
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ. 02.941.513/0001-22 

 

99 

 

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 17 (DEZESSETE) de OUTUBRO do ano de 

2017 (dois mil e dezessete), 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 18ª (décima 

oitava) 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 –

Tribuna Livre do Cidadão.3 – Leitura de proposições protocoladas na 

Secretaria.4 –Apresentação do projeto de decreto legislativo n.º 004/2017, 

que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Montebelense ao 2º 

(segundo) Tenente Comandante do 2º (segundo) Pelotão da 79ª 

(septuagésima nona) Cia Pm de Guaxupé, Sr. Pirrony Luiz da Costa Pereira.  

5–Apresentação do projeto de decreto legislativo n.º 005/2017, que dispõe 

sobre a concessão do Título de Cidadão Montebelense ao Policial Rodoviário 

do 3º Grupamento da Polícia Rodoviária de Guaxupé, Subordinado à 18ª 

(décima oitava) Cia Pm Ind Mat de Poços de Caldas, Sr. José Geraldo 

Moreira.6–Apresentação do projeto de decreto legislativo n.º 006/2017, 

que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Montebelense ao Exmo. 

Sr. Dr. João Batista Mendes Filho, MM. Juiz de Direito da Única Vara da 

Comarca de Monte Belo. 7–Apresentação do projeto de decreto legislativo 
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n.º 007/2017, que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão 

Montebelense ao Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde de 

Minas Gerais, Sr. Dr. Lisandro Carvalho de Almeida Lima. 8–Apresentação 

do projeto de lei do executivo n.º 030/2017, que autoriza a concessão de 

subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 

2018.9–Apresentação do projeto de lei do executivo n.º 031/2017, que 

dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 40.800,00 

(quarenta mil e oitocentos reais). 10–Apresentação do projeto de lei do 

executivo n.º 032/2017, que altera a Lei n.º 2.776 de 12 (doze) de 

dezembro de 2016, estima a receita e fixa a despesa do município de Monte 

Belo para o exercício financeiro de 2017. 11 - Apreciação em 2º (segundo) 

turno do projeto de decreto legislativo n.º 001/2017, que dispõe sobre a 

concessão do Título de Cidadão Montebelense ao Sr. Dr. Fabrício Lucas Dipe 

Prates Miranda. 12 –Apreciação em 1º (primeiro) turno do projeto de 

decreto legislativo n.º 002/2017, que dispõe sobre a concessão do Título de 

Cidadão Montebelense ao 2º (segundo) Sargento da Reserva da Polícia 

Militar do Estado de Minas Gerais, Sr. Paulo Sergio Martins de Oliveira.13 

–Apreciação em 1º (primeiro) turno do projeto de decreto legislativo n.º 

003/2017, que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Montebelense 

ao Sr. Amarildo Elias Martins.14–Apreciação em turno único do substitutivo 

n.º 001 ao projeto de lei do executivo n.º 028/2017, que declara de 

expansão urbana a área que especifica. 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 Sr. Cláudio 

Antônio Palmas, Assessor Parlamentar do Deputado Federal Carlos Melles, 

usou a tribuna livre, onde informou a entrega de documento referente as 

verbas do município de Monte Belo através do Deputado Federal Carlos 

Melles. Relatou que o Deputado ocupa o 6º (sexto) mandato em defesa do 

povo de Minas Gerais e do Brasil. Lembrou que o Deputado sempre foi muito 

bem votado em Monte Belo. Diante disso, colocou o Gabinete Parlamentar 

à disposição dos vereadores em benefício do Município de Monte Belo. O 
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Assessor Cláudio informou que dentre as ações realizadas pelo Deputado 

