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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2018 

_______________________________________________________________________ 

  
Às 20h (VINTE HORAS) do dia 06 (SEIS) de MARÇO 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 3ª (terceira) 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 apresentado aos projetos de leis n.ºs 010, 011, 

012/2018, pelo Prefeito Municipal. 4 – Apreciação em turno único do projeto 

de lei n.º 010/2018, que inclui parágrafo único no artigo 1º (primeiro) da 

Lei n.º 2.844 de 21 (vinte e um) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito).   

5 –Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 011/2017, que inclui 

parágrafo único no artigo 1º (primeiro) da Lei n.º 2.843 de 21 (vinte e um) 

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

do projeto de lei n.º 012/2017, que altera a redação a lei n.º 2.794 de 17 

(dezessete) de maio de 2017 (dois mil e dezessete).  Iniciando os trabalhos 

o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura dos projetos de leis n.ºs 010, 011 

e 012/2018, de autoria do Poder Executivo. Logo, o Exmo. Sr. Presidente 

solicitou a leitura dos requerimentos de urgência especial apresentados aos 

projetos de leis n.ºs 010, 011 e 012/2018. Em votação os requerimentos 
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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 010/2017 foi colocado em discussão em turno único, já com o 

parecer favorável da comissão. Fazendo uso da palavra o vereador Antônio 

Marco Tranches esclareceu que este projeto faz referência ao saldo 

remanescente dos rendimentos financeiros correspondente a destinação de 

recurso no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) através do Deputado 

Antônio Carlos Arantes. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. 

Presidente esclareceu que a destinação de recurso no valor de R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais) através do Deputado Cássio Soares e 

a destinação de recurso valor de R$ 100.000 (cem mil reais) através do 

Deputado Emidinho Madeira, também correspondem aos saldos    

remanescentes dos rendimentos financeiros. Em seguida passou-se a 

apreciação do projeto de lei n.º 010/2018. 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 011/2018 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 012/2018 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 foi deixada a palavra 

franca aos vereadores. Fazendo uso da palavra o vereador Gilmar José 

Ferreira pediu esclarecimentos sobre o “corte” de horas extras dos 

funcionários da Prefeitura Municipal. Argumentou que a maioria ganha 

muito pouco, entre o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 900,00 

(novecentos reais). Para o vereador, poderiam ser “cortados” os cargos em 

Comissão e Chefes. Defendeu a tomada de providências com melhoria 

salarial aos servidores e disse: “É covardia o que está acontecendo”. 

Chegou a cogitar a possibilidade dos funcionários realizarem uma greve. 
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Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva 

afirmou que não houve “corte” de horas extras, mas “cortou” a opção do 

servidor de fazer a hora extra. Isto porque a folha de pagamento dos 

servidores está em 52,8% (cinquenta e dois vírgula oito por cento). Disse 

que quem fizer a hora extra pode ter certeza que vai receber ou “tirar o 

dia”. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Gilmar José Ferreira 

acrescentou que foi informado por servidores que fizeram horas extras e 

não receberam, mas, de qualquer forma, estará buscando mais informações 

a respeito. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson confirmou 

e esclareceu que está sendo feito um acordo para o servidor “tirar em dias”, 

não ficando no prejuízo. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora 

Rosária Aparecida Souza confirmou a reclamação dos servidores e entende 

que eles merecem o complemento salarial através das horas extras. Para a 

vereadora, providências devem atingir “de cima para baixo”. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) relatou 

que no domingo esteve com a Vice-Prefeita Osmarina e a Deputada 

Estadual Geisa Teixeira no bairro Posses da Serra. Citou que no bairro, a 

Associação de Moradores desejam a transferência de um terreno da antiga 

escola, para assim poderem construir uma sede própria. Ainda fazendo uso 

da palavra o vereador Pezão solicitou que encaminhasse ofício ao Poder 

Executivo, solicitando a cessão da antiga Escola do bairro Posses da Serra 

para a Associação de Moradores do referido bairro. Na sequência, o 

vereador elogiou a conservação das estradas rurais no bairro Posses da 

Serra, anunciando que o serviço chegará até o bairro Serra Escura. 

