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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS
GERAIS, DO ANO DE 2018

_______________________________________________________________________

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 18 (DEZOITO) de DEZEMBRO do ano de 2018
(dois mil e dezoito), 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 20ª (vigésima)
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, MARIA APARECIDA CORREIA
DE FREITAS, 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 – Leitura de proposições protocoladas na Secretaria. 3 – Apreciação em
2º (segundo) turno do projeto de lei n.º 047/2018, que estima a Receita e
fixa a Despesa do município de Monte Belo para o exercício financeiro de
2019 (dois mil e dezenove). 4 – Apreciação em 2º (segundo) turno do
projeto de lei n.º 048/2018, que altera o anexo de Ações da Lei n.º 2.832
(PPA) para fins de compatibilidade com a LOA 2019 (dois mil e dezenove).
5 – Apreciação em 2º (segundo) turno do projeto de lei n.º 049/2018, que
altera os Anexos constantes da Lei n.º 2.860 de 25 (vinte e cinco) de junho
de 2018 (dois mil e dezoito) que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
– LDO de 2019 (dois mil e dezenove). 6 – Apreciação em 2º (segundo)
turno do projeto de lei n.º 050/2018, que autoriza a concessão de
subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2019
(dois mil e dezenove). 7 – Apreciação em turno único do projeto de lei n.º
058/2018, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$
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100.000,00 (cem mil reais). 8 – Apreciação em 1º (primeiro) turno do
projeto de lei complementar n.º 007/2018, que altera e dá nova redação a
dispositivos

do

Código

Tributário

Municipal,

de

que

trata

a

Lei

Complementar n.º 011/96, de 12/12/1996, e suas alterações. 12 – Votação
secreta da comissão representativa de férias. 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 foi
realizada a leitura do projeto de lei n.º 058/2018 e projeto de lei
complementar n.º 007/2018, de autoria do Poder Executivo. Logo, o Exmo.
Sr. Presidente solicitou a leitura do requerimento de urgência especial ao
projeto de lei n.º 058/2018. Em votação o Requerimento de Urgência
Especial foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida
foi consultado ao plenário se todos concordavam na ordem do dia do
referido projeto de lei. Todos concordaram. Em seguida o projeto de lei n.º
047/2018 foi colocado em discussão em segundo turno. Em votação em
segundo turno o referido projeto de lei foi aprovado por unanimidade, ou
seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de lei n.º 048/2018 foi colocado
em discussão em segundo turno. Em votação em segundo turno o referido
projeto de lei foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em
seguida o projeto de lei n.º 049/2018 foi colocado em discussão em
segundo turno. Em votação em segundo turno o referido projeto de lei foi
aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto
de lei n.º 050/2018 foi colocado em discussão em segundo turno. Em
votação em segundo turno o referido projeto de lei foi aprovado por
unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de lei n.º
058/2018 foi colocado em discussão em turno único, já com o parecer
favorável da comissão. Fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco
Tranches informou que a emenda parlamentar no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), veio para Prefeitura vinculada para o hospital de Monte
Belo, no qual foi conquistada através do Deputado Federal Carlos Melles.
Em seguida passou-se a apreciação do projeto de lei n.º 058/2018. Em
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votação em turno único o referido projeto de lei foi aprovado por
unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de lei
complementar n.º 007/2018 foi colocado em discussão em primeiro turno,
já com o parecer favorável da comissão. Fazendo uso da palavra o vereador
Antônio Marco Tranches disse que através deste projeto vai onerar o
contribuinte, nas tabelas constantes no projeto, há um preço determinado
por cada rua e bairro. Para o vereador quem vai arrecadar mais é o Cartório
de Registro de Imóveis e o Cartório de 1º (primeiro) Ofício. Argumentou
que o consumidor já paga muito imposto. Em seguida fazendo uso da
palavra o vereador Nilson Donizette da Silva disse que tudo que vai fazer
hoje depende de arrecadação e o valor está defasado. Informou que o valor
deste imposto está muito abaixo do preço do mercado. Ressaltou que esse
imposto não vai ser pago mensalmente, somente será cobrado no caso de
venda de terreno, quando vai “cortar talão”. Argumentou que quem está
sendo prejudicado com a não aprovação deste projeto é povo. Citou que
que quem está levando vantagem sobre esse imposto é a loteadora, quem
está vendendo. Para o vereador, em cima deste imposto, vai ter muito
benefício para a população, sendo algo realizado em favor e não contra o
povo. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Maria Aparecida
Correia de Freitas disse que através deste projeto vai beneficiar a
população, vai beneficiar a Prefeitura e quem ganha é o Município, sem
dinheiro o Prefeito não tem como trabalhar, arrecadando impostos de quem
vai vender terreno para o Município. Ressaltou que não está criando imposto
anual e mensal, mas sim, a atualizando aproximadamente do valor venal,
pois está muitos anos desatualizado.