Carlos Melles por Monte Belo, estão os recursos de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) através de 2 (dois) convênios em andamento para 

obras de recapeamento da Avenida Central. Além disso, todos os anos tem 

contribuído com emendas em favor do hospital. Considerando o trabalho ao 

longo dos anos, manifestou que a relação de benefícios para o Município é 

bastante ampla. Finalizando, entregou aos vereadores documento 

relacionado sobre a prestação de contas simplificada do trabalho no 

Município de Monte Belo, constando as demandas atendidas e as 

demandasindicadas através do Deputado Federal Carlos Melles. Após o uso 

da tribuna, o Exmo. Sr. Presidente manifestou agradecimento ao Deputado, 

através do Assessor, pelo apoio sempre manifestado ao Município. O 

vereador Antônio Marco acrescentou que há 12 (doze) anos trabalha junto 

ao Deputado Carlos Melles, sendo que neste período o Município foi 

beneficiado com 30 (trinta) convênios. O vereador Nilson também 

agradeceu o Assessor e o Deputado pelo apoio a Monte Belo ao longo dos 

anos, não observando o lado político, mas beneficiando o povo do Município. 

A vereadora Maria Aparecida parabenizou o Deputado Carlos Melles pelo 

trabalho desenvolvido em prol de Monte Belo. O vereador Pezão valorizou 

a atuação do parlamentar do Deputado Carlos Melles. O vereador Gilmar 

contou que foi vereador por 2 (dois) mandatos acompanhando o Deputado 

Carlos Melles, lembrou a conquista de 2 (dois) tratores para o Município e 

outras ações importantes. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente solicitou a 

leitura dos projetos de decretos legislativosn.ºs 004 e 005/2017 de autoria 

da vereadora Rosária Aparecida Souza e dos projetos de decretos 

legislativos n.ºs 006 e 007/2017 de autoria do vereador Aloisio 

AntonioBoneli Almeida (Biscoito), bem como dos projetos de leis do 

Executivo n.ºs 030, 031 e 032/2017. Em seguida o projeto de decreto 

legislativo n.º 001/2017 foi colocado em discussãoemsegundo turno. Em 

votação em segundo turno o referido projeto de lei foi aprovado por 

unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos.Em seguida o projeto de decreto 
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legislativo n.º 002/2017 foi colocado em discussão em primeiro turno, já 

com os pareceres favoráveis das comissões. Fazendo uso da palavra o 

vereador Nilson Donizette da Silva comentou sobre a indicação do Sr. Paulo 

Sérgio, dizendo que mesmo após a sua aposentadoria,elepermaneceu em 

nossa cidade e considerou ser justa a homenagem.Em seguida fazendo uso 

da palavra o Exmo. Sr. Presidente comentou que o Sr. Paulo Sérgio através 

de sua prestação de serviços sociais, proporciona melhorias para a 

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

Tranches justificou a indicação do nome do Sr. Paulo Sérgio para 

homenagem de Título de Cidadão Montebelense, comentando que ele mora 

na cidade há muito tempo, sempre envolvido na parte social da cidade e 

prestando serviços sociais, sendo uma pessoa merecedora.Em seguida 

passou-se a votação em primeiro turno do projeto de decreto legislativo n.º 

002/2017. Em votação o referido projeto de decreto foi aprovado por 

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

legislativo n.º 003/2017 foi colocado em discussão em primeiro turno, já 

com os pareceres favoráveis das comissões. Fazendo uso da palavra o 

vereador Antônio Marco Tranches justificou a indicação do nome do Sr. 

Amarildo para homenagem de Título de Cidadão Montebelense, comentando 

que ele é um homem trabalhador, humilde, trabalha pela cidade, sempre 

envolvido pelos projetos sociais, apoiando o Deputado Carlos Melles e 

participando do grupo folclórico de nossa cidade. Em seguida fazendo uso 

da palavra a vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas comentou que o 

Sr. Amarildo sempre batalhou pelo Município, participando sempre do grupo 

folclórico com o Sr. Antônio Amaro.Em seguida fazendo o uso da palavra o 

vereador Nilson Donizette da Silva comentou que o Sr. Amarido é cozinheiro 

de festa, foi vereador e nunca abandonou a população.Em seguida fazendo 

uso da palavra o vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) comentou que 

o Sr. Amarildo é companheiro da cidade. Finalizando, o Exmo. Sr. 