Continuando, o vereador anunciou que foi empenhado recurso do Deputado 

Federal Renato Andrade no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 

mil reais) para obras de recapeamento na cidade. Finalizando, o vereador 

solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando que os 

caminhões que transportam areia desviem do asfalto novo e também 

aumentando a arrecadação deste serviço e criticou: “Está uma farra no rio, 

tirando areia e a Prefeitura não está arrecadando nada”. Em seguida 
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fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches solicitou a 

leitura de ofício encaminhado ao Prefeito Municipal, solicitando a colocação 

de cascalho nas seguintes estradas: Córrego do Cedro e Córrego do Urubu, 

Córrego dos Fiéis - estrada “do” Clodoaldo Balbino “passando” pelo filho do 

Milton Lourenço, Córrego da Onça – “passando” pelo “Fernando da Granja” 

e no bairro Posses da Serra próximo a residência do Sr. Sebastião Passos.                 

Na resposta encaminhada, o Prefeito Municipal informou que a 

administração já está dentro das medidas possíveis, realizando o 

cascalhamento das estradas do município. Em outro ofício, o vereador 

também solicitou a colocação de manilha, subida do aterro e limpeza do 

córrego no bairro Córrego da Espora, próximo a residência do “Zé do Tote”. 

Em resposta, o Executivo informou que a administração já tomou 

providências para a realização dos serviços indicados. Em outro ofício 

encaminhado para o Secretário Municipal de Agricultura, solicitando o corte 

das árvores ao lado da quadra de esportes, próximo à Avenida Central no 

distrito de Juréia. Na resposta encaminhada pelo Secretário Municipal de 

Agricultura que é o Presidente do Codema, comunica que o Conselho 

Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente informou a 

autorização para os vereadores Antônio Marco e Cláudio a proceder o corte 

de 10 (dez) árvores localizadas na avenida central no distrito de Juréia, no 

qual foi constatado que a espécie está com brocas e corre o risco de cair 

sobre as edificações ao redor. As árvores retiradas deverá ser substituídas 

por espécie de menor porte e adequada à área urbana. Depois de comentar 

as respostas, o vereador Antônio Marco solicitou que encaminhasse ofício 

ao Poder Executivo, solicitando a realização de um acordo entre a 

Administração e a empresa Pavidez, para colocação de cascalho na estrada 

que dá acesso ao distrito de Santa Cruz da Aparecida que está localizada 

próximo ao Loteamento do Sr. Adriano Cobuccio, evitando maiores 

transtornos à população que trafega pelo referido distrito. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Nilson solicitou que encaminhasse ofício 

ao Secretário Municipal de Saúde, solicitando o encaminhamento 
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mensalmente para esta Casa de Leis, de relatório discriminando todos 

atendimentos realizados pelos servidores públicos, ocupantes do cargo de 

Dentista, em nosso Município, para esclarecimentos de diversas 

reclamações da população. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora 

Rosária Aparecida Souza solicitou que encaminhasse ofício ao Poder 

Executivo, solicitando a Vossa Excelência que seja realizada a canalização 

das redes de esgoto que correm a “céu aberto” no campo de futebol e 

próximo a “Conferência” no distrito de Juréia, bem como no loteamento 

Jardim Carmem. Solicitou ainda, que seja realizada a manutenção no campo 

de futebol do bairro Bom Jesus. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. 

Sr. Presidente declarou que também foi cobrado a respeito da rede de 

esgoto. Segundo entendeu, o loteamento foi mal planejado na época de sua 

execução. Agora, a Prefeitura vai “pagar o pato” comprando um novo 

terreno para ter acesso à rede de esgoto e fazer a ligação. “Para resolver 

um problema pequeno, tem que arranjar um problema bem maior”, falou. 

Defendeu uma maior fiscalização nos novos loteamentos para evitar erros 

e problemas futuros. Na sequencia, o Exmo. Sr. Presidente parabenizou 

todas as mulheres pelo “Dia Internacional da Mulher”. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 