Em votação em primeiro turno, o

referido projeto de lei foi aprovado, obtendo 5 (cinco) votos favoráveis,
sendo dos vereadores: Maria Aparecida Correia de Freitas, Nilson
Donizette da Silva, Ricardo Ribeiro do Prado, Valdir Francisco da
Silva (Pezão) e Cláudio Donizete Pereira e 4 (quatro) votos contrários,
sendo dos vereadores: Aloisio Antonio Boneli Almeida (Biscoito),
Antônio Marco Tranches, Rosária Aparecida Souza e Gilmar José
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Ferreira. Sendo o voto do Presidente, voto de desempate. Em
seguida, de acordo com o art. 37 do Regimento Interno, passou–se para
votação secreta da comissão representativa de férias, para atuação no
recesso legislativo de janeiro de 2019. Iniciando a votação o Exmo. Sr.
Presidente conferiu o número de cédulas com o número de vereadores
votantes, sendo verificado 9 (nove) cédulas e 9 (nove) vereadores votantes.
Em seguida passou-se a coleta das rubricas nas cédulas de votação. Em
seguida o Exmo. Sr. Presidente realizou a chamada nominal dos
vereadores, distribuindo a cada edil, uma cédula para votação. Encerrada a
votação, o Exmo. Sr. Presidente convidou o vereador Ricardo Ribeiro do
Prado e o vereador Aloisio Antonio Boneli Almeida para acompanharem os
trabalhos de apuração. Seguindo os trabalhos o Exmo. Sr. Presidente
retirou as cédulas de votação da urna, verificando um total de 9 (nove)
cédulas. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente fez a leitura em voz alta das
cédulas, e proclamou o resultado da votação: Comissão Representativa
de Férias, vencedora, qual obteve 7 (sete) votos favoráveis e 2
(dois) votos contrários, para atuação no recesso legislativo de
janeiro

