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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 05 (CINCO) de SETEMBRO 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 15ª (décima 

quinta) 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 dos 

requerimentos de urgência especial aos projetos de leis n.ºs 025, 026 e 

027/2017, apresentado pelo Prefeito Municipal. 4 – Apreciação dos 

requerimentos de urgência especial ao projeto de lei n.º 006/2017 e projeto 

de resolução n.º 004/2017, apresentado pela Mesa Diretora. 5– Apreciação 

em turno único do projeto de lei n.º 025/2017 que dispõe sobre a 

contratação com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, 

operações de crédito com outorga de garantia. 6 – Apreciação em turno 

único do projeto de lei n.º 026/2017 que dispõe sobre a abertura de créditos 

especiais no orçamento do município de Monte Belo para o exercício de 

2017.7 – Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 027/2017 que 

dispõe sobre a concessão de auxílio transporte aos estudantes de cursos 

técnicos e superiores, residentes ou domiciliados no município de Monte 
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Belo. 8 –Apreciação em 2º (segundo) turno do projeto de lei do legislativo 

n.º 004/2017 que dá nova denominação à Rua Alfa, passando a denominar-

se Rua Joaquim Luiz da Silva. 9 –Apreciação em 2º (segundo) turno do 

projeto de lei do legislativo n.º 005/2017 que dá nova denominação à Rua 

Gama, passando a denominar-se Rua Antônio Carlos Teixeira (Bolinha). 10 

–Apreciação em turno único do projeto de lei do legislativo n.º 006/2017 

que dispõe sobre a fixação dos vencimentos dos Servidores da Câmara 

Municipal de Monte Belo.  11 –Apreciação em turno único do projeto de 

resolução n.º 004/2017 que dispõe sobre a modificação da Estrutura 

Administrativa e Planos de Cargos da Câmara Municipal de Monte Belo. 

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 dos projetos de leis n.ºs 025, 

026 e 027/2017, de autoria do Poder Executivo e da indicação n.º 

022/2017, de autoria do vereador Ricardo Ribeiro do Prado. Logo, o Exmo. 

Sr. Presidente solicitou a leitura dos requerimentos de urgência especial aos 

projetos de leis do executivo n.ºs 025, 026 e 027/2017, bem como ao 

projeto de lei do legislativo n.º 006/2017 e projeto de resolução n.º 

004/2017. Em votação os Requerimentos de Urgência Especial foram 

aprovados por unanimidade, ou seja, 8 (oito) 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 

025/2017 foi colocado em discussão em turno único, já com os pareceres 

favoráveis das comissões. Fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente 

revelou dívida (2009 a 2016) do município com o IPSEMB no valor de R$ 

34.262,44 (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta 

e quatro centavos), com parcelamento em 240 (duzentos e quarenta) 

parcelas, sendo que já foi pago o valor de R$ 20.985,32 (vinte mil, 

novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Também falou 

sobre o financiamento para a aquisição de caminhões e máquinas no valor 

de R$ 1.079.900,16 (um milhão e setenta e nove mil e novecentos reais e 
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dezesseis centavos), em 48 (quarenta e oito) parcelas, sendo que já foi 

pago o valor de R$ 697.435,53 (seiscentos e noventa e sete mil, 

quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Na gestão 

anterior, também foi feito o parcelamento de débito do município Regime 

Próprio de Previdência Social no valor de R$ 148.935,74 (cento e quarenta 

e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos), 

restando a ser pago o valor de R$ 94.351,34 (noventa e quatro mil, 

trezentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos). Já o contrato 

a ser firmado com o BDMG visa não perder o terreno, sendo que até a 

conclusão da burocracia, o município deverá ter concluído o pagamento dos 

caminhões. Em seguida passou-se a apreciação do projeto de lei n.º 

025/2017. 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 n.º 

026/2017 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, 8 (oito) votos. Em seguida o 

projeto de lei n.º 027/2017 foi colocado em discussão em turno único, já 

com os pareceres favoráveis das comissões. Fazendo uso da palavra o 

vereador Nilson Donizette da Silva elogiou a iniciativa do Executivo, 

lembrando que representa uma promessa de campanha eleitoral, no qual 

está sendo cumprida. Acredita que a ajuda será de grande importância para 

os estudantes. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio 

Marco Tranches também valorizou o projeto confirmando o compromisso 

firmado na campanha eleitoral. Parabenizou a administração e os 

vereadores pela aprovação do projeto. Em seguida fazendo uso da palavra 

a vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas afirmou que o projeto 

representa um incentivo do Executivo aos alunos. Acrescentou que os 

universitários enfrentam enormes gastos e a ajuda será de suma 

importância. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente 

revelou que em torno de 130 (cento e trinta) alunos já fizeram o 

cadastramento, mas outros também devem procurar a Secretaria de 
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Educação o mais rápido possível. Em seguida passou-se a apreciação do 

projeto de lei n.º 027/2017. 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 004/2017 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 do legislativo n.º 005/2017 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 foi consultado ao 

plenário se todos concordavam com a dispensa da leitura do projeto de lei 

do legislativo n.º 006/2017, considerando sua extensão, que todos 

conhecem o teor do projeto. Todos concordaram, ficando o referido projeto 

de lei apresentado ao plenário. Em seguida o projeto de lei do legislativo 

n.º 006/2017 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, 8 (oito) votos. Em 

seguida foi consultado ao plenário se todos concordavam com a dispensa 

da leitura do projeto de resolução n.º 004/2017, considerando sua 

extensão, que todos conhecem o teor do projeto. Todos concordaram, 

ficando o referido projeto de resolução apresentado ao plenário. Em seguida 

o projeto de resolução n.º 004/2017 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, 8 

(oito) votos. Em seguida foi deixada a palavra franca aos vereadores. 

