agora não pode ser 

interrompido. Ainda fazendo uso da palavra o vereador informou que o 

Deputado Federal Luiz Tibé fez a doação de 01 (um) ônibus para o 

Município. Além disso, o hospital já juntou e encaminhou documentação 

necessária para receber uma verba de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 

mil reais) através do referido Deputado. Afirmou que também manterá 

contato com o Deputado Estadual Emidinho Madeira, em Belo Horizonte, 
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que prometeu ajudar o Município. Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) informou que esteve no Gabinete 

do Deputado Estadual Ulysses Gomes em Belo Horizonte, onde na 

oportunidade, o referido Deputado prometeu uma boa ajuda para a cidade 

de Monte Belo. Informou ainda que as documentações para obras de 

iluminação do Campo e Quadra do bairro Bom Jesus, bem como para 

conquista na área de esportes, já foram encaminhadas. Falou que o 

Assessor Djalma (do Deputado Ulysses Gomes) também anunciou o 

empenho para conseguir a reforma ao lado do Quartel para a construção de 

uma Delegacia. E também para transferir para o Município um terreno 

localizado ao lado da Câmara. Finalizando, o vereador cobrou ações na área 

de esportes. Contou que atuará de forma voluntária na formação de um 

time de futebol para representar a cidade de Monte Belo. Em seguida 

fazendo uso da palavra a vereadora Rosária Aparecida Souza comentou que 

o Deputado Estadual Emidinho Madeira encaminhou verba para as obras de 

iluminação do Campo do bairro Bom Jesus. Assim, ressaltou sua 

participação como vereadora nesta conquista, reconhecendo o empenho do 

Executivo na viabilização da documentação. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Ricardo Ribeiro do Prado contou que em conversa com 

o Prefeito Municipal, sobre o programa Jovem Aprendiz, acredita que o 

mesmo será implantado no Município neste ano. Ainda fazendo uso da 

palavra o vereador solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, 

solicitando mais cursos através da Associação Comercial, pois os 

estabelecimentos comerciais também desejam se desenvolver. Revelou a 

existência de várias confecções de lingerie no Município, conclamando a 

presença do SEBRAE com ações que possam gerar mais empregos. Em 

seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente destacou o esforço 

do Prefeito Municipal para conseguir melhorar o repasse financeiro para o 

Hospital. Confirmou os comentários de que o hospital iria fechar, sempre 

negando esta situação e garantindo total empenho no sentido de melhorar 

o atendimento à população. Contou que participou de reunião, juntamente 
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com os outros vereadores e membros do Executivo, decidindo prioridades 

para o Município. Ainda fazendo uso da palavra comentou sobre a 

necessidade de limpeza de terreno particular ao lado da Escola Pró-Infância, 

considerando ser um verdadeiro descaso e uma vergonha. Lembrou que 

encaminhou ofício a respeito desse assunto ao Poder Executivo, acreditando 

que o problema estava solucionado. Porém, conferiu que a situação 

continua crítica, cobrando providências urgentes por parte do proprietário 

do terreno. Sugeriu que o Prefeito e Secretariado tomem as providências 

no dia seguinte, notificando o proprietário ou fazendo a limpeza. Em seguida 

o Exmo. Sr. Presidente colocou o encaminhamento de ofício à apreciação 

do plenário, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, 7 (sete) votos. Em 

seguida o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura do Relatório Final 

apresentado pela Comissão de Sindicância n.º 01/2017, recebido e 

protocolado na secretaria da Câmara em 15/05/2017, sob o n.º 131/2017. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