de

2019,

foi

a

comissão

formada

pelos

seguintes

vereadores: Maria Aparecida Correia de Freitas, Antônio Marco
Tranches e Valdir Francisco da Silva. Em seguida foi deixada a palavra
franca aos vereadores. Fazendo uso da palavra o vereador Valdir Francisco
da Silva (Pezão) informou que o Ministério da Agricultura depositou o valor
de R$ 97.700,00 (noventa e sete mil e setecentos reais) par a aquisição de
01 (um) trator, ação que contou com o empenho do Deputado Federal
Renato Andrade. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Pezão
solicitou que fosse realizada a leitura da resposta do ofício n.º 242/2018,
encaminhado para o Secretário Municipal de Saúde. Em resposta, foi
informado que estará sendo efetuado no início de 2019 um estudo sobre a
viabilidade da implantação do laboratório de análises clinicas municipal.
Ressaltando que a implantação do mesmo, depende-se de fatores como
criação e ou/ restruturação de cargos, contratação de pessoal, recursos
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financeiro-orçamentários e critérios de estrutura que devem ser respeitados
para aprovação da vigilância sanitária e outros órgãos competentes. Em
seguida fazendo uso da palavra a vereadora Maria Aparecida fez a leitura
da resposta do ofício n.º 243/2018, encaminhado para o Secretário
Municipal de Saúde. Em resposta, foi informado a respeito da realização de
diagnóstico no Hospital de Monte Belo, que a Secretaria Municipal de Saúde
possui um serviço de Assessoria em Gestão de Saúde, com sede na cidade
de São Sebastião do Paraíso desse o segundo semestre deste ano, sendo
que foi encaminhado o pedido de analise para que a referida assessoria
realize tal procedimento. Informou ainda, que está previsto a visita desta
Assessoria no hospital entre a primeira e a segunda quinzena de janeiro de
2019, conforme calendário de visitas da Assessoria no município de Monte
Belo (Levando-se em conta os recessos de final de ano). Em seguida
fazendo uso da palavra a vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas
informou que foi destinado para o hospital de Monte Belo os seguintes
valores: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) para a reforma que
acabou de ser realizada; R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais)
para a compra de equipamentos, estes destinados através do Ex Deputado
Federal Geraldo Thadeu e o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
este destinado através do Deputado Estadual Cássio Soares, totalizando o
valor de R$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil reais). Em seguida fazendo
uso da palavra o vereador Ricardo Ribeiro do Prado parabenizou as escolas
pelas apresentações no aniversário da cidade, demonstrando patriotismo
nos 80 (oitenta) anos de monte Belo. Na sequência, convidou toda a
população para o show do réveillon com a Banda “A Zorra”. Finalizando, o
vereador solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando
reforço policial no dia do “Réveillon”, tendo em vista o evento a ser realizado
em nosso Município. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Maria
Aparecida esclareceu que quando ela estava Secretária Municipal de Saúde,
recebeu a visita do Assessor de Muzambinho e a Assessora Virginia do
Deputado Federal Adelmo Leão, no qual na oportunidade foi lhe perguntado
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o que seria útil para o Município, sendo que na época, foi pedido 01 (um)
veículo van. A vereadora informou que o veículo chegou neste dia (18/12).
Ressaltou que o veículo foi um pedido feito por ela quando estava Secretária
Municipal de Saúde, destinado pelo Deputado Federal Adelmo Leão para
atender a população. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora
Rosária Aparecida Souza falou do evento a ser realizado nesta quarta-feira
(dia dezenove) no bairro Bom Jesus, atendendo as crianças de todo o
Município e o Lar dos Idosos. Assim, convidou todos os vereadores para
prestigiar a iniciativa, que contaria com a presença do Prefeito Municipal.
Esclareceu que a festa está sendo realizada através da união do povo, sendo
que apenas está coordenando. Em seguida fazendo uso da palavra o
vereador Antônio Marco agradeceu a Deus pelo ano de trabalho,
considerando que foi um ano ímpar na sua vida. Isto devido as realizações
em prol da cidade, conseguindo observar o resultado do seu trabalho
político. Citou a conquista de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o hospital
de Monte Belo. Acrescentou que neste ano não foi preciso usar os
produtores rurais para fazer a Campanha do Café, como ocorreu nos anos
anteriores. Assim, já iniciou o trabalho para que esta situação positiva
ocorra também no próximo ano. Manifestou satisfação com os recursos que
tem conseguido para o Município. As entidades tem acatado bem os
recursos destinados pelos Deputados Carlos Melles e Antônio Carlos
Arantes. Na sequência, informou a conquista de 02 (dois) veículos vans
destinados através do Deputado Federal Carlos Melles. Finalizando,
anunciou que já alugou um parquinho para as crianças, que será colocado
na praça de cona em frente ao hospital. A ação será possível com parte do
seu salário para dar alegria às crianças. Em seguida fazendo uso da palavra
o Exmo. Sr. Presidente agradeceu todos os vereadores pelo apoio,
funcionários e população em geral pela confiança, considerando ser a última
reunião ordinária de 2018 e também sob a sua Presidência. Em seguida fez
a prestação de contas do seu trabalho como Presidente. Lembrou que
assumiu o cargo em 2017 (dois mil e dezessete), inclusive com uma dívida
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grande. Mas, com esforço e apoio de todos, foi possível acertar este débito
e fazer até mesmo um investimento necessário na Câmara Conseguiu um
veículo para uso dos servidores e vereadores. Também foi possível outros
investimentos como a aquisição de computadores, impressora, cortinas
para as salas dos vereadores e sanar uma dívida com o INSS no valor de
R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais). Por fim, conseguiu devolver R$
300.000,00 (trezentos mil reais) para o Executivo no dia 29 (vinte e nove)
de novembro para pagar os salários dos professores. No dia 14 (quatorze)
de dezembro, foi possível devolver mais R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
podendo haver ainda um restante a ser devolvido ao Executivo. Em seguida
o Exmo. Sr. Presidente colocou o encaminhamento de ofício do vereador
Ricardo 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.