Fazendo uso da palavra a vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas 

aproveitou a indicação do vereador Ricardo e comentou a respeito dos 

acidentes de trânsito entre a Av. Francisco Wenceslau dos Anjos e a Rua 

João Rafael, revelando situação de perigo, o local próximo a Auto Escola 

Fênix, considerando importante, tomada de providências por parte do 

Executivo. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Gilmar José 

Ferreira solicitou que encaminhasse ofício para o Poder Executivo, 
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solicitando providências em relação a casa “abandonada” na Rua 15 

(quinze) de novembro, número 738 (setecentos e trinta e oito), sendo que 

vários roubos já foram registrados no local. Ainda fazendo uso da palavra o 

vereador solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo solicitando 

que seja feita a rede de esgoto na Rua João Lopes, sendo que os moradores 

estão reivindicando tal providência. Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) solicitou que encaminhasse ofício 

solicitando que fosse feito um “acordo” entre o Poder Executivo e as 

empresas loteadoras, para execução de obras do prolongamento da 

tubulação de água, quando da construções dos loteamentos, prevendo a 

ligação de água nos terrenos, antes da execução do asfalto, com o intuito 

de evitar cortes nas ruas da cidade e maiores transtornos à população, 

manifestando seu entendimento de que o asfalto não deve ser cortado nem 

pela COPASA e nem por máquina da Prefeitura. O vereador também falou 

sobre a necessidade de máquina da AMOG solucionar problema no bairro 

Santa Rita. Ainda revelou que os moradores do distrito de Juréia continuam 

sofrendo com a falta de água. Parabenizou o Prefeito Municipal pela ajuda 

aos estudantes, entendendo que a Administração “começa a decolar”. 

Elogiou a fonte luminosa, que ficou muito bonita. O vereador anunciou que 

serão colocados postes em locais que necessitam de iluminação. Anunciou 

que na próxima semana será assinada a documentação para viabilizar a 

iluminação do Campo do Bairro Bom Jesus. Anunciou também que está 

sendo montado 01 (um) time de futebol para representar o Município nos 

Jogos da AMOG. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio 

Marco Tranches lembrou que a água no distrito de Juréia é uma 

reivindicação antiga, tendo acompanhado este problema há mais de 6 (seis) 

anos. Já reivindicou a mudança do padrão de luz do posto artesiano de 

bifásico para trifásico, sendo que o padrão foi colocado no dia 05 de 

setembro e a energia seria ligada pela CEMIG no dia seguinte. O vereador 

parabenizou o Secretário de Obras, Sr. Lilinho por todo o esforço no sentido 

de solucionar o problema, sendo que a bomba vai funcionar durante 12 
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(doze) horas para a parte baixa e 12 (doze) horas para a parte alta. Assim, 

acredita que este problema está caminhando para a solução. Ainda fazendo 

uso da palavra o vereador anunciou que na próxima semana a máquina da 

AMOG estará no Município fazendo a retirada de cascalho para a devida 

manutenção das estradas rurais. Na sequência, o vereador manifestou 

satisfação com os projetos aprovados, principalmente de ajuda aos 

estudantes. Sobre a fonte luminosa, afirmou que todas as coisas bonitas 

tem um preço. Da forma como foi construída, a Prefeitura é obrigada a 

disponibilizar um servidor para ficar das 19:00 (dezenove horas) às 22:00 

(vinte e duas horas), mudando as luzes e controlando a água, pois não foi 

feito um sistema automático. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador 

Ricardo Ribeiro do Prado solicitou a leitura de ofício encaminhado pela 

Deputada Estadual Geisa Teixeira, que esteve no Município no dia 04 de 

setembro, informando a destinação de 01 (um) veículo Uno para o Município 

de Monte Belo. Em seguida o vereador sugeriu que este veículo seja 

destinado a Secretaria Municipal de Saúde, que mais precisa de atenção. 

Também parabenizou a Deputada Geisa Teixeira pelo envio de 5 km de 

asfalto, que deverá beneficiar o distrito de Santa Cruz da Aparecida e 

algumas ruas do distrito de Juréia. Parabenizou a Administração Municipal 

pelo projeto de ajuda de custo aos estudantes universitários. Sobre a fonte 

luminosa, lembrou a bela inauguração em dezembro do ano passado, 

inclusive com homenagem a ser prestada. Acredita que será mais uma 

atração turística, contribuindo para a melhoria da Avenida Francisco 

Wenceslau dos Anjos. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson 

Donizette da Silva pediu maior colaboração dos moradores do distrito de 

Juréia que abusam no uso da água com as piscinas. Para ele, é preciso ter 

consciência para que outras pessoas não sejam prejudicadas com a falta de 

água. Também alertou que os animais soltos pelas ruas começaram a ser 

recolhidos. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente parabenizou o vereador 

Ricardo pela indicação, confirmando falta de visão na esquina e ocorrência 

de vários acidentes. Sugeriu que a sinalização seja melhorada, inclusive 



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ. 02.941.513/0001-22 

 

88 

com possível mudança de estacionamento de veículos ou colocação de 

redutor de velocidade. Revelou o esforço na busca de indústrias para a 

geração de empregos e também a conquista de pelo menos 50 (cinquenta) 

casas populares. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente colocou o 

encaminhamento de ofícios 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


