CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ. 02.941.513/0001-22

1

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS
GERAIS, DO ANO DE 2018

_______________________________________________________________________

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 07 (SETE) de AGOSTO 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 11ª (décima primeira) reunião
ordinária os Vereadores: CLÁUDIO DONIZETE PEREIRA, NILSON
DONIZETTE DA SILVA, RICARDO RIBEIRO DO PRADO, ANTÔNIO
MARCO TRANCHES, ALOISIO ANTONIO BONELI ALMEIDA, 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 033 e
034/2018, apresentado pelo Prefeito Municipal. 4 – Apreciação em turno
único do projeto de lei n.º 033/2018 que autoriza a abertura de crédito
especial no valor de R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais) para
a Apae de Monte Belo. 5 –Apreciação em turno único do projeto de lei n.º
034/2018, que declara de expansão urbana a área localizada no loteamento
Jardim Carmem. 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 solicitou a
leitura do projeto de lei n.º 033/2018 e da indicação de vereador n.º
003/2018, de autoria do vereador Aloisio Antonio Boneli Almeida (Biscoito).
Em seguida o Exmo. Sr. Presidente consultou o plenário se todos os
vereadores concordavam com a dispensa da leitura do projeto de lei n.º
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034/2018, considerando que o projeto possui em sua redação uma
sequência muito grande de números e que todos conhecem o teor do
projeto e receberam cópia do mesmo. Em votação a dispensa da leitura do
projeto de lei foi aprovada, obtendo 7 (sete) votos favoráveis, sendo dos
vereadores: Nilson Donizette da Silva, Ricardo Ribeiro do Prado,
Antônio Marco Tranches, Aloisio Antonio Boneli Almeida (Biscoito),
Gilmar José Ferreira, Maria Aparecida Correia de Freitas e Valdir
Francisco da Silva (Pezão) e 01 (um) voto contrário, sendo da vereadora
Rosária Aparecida Souza. Ficando o projeto de lei n.º 034/2018
apresentando ao plenário. Logo, o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura
dos requerimentos de urgência especial aos projetos de leis n.ºs 033 e
034/2018. Em votação os Requerimentos de Urgência Especial foram
aprovados por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida foi
consultado o 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 033/2018 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 034/2018 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 o vereador Gilmar José Ferreira solicitou que
encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a proibição de venda
de terrenos/casas populares doadas para a população pelo Município e que
seja regulamentado através de Lei Municipal. O vereador sugeriu que se por
acaso falecer o proprietário do imóvel (casa ou terreno), poderá então ser
repassado para algum parente e não vendido para terceiros. Em seguida
fazendo uso da palavra o vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão)
agradeceu ao Secretário Municipal de Saúde por ter disponibilizado uma
ambulância posicionada regularmente no hospital de Monte Belo. Ainda
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fazendo uso da palavra o vereador relatou sobre a situação dos gados
(cavalos, vacas e bezerros) soltos nas ruas da cidade, solicitando
providências por parte do Poder Executivo e maior conscientização da
população do Município. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr.
Presidente solicitou a leitura do ofício encaminhado pelo Secretário
Municipal de Obras, Sr. Valdelirio do Carmo da Paixão, em resposta a
convocação para comparecimento nesta reunião ordinária com o intuito de
prestar esclarecimentos sobre as divergências ocorridas no Pátio Municipal
entre o respectivo Secretário e o vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão),
informando que não vê necessidade de tal esclarecimento junto aos
vereadores, tendo em vista que foi um caso isolado entre o Secretário
Municipal de Obras e o vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão). Em
seguida fazendo uso da palavra a vereadora Maria Aparecida Correia de
Freitas solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando
providências, urgentemente, no sentido que seja disponibilizado um ponto
específico para o recolhimento dos animais que estão soltos nas rodovias e
ruas da cidade. Criticou as pessoas que soltam os animais nas ruas e
rodovias, dizendo que são safados, ignorantes, palhaços, sem vergonha,
considera uma falta de respeito, não tem responsabilidade. Para a
vereadora o povo só toma vergonha, a partir do momento que doer no
bolso. Se esses animais ficarem soltos podem ocorrer acidentes ou uma
fatalidade, sendo que já existe casos que aconteceram neste sentido. Eles
precisam de tomar vergonha na cara, sendo que se não poderem cuidar,
então não podem criar estes animais. Em seguida fazendo uso da palavra
o vereador Nilson Donizette da Silva também relatou sobre a questão dos
animais soltos na cidade. Para o vereador, a pessoa que quiser criar um
gado tem que alugar ou comprar um lote de terra para acomodação dos
animais. A população tem que ter consciência, respeitar os outros.
Informou, que a população pode acionar esse caso à Polícia Militar e o
Ministério Público. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio
Marco Tranches solicitou que encaminhasse ofício à Agência do Banco do
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Brasil de Monte Belo, com o apoio dos vereadores, Prefeito e Vice-Prefeita
Municipal, solicitando providências no sentido que seja realizada a
reabertura do referido banco, tendo em vista que já faz mais de 1 (um) ano
que ocorreu o fechamento da Agência e a população está recorrendo à
Agência dos Correios de Monte Belo para a realização de pagamentos,
recebimentos de salários e aposentadorias, entre outros, ou tendo que
deslocar até a Agência do Banco do Brasil de Muzambinho para a realização
de tais serviços. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Valdir
Francisco da Silva (Pezão) solicitou providências por parte do Poder
Executivo no sentido de notificar os proprietários dos terrenos baldios que
encontram-se sem muros e calçadas. Ainda fazendo uso da palavra o
vereador falou sobre a questão envolvendo a Secretária Municipal de
Educação, na qual segundo o vereador, a Secretária não queria que o time
de futebol de Monte Belo participasse dos jogos de campeonatos regionais
da Amog, considerando ser uma falta de vontade para resolver tal questão
da referida Secretária. Em seguida o vereador Nilson Donizette da Silva
falou que não foi isso que aconteceu em relação a participação do time de
futebol de Monte Belo, na qual segundo o vereador, a Secretária Municipal
de Educação, esclareceu que os dias dos jogos do Município de Monte Belo
iriam coincidir com os dias dos campeonatos da Amog, sendo que vai ser
selecionado 1 (um) time, havendo uma equipe preparada para os jogos da
Amog no próximo ano. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora
Rosária Aparecida Souza solicitou que encaminhasse ofício ao Poder
Executivo, solicitando que seja realizada uma Reforma Administrativa no
Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais. Em seguida
fazendo uso da palavra o vereador Ricardo Ribeiro do Prado solicitou que
encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando providências no sentido
de fechar os buracos existentes nas vias públicas da cidade. 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
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para constar lavrou-se esta ata, que após lida, achada conforme e
aprovada, vai assinada pelos Vereadores da Casa.

