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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

MINAS GERAIS, DO ANO DE 2016 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) horas do dia 1º (PRIMEIRO) de NOVEMBRO do ano 

de 2016 (dois mil e dezesseis), 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. Humberto Fernandes Maciel, 

reuniram-se na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Monte Belo, sob 

a Presidência do Vereador Ricardo Ribeiro do Prado, para realização da 17ª 

(décima sétima) reunião ordinária os Vereadores: RICARDO RIBEIRO DO 

PRADO, ANTÔNIO MARCO TRANCHES, ALOÍSIO ANTÔNIO BONELI 

ALMEIDA (BISCOITO), NATALINO BATISTA ROSA, CLÁUDIO 

DONIZETE PEREIRA, LUCIANO HENRIQUE FERREIRA, LUIZ CARLOS 

DE LIMA, MARIA APARECIDA CORREIA DE FREITAS E NILSON 

DONIZETTE DA SILVA.  Acusando a chamada a presença de 9 (nove) 

vereadores, o Exmo. Presidente, Sr. Ricardo Ribeiro do Prado, declarou 

aberta a Sessão com a seguinte Ordem do Dia: 1 – Apreciação da Ata da 

reunião anterior. 2 – Leitura de Proposição protocolada na Secretaria. 

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 da indicação n.º 043/2016 de 

autoria do presidente/vereador Ricardo Ribeiro do Prado. Em seguida foi 

deixada a palavra franca aos vereadores. Fazendo uso da palavra o 

vereador Nilson Donizette da Silva solicitou que encaminhasse ofício ao 

Poder Executivo, informando a indicação de 2 (dois) vereadores para fazer 

parte da Comissão de Transição de Governo. Sugeriu a sua participação, 

bem como do vereador Cláudio Donizete Pereira. Ainda fazendo uso da 

palavra o vereador Nilson Donizette da Silva solicitou que encaminhasse 

ofício ao Poder Executivo, solicitando providências em relação aos animais 

soltos (cavalos) pelas ruas e jardins das praças da cidade. Inclusive com 

comunicado à Polícia Rodoviária Federal. Em seguida fazendo uso da 
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palavra o vereador Cláudio Donizete Pereira relatou sobre a situação dos 

animais soltos pela cidade, acrescentando que o mesmo acontece na 

rodovia que dá acesso ao distrito de Juréia, fato que gera enorme risco de 

acidentes. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco 

Tranches solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando 

providências em relação a rede de esgoto do loteamento Jardim das 

Acácias, pois se encontra entupida e o esgoto está sendo jogado na rua. 

Argumentou que os moradores não podem sofrer este tipo de transtorno.  

Ainda fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches relatou 

que tem recebido reclamações e solicitou o encaminhamento de ofício à 

Secretária Municipal de Saúde, solicitando providências em relação aos 

problemas com o veículo que transporta os pacientes para tratamento em 

Alfenas. Informou que os pacientes estão sendo deixados na referida 

cidade. Finalizando, o vereador Antônio Marco Tranches solicitou que 

encaminhasse ofício ao Secretário Municipal de Obras, solicitando o 

cascalhamento e a “revisão” na conservação das estradas rurais, 

principalmente nos pontos mais críticos. Em seguida fazendo uso da palavra 

o vereador Nilson Donizette da Silva solicitou que encaminhasse ofício ao 

Poder Executivo, solicitando que seja arrumado o telhado do velório 

municipal, no qual se encontra com as telhas quebradas. Ainda fazendo uso 

da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva solicitou que encaminhasse 

ofício à Secretária Municipal de Saúde, solicitando a disponibilização de 01 

(um) veículo para a paciente Carla (Filha da Sra. Adriana do bairro Cohab), 

para o deslocamento do bairro Cohab até a Clínica de Fisioterapia localizada 

próximo ao Hospital de nossa cidade, tendo em vista que a mesma é 

portadora de necessidades especiais (cadeirante). Relatou o descaso com 

pessoas que fazem fisioterapia, devido à falta de transporte por parte da 

Secretaria de Saúde. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente relatou sobre o 

problema com os cavalos nas praças e vacas nas estradas e rodovia. 

Argumentou que tem que haver fiscalização por parte do Poder Executivo. 

Sugeriu que os animais sejam apreendidos, com venda futura caso não 
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surja um reclamante, com a doação dos recursos para o Hospital, Asilo e 

APAE. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente informou o encaminhamento de 

ofício ao Poder Executivo, solicitando providências em relação ao 

aparecimento de escorpiões no bairro Eldorado, para que seja realizada a 

dedetização do referido bairro. Finalizando o Exmo. Sr. Presidente informou 

o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, solicitando informações 

sobre a obra da fonte luminosa na Praça da Avenida Francisco Wenceslau 

dos Anjos, sendo que foi aprovado um projeto de lei no valor de R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Informou ainda que, segundo 

informações, já chegou R$ 100.000,00 (cem mil reais). 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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


