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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2018 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 20 (VINTE) de FEVEREIRO 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 2ª (segunda) 

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 

turno único do projeto de lei n.º 007/2018, que autoriza a abertura de 

crédito especial por anulação de dotação, no valor de R$ 12.000,00 (doze 

mil reais). 4 – Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 008/2018, 

que autoriza a abertura de crédito especial por superávit e excesso de 

arrecadação, no valor total de R$ 10.402,58 (dez mil e quatrocentos e dois 

reais e cinquenta e oito centavos). 5 – Apreciação em turno único do projeto 

de lei n.º 009/2018, que altera a Lei n.º 2.834, de 07 (sete) de fevereiro 

de 2018 (dois mil e dezoito). 6 – Apreciação em turno único do projeto de 

decreto legislativo n.º 001/2018, que dispõe sobre concessão de Diploma 

de Honra ao Mérito ao Sr. Dr. Miguel Narcizo de Oliveira. 7 – Apreciação 

em turno único do projeto de decreto legislativo n.º 002/2018, que dispõe 

sobre concessão do Título de Cidadã Montebelense à Sra. Ansheridam 



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ. 02.941.513/0001-22 

 

2 

Dantas de Maria (Shell). 8 – Apreciação na forma secreta, do projeto de 

Decreto Legislativo n.º 003/2018 que dispõe sobre a aprovação das Contas 

do Município de Monte Belo, MG, referente ao exercício de 2014, sendo 

Prefeito a época o Sr. Humberto Fernandes Maciel. Iniciando os 

trabalhos o Exmo. Presidente consultou ao plenário se todos concordavam 

com a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. Colocada em votação 

a dispensa da leitura da ata foi aprovada, obtendo 7 (sete) votos 

favoráveis, sendo dos vereadores: Aloisio Antonio Boneli Almeida 

(Biscoito), Ricardo Ribeiro do Prado, Gilmar José Ferreira, Maria 

Aparecida Correia de Freitas, Nilson Donizette da Silva, Antônio 

Marco Tranches e Rosária Aparecida Souza e 1 (um) voto contrário, 

sendo do vereador: Valdir Francisco da Silva (Pezão). Logo a ata foi 

colocada em discussão e aprovada sem ressalvas. Em seguida o Exmo. Sr. 

Presidente solicitou a leitura dos projetos de leis n.ºs 007, 008 e 009/2018 

de autoria do Poder Executivo. Em seguida foi realizada a leitura dos 

requerimentos de urgência apresentados aos projetos de leis n.º 007, 008 

e 009/2018. Em votação os requerimentos foram aprovados por 

unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida foi consultado ao plenário 

se todos concordavam com a inclusão na ordem do dia dos referidos 

Projetos de Leis. Todos concordaram. Em seguida o projeto de lei n.º 

007/2018 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 n.º 008/2018 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 n.º 009/2018 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 decreto legislativo n.º 001/2018 foi 

colocado em discussão em turno único, já com o parecer favorável da 
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comissão. Fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente considerou ser 

justa a homenagem ao Dr. Miguel, sendo que ele luta juntamente com o 

povo por seus direitos e sempre residiu em Monte Belo. Em seguida passou-

se a apreciação do projeto de decreto legislativo n.º 001/2018. Em votação 

em turno único, o referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, 

ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 

002/2018 foi colocado em discussão em turno único, já com o parecer 

favorável da comissão. Fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente 

considerou ser justa a homenagem a Sra. Shell, sendo que a mesma faz 

um belíssimo trabalho junto a Rádio Montana com a população e ela é 

membro do Conselho Tutelar de nossa cidade. Em seguida passou-se a 

votação do projeto de decreto legislativo n.º 002/2018. Em votação em 

turno único, o referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, ou 

seja, 8 (oito) votos. Em seguida iniciou-se a votação secreta do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 003/2018, que trata da aprovação das Contas do 

Município de Monte Belo, MG., referente ao exercício de 2014, sendo 

prefeito à época o Sr. Humberto Fernandes Maciel, de acordo com 

parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas 

de Gerais. Após a leitura do referido decreto, 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 os vereadores Nilson Donizette da Silva e 

Valdir Francisco da Silva (Pezão) 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: Projeto de Decreto Legislativo n.º 003/2018, 

foi aprovado obtendo 8 (oito) votos favoráveis e 1 (um) voto 



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ. 02.941.513/0001-22 

 

4 

contrário.  Em seguida foi deixada a palavra franca aos vereadores. 

Fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches solicitou que 

encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando providências no sentido 

que seja colocada manilha, subido o aterro e limpado o córrego no bairro 

Córrego da Espora, próximo a residência do “Zé do Tote”. Ainda fazendo 

uso da palavra o vereador solicitou que encaminhasse ofício ao Poder 

Executivo, solicitando a manutenção do mata-burro do bairro Serra Escura 

próximo a residência do Sr. Ismael Ferreira, bem como a elevação das 

manilhas próximo a residência do Sr. Nemezio. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) informou que a 

população do distrito de Juréia o procurou neste sábado para falar sobre a 

falta de água no referido distrito. Falou que foram até o local para averiguar 

a situação das bombas d’água o eletricista e o Secretário Municipal de 

Obras, sendo constatado que estavam invertidos os fios da respectiva 

bomba. Em seguida o vereador Nilson Donizette da Silva relatou que em 

relação a falta de água no distrito de Juréia, na Administração passada não 

havia o controle de ligações de água, sendo que atualmente as pessoas que 

residem na zona rural utilizam a água do distrito de Juréia. Finalizando, o 

vereador informou que no dia 27 (vinte e sete) de fevereiro ocorrerá 

licitação e este problema será solucionado. Fazendo uso da palavra a 

vereadora Rosária Aparecida Souza solicitou a leitura do Ofício Ver n.º 

006/2018 que trata do encaminhamento de abaixo-assinado dos moradores 

do bairro Bom Jesus para o Prefeito Municipal, solicitando a reabertura da 

Creche do referido bairro, constando 372 (trezentos e setenta e duas) 

assinaturas. Após a leitura, a vereadora informou à população do bairro 

Bom Jesus que está fazendo sua parte. Em seguida fazendo uso da palavra 

o vereador Nilson Donizette da Silva informou que o Prefeito, Sr. Valdevino 

no primeiro ano de mandato correu atrás para a reabertura da creche, 

todavia, a Secretaria Regional de Poços de Caldas ao vistoriar o local, não 

autorizou a reabertura da creche. Informou ainda, que lutou para não deixar 

fechar a creche, fato que não acabou acontecendo. Esclareceu que na 
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Administração passada o vereador Aloisio (Biscoito) disse em plenário que 

ele e a Secretária Municipal de Educação, Sra. Marciléia fizeram um 

levantamento no bairro Bom Jesus e que não havia número suficiente de 

crianças para a reabertura da creche. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente 

colocou o pedido de encaminhamento de ofício do vereador Antônio Marco 

Tranches à apreciação do plenário, sendo aprovado por unanimidade, ou 

seja, 8 (oito) votos. Após outras manifestações e 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


