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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

MINAS GERAIS, DO ANO DE 2016 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) horas do dia 06 (SEIS) de SETEMBRO 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 13ª 

(décima terceira) reunião ordinária os Vereadores: RICARDO RIBEIRO 

DO PRADO, ANTÔNIO MARCO TRANCHES, CLÁUDIO DONIZETE 

PEREIRA, MARIA APARECIDA CORREIA DE FREITAS E NILSON 

DONIZETTE DA SILVA.  Faltaram os vereadores ALOÍSIO ANTÔNIO 

BONELI ALMEIDA (BISCOITO), NATALINO BATISTA ROSA, LUCIANO 

HENRIQUE FERREIRA E LUIZ CARLOS DE LIMA. Acusando a chamada 

a presença de 5 (cinco) 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 proposições 

protocoladas na Secretaria. 3 – Apresentação ao plenário da Representação 

protocolada na Secretaria da Câmara, em 05/09/2016, sob o n.º 199/2016, 

às 14:15 horas, pelo Sr. Marcelo Theodoro da Silva, em face do Edital n.º 

01/2016 referente ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Monte 

Belo. 4 – Apreciação do requerimento de urgência especial apresentado ao 

projeto de lei n.° 022/2016, pelo Prefeito Municipal. 5 – Apreciação em 

turno único do projeto de lei n.º 022/2016, que autoriza o Poder Executivo 

a efetuar a abertura de crédito especial ao orçamento do município de 

Monte Belo do exercício de 2016, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

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 REPRESENTAÇÃO, subscrita 

pelo SR. MARCELO THEODORO DA SILVA, em face do Edital n.º 01/2016 



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ. 02.941.513/0001-22 

 

64 

referente ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Monte Belo. Em 

seguida foi realizada a leitura do Ofício n.º 174/2016, assinado pelo Exmo. 

Prefeito Municipal, recebido e protocolado na Secretaria da Câmara em 

06/09/2016, sob o n.º 203/2016, referindo-se à Representação do SR. 

MARCELO THEODORO DA SILVA. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente 

solicitou a leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei 

n.ºs 022/2016. Em votação o Requerimento de Urgência Especial ao 

referido projeto de lei foi reprovado por unanimidade, ou seja, 4 (quatro) 

votos. 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, solicitando que seja realizada a 

manutenção na ponte que liga o bairro Paraguai ao bairro Prata. Ainda 

fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva, solicitou que 

encaminhasse ofício ao Secretário Municipal de Obras, atendendo ao pedido 

dos moradores do bairro Santa Rita, solicitando que seja realizada a limpeza 

em buraco (área de esgoto), roçar o mato e serviços de dedetização, devido 

a grande quantidade de pernilongos existentes no local. Na sequência 

fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva solicitou que 

encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a realização de serviço 

de manutenção da iluminação pública na Rua Reginaldo Ferreira de Assis e 

nas demais vias públicas que necessitam de tal serviço, no sentido que seja 

efetuada a troca de lâmpadas que estão queimadas. Finalizando, o vereador 

Nilson Donizette da Silva solicitou que encaminhasse ofício ao Poder 

Executivo, solicitando que seja realizada a canalização da rede de esgoto 

no bairro Jardim das Acácias, sendo que o esgoto corre a “céu aberto”, fato 

que gera transtornos e riscos aos moradores do referido bairro. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Cláudio Donizete Pereira solicitou que 

encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a manutenção na 

iluminação pública no bairro Vila Rica, pois tem 2 (duas) lâmpadas que 

estão apagadas. Ainda fazendo uso da palavra o vereador Cláudio Donizete 

Pereira solicitou que encaminhasse ofício ao Secretário Municipal de Obras, 
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solicitando  adoção de providências em relação a coleta de lixo nos bairros 