Presidente usou a palavra para considerar justa a homenagem para o Sr. 

Amarildo. Em seguida passou-se a votação em primeiro turno do projeto de 
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decreto legislativo n.º 003/2017. Em votação o referido projeto de decreto 

foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos.Logo, o Exmo. Sr. 

Presidente solicitou a leitura do requerimento de urgência especial ao 

substitutivo n.º 001 ao projeto de lei n.º 028/2017. Em votação o 

Requerimento de Urgência Especial foi aprovado por unanimidade, ou seja, 

8 (oito) votos. Em seguida foi consultado ao plenário se todos concordavam 

com a dispensa da leitura do substitutivo n.º 001 ao projeto de lei n.º 

028/2017, 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. Todos concordaram, ficando o 

referido projeto de lei apresentado ao plenário. Em seguida o substitutivo 

n.º 001 ao projeto de lei n.º 028/2017 foi colocado em discussão em turno 

único, já com os pareceres favoráveis das comissões. Fazendo uso da 

palavra o vereador Antônio Marco Tranches comentou a respeito dos 

entendimentos para acertos no projeto junto ao Ailton e Fábio, informando 

que a loteadora se comprometeu em fazer o passeio/calçada para dar 

acesso ao loteamento, proporcionando segurança entre o trevo para chegar 

até o loteamento, tendo a preocupação com a comunidade que vai morar 

no local. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette 

da Silva elogiou o projeto, reconhecendo o bom trabalho desenvolvido no 

local. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente afirmou 

que o projeto promove melhorias para a cidade, crescimento e evolução. 

Em seguida passou-se a votação em turno único do substitutivo n.º 001 ao 

projeto de lei n.º 028/2017. Em votação 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 a vereadora Maria 

Aparecida Correia de Freitas convidou os vereadores para a inauguração da 

reforma do hospital e a construção do cômodo do Raio X, no dia 03 (três) 

de novembro, por volta das 16:00 (dezesseis horas), com a presença do 

Ex-Deputado Geraldo Thadeu. Convidou ainda, a diretoria do hospital e a 

população. Informou que foi destinado o valor de R$ 260.000,00 (duzentos 
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e sessenta mil reais), porém o gasto total foi de R$ 212.000,00 (duzentos 

e doze mil reais), sendo que agora existe empenho para não perder a 

diferença. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente 

acrescentou que conseguiu o Raio X através do Deputado Estadual Cássio 

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

comentou a respeito de muitos loteamentos, argumentando que a 

Prefeitura tem porcentagem em área institucional. Assim, entende que os 

vereadores e o Prefeito não podem deixar que o loteador destine uma área 

do loteamento localizada no mato, pedra e água, com isso a área acaba 

sendo mal aproveitada. Os loteamentos tem que doar área com 

aproveitamento pela Prefeitura.Na sequência, o vereador elogiou o 

loteamento do Milton Neves. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador 

Antônio Marco Tranches informou que no loteamento do Milton Neves a área 

institucional fica atrás da caixa de água. Entende que é um local bem 

apropriado e muito bom. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador 

Gilmar José Ferreira afirmou que a situação é bem diferente na maioria dos 

outros loteamentos. Revelou que no Jardim das Acácias não foi ligada a 

rede de esgoto. Considerou uma vergonha a situação no loteamento dos 

“Moreira”. Para ele, não é hora de comprar terreno, sendo que as pessoas 

devem esperar toda infraestrutura e disse. “Errado também é quem compra 

antes de terminar”. Continuando, o vereador voltou a defender maior 

fiscalização por parte dos vereadores e prefeito. Em seguida fazendo uso 

da palavra o Exmo. Sr. Presidente afirmou que o loteamento do Milton 

Neves é um dos melhores do Município e afirmou que no Jardim das Acácias 

foi destinada uma excelente área institucional. Concordou que em outros 

loteamentos a área institucional foi “no meio do brejo”. Por fim, concordou 

com a necessidade de maior fiscalização. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Nilson Donizette da Silva explicou que a área 

institucional de 35% (trinta e cinco por cento) representa as ruas, passeios 

e área verde. Além disso, não é uma doação para o Município, mas o 

cumprimento da lei. Assim, entende que a área institucional representa 
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apenas 10% (dez por cento). Em seguida fazendo uso da palavra o vereador 

Gilmar esclareceu que não citou a porcentagem de 35% (trinta e cinco por 

cento), sabendo que é de 10% (dez por cento). A partir daí, o debate foi 

intenso entre o vereador Gilmar e Nilson sobre a doação de terrenos para a 

população e o vereador Gilmar disse: “O senhor está contra a população 

ganhar um lote”. O vereador Nilson disse: “O senhor está falando coisa sem 

saber. Não venha com bobagem”. O debate acabou envolvendo até mesmo 

a votação da taxa de iluminação pública, projeto aprovado anos atrás. Em 

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

relatou reunião que manteve com o Prefeito Valdevino, juntamente com o 

Presidente da Câmara, tratando a respeito da cesta básica para os 

servidores municipais, além do uniforme, luvas para aqueles que trabalham 

na coleta de lixo e demais equipamentos. Informou que o prefeito garantiu 

empenho, inclusive com relação aos postes de iluminação, sendo que um 

engenheiro elétrico já trabalha no projeto. Em seguida fazendo uso da 

palavra o Exmo. Sr. Presidente considerou que os comentários mais 

exaltados fazem parte da política, mas prefere falar de coisas positivas. 

Informou que o seu grupo político, junto com o Prefeito Valdevino e Vice-

Prefeita Osmarina, está conseguindo mais uma verba superior a R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais) para o Município através da assinatura 

de convênios, sendo: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para 

reforma do campo e quadra do distrito de Juréia; R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais) para um caminhão pipa; R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para 

uma ambulância e R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) para um veículo 

Doblô. Agradeceu ao Deputado e Secretário Odair Cunha, bem como todo 

o grupo político. Também citou a liberação de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) através do Deputado Federal Rodrigo Pacheco para a área da saúde. 

Informou ainda, que as lixeiras serão colocadas em bairros rurais como 

Posses dos Lopes, Serra Escura, Palmital dos Costas e outras localidades. 

Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva 

comentou que o Presidente Cláudio comprou um carro para a Câmara e 
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surgiram muitas críticas. Da mesma forma, que surgiram críticas quando a 

nova sede do Legislativo foi construída, até mesmo chamada de “elefante 

branco”, porém hoje a população está reconhecendo a importânciado 

prédio. O vereador afirmou que os vereadores devem ir para Belo Horizonte 

e Brasília, necessitando então do veículo para o deslocamento. Parabenizou 

o Presidente da Câmara pela atitude. Em seguida fazendo uso da palavra 

os vereadores Biscoito, Cida e Pezão também parabenizaram o Presidente 

pela aquisição do veículo. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente considerou 

justa a compra do veículo para ir em busca de recursos para Monte Belo. 

Destacou a contribuição dos vereadores através da economia gerada, 

revelando que o carro teve um custo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em 

seguida fazendo uso da palavra a vereadora Maria Aparecida Correia de 

Freitas agradeceu o Sr. Antônio Carlos (Auto Escola Fênix), juntamente com 

o Sr. Fernando (Encarregado do Setor de Transporte) pela ajuda em relação 

ao atendimento de seu pedido para que os carros da saúde fossem isentos 

dos pedágios na viagem para São Paulo, sendo que cada vez que ia em São 

Paulo era pago R$ 90,00 (noventa reais) de pedágio, com isso gerando uma 

economia anual bastante significativa. A vereadora pediu para que o 

Prefeito olhe com carinho as diárias dos motoristas da área da saúde diante 

da economia da isenção dos pedágios, revendo o valordas diárias. 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. 

 

 

 