rurais de nosso Município, no sentido que seja colocada uma placa de 

sinalização “proibido jogar lixo” ou um estaleiro para o depósito de lixo com 

a retirada de 01 (uma) vez por mês do material, na estrada sentido ao 

distrito de Santa Cruz da Aparecida e bairros rurais Posses da Serra, 

Muquém e Grama. Finalizando, o vereador Cláudio Donizete Pereira 

solicitou que encaminhasse ofício ao Secretário Municipal de Obras, 

solicitando a elevação de 3 (três) aterros no bairro rural Grama. Em seguida 

o vereador Antônio Marco Tranches solicitou que encaminhasse ofício à 

CEMIG, atendendo ao pedido dos moradores do bairro Pôr-do-Sol, 

solicitando adoção de providências no sentido de realizar manutenção na 

rede elétrica no bairro Pôr-do-Sol, pois durante o período de chuva, que 

está se aproximando, surgem muitos problemas com a falta de 

fornecimento de energia aos moradores do referido bairro. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva, realizou leitura 

do ofício Gabinete do Prefeito Municipal n.º 171/2016, recebido e 

protocolado na secretaria da Câmara em 06/09/2016, sob o n.º 202/2016, 

em resposta ao Ofício CAM n.º 135/2016, o qual solicitou informações sobre 

motivos pelos quais o veículo pálio da Secretaria Municipal de Saúde, foi 

leiloado sem o motor, bem como qual foi a destinação do referido motor. O 

ofício em resposta do Poder Executivo, informou que após o recebimento e 

análise do conteúdo do ofício da Câmara, foi nomeada uma comissão de 

apuração e abertura de sindicância de suposto desaparecimento do motor 

de um veículo pálio da Secretaria de Saúde e Bem Estar Social. Ainda com 

a palavra o vereador disse que se não fosse por ele a Prefeitura não tomaria 

conhecimento da situação e consequentemente a mesma não seria 

apurada. Ressaltou que os vereadores devem participar da apuração de tais 

fatos, pois a situação deverá ser resolvida totalmente. Em seguida fazendo 

uso da palavra a vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas se 

manifestou a respeito da resposta do Poder Executivo em relação ao 

desaparecimento do motor do veículo da Secretária de Saúde. Relatou que 



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ. 02.941.513/0001-22 

 

66 

também observou com estranheza o fato da administração “não dar falta” 

de um motor de um carro. Lembrou que o pátio conta com vigia durante a 

noite e funcionários durante o dia. Avisou que estará levando o fato ao 

conhecimento do Ministério Público, visando que a lei seja cumprida. Em 

seguida o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura do ofício do gabinete do 

prefeito n.º 161/2016, recebido e protocolado na secretaria da Câmara em 

25/08/2016, sob o n.º 184/2016, em resposta ao ofício CAM n.º 142/2016, 

o qual solicitou ao Executivo Municipal, por unanimidade de vereadores, que 

o mesmo não leiloasse o terreno do antigo Pátio Municipal. O ofício em 

resposta do prefeito, informou que atendendo à solicitação desta Casa, por 

decisão da Administração a concorrência pública n.º 001/2016 prevista para 

ocorrer em data de 26 (vinte e seis) de agosto de 2016 foi cancelada. Em 

seguida o Exmo. Sr. Presidente informou o encaminhamento de ofício a 

Secretária Municipal de Saúde solicitando a abertura do portão do 

departamento da Assistência Social às 07:00 (sete horas) da manhã para a 

população se acomodar, considerando as pessoas idosas, doentes e as 

demais pessoas que esperam do lado de fora do portão para atendimento. 

Ainda fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente solicitou o 

encaminhamento de ofício ao Setor Responsável, solicitando que seja 

realizada a verificação, levantamento e aplicação do Código de Posturas 

Municipais, a todos os terrenos baldios que existem em nossa cidade e que 

estão sem muros e passeios, sendo que diversos terrenos encontram-se 

totalmente sujos, possibilitando o aparecimento de insetos, bichos e ainda 

focos de mosquito da dengue. Na sequência fazendo uso da palavra o Exmo. 

Sr. Presidente informou o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, 

solicitando adoção de providências no sentido de que seja feita a remoção 

das árvores que estão localizadas próximas as residências e a quadra do 

campo de futebol do distrito de Juréia, pois estão correndo o risco de cair e 

provocar acidentes, em razão dos ventos fortes. Finalizando, o Exmo. Sr. 

Presidente solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando 

informação sobre o motivo pelo qual a Academia ao Ar Livre localizada na 
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Avenida Clarinda Tardeli Boneli está em sua volta fechada com arame. 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, 4 (quatro) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


