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

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 07 (SETE) de FEVEREIRO 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 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, LUIZ ARNALDO MARTINS (LUIZ BALDUINO), 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. 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 das indicações de vereadores n.ºs 011, 012 e  

013/2017. Em seguida foi deixada a palavra franca aos vereadores. 

Fazendo uso da palavra o vereador Gilmar José Ferreiramanifestou a 

indignação e revolta dos moradores do distrito de Santa Cruz da Aparecida 

em relação ao fechamento de escola na localidade. Segundo o vereador, 

seria necessário aumentar o número de alunos. Ainda fazendo uso da 

palavra o vereador citou a respeito do carnaval. Segundo ele, o Executivo 

deveria encaminhar um projeto ao Legislativo para aprovação ou não dos 

vereadores para a realização do carnaval. Finalizando, o vereador 

questionou sobre a limpeza de bueiros e rede de esgoto a céu aberto, fato 

que gera muitos pernilongos na cidade, sendo uma reclamação constante 
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da população. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente esclareceu sobre os 

questionamentos do vereador Gilmar José Ferreira, informando que em 

relação a escola do distrito de Santa Cruz da Aparecida, a mesma não foi 

fechada e que do 6º (sexto) ao 9º (nono) ano, que é obrigação do Estado, 

os alunos serão transferidos para a sede do Município. Relatou que o Estado 

está cortando gastos e a Regional de Poços de Caldas, orientando no sentido 

de que se uma sala não tenha acima de 20 (vinte) alunos, se torna inviável 

manter devido ao baixo repasse do governo. Argumentou que diante desta 

situação, o Prefeito Municipal tomou a iniciativa necessária, mantendo o 

transporte de forma regular e 01 (um)ônibus exclusivo e outro ônibus 

estará transportando normalmente os alunos do 1º (primeiro) ao 5º 

(quinto) ano para atender os alunos residentes no distrito de Santa Cruz da 

Aparecida.Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Rosária 

Aparecida Souza comentou a respeito da escola do distrito de Santa Cruz 

da Aparecida. Segundo a vereadora, as mães dos alunos questionam a 

possibilidade do Prefeito deixar as crianças na escola da localidade pelo 

menos neste ano, devido às dificuldades geradas por essa medida. Em 

seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente relatouque foi 

procurado por 10 (dez) mães de alunos, que estavam de acordo com a 

transferência dos alunos para o Município, porémreivindicaram o 

transporte, no qual disseram que estava um pouco complicado. Informou 

que atravésdo ônibus exclusivo, o problema foi praticamente solucionado. 

Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Rosária Aparecida Souza 

manifestou satisfação com o esclarecimento do Exmo. Sr. Presidente em 

relação aos alunos da escola do distrito de Santa Cruz da Aparecida. Em 

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

relatou sobre a questão da escola do distrito de Santa Cruz da 

Aparecida.Relatouque esteve em reunião com o Prefeito e informou que a 

escola do distrito de Santa Cruz da Aparecida não será fechada. Citou que 

está ocorrendo apenas a transferência dos alunos do 6º (sexto) ao 9º 

(nono) para Monte Belo, gerando um economia de aproximadamente R$ 
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25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a Prefeitura.Em seguida fazendo 

uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva também ressaltou que 

a escola do distrito de Santa Cruz da Aparecida não está fechada, mas 

apenas transferindo alunos do 6º (sexto) ao 9º (nono) ano para Monte Belo. 

Lembrou que houve a ausência de comentários e revolta quando aconteceu 

o fechamento da creche do bairro Bom Jesus e da Escola do bairro Posses 

da Serra. O vereador revelou que no distrito de Santa Cruz da Aparecida 

tem uma creche funcionando com apenas 06 (seis) crianças, o mesmo vem 

ocorrendo no distrito de Juréia. O vereador defendeu a medida, salientando 

a economia para o Município. Ainda fazendo uso da palavra, o vereador 

Nilson Donizete da Silva questionou o vereador Gilmar José Ferreira, 

lembrando que no ano de 1992 (mil novecentos e noventa e dois) o 

vereador Gilmar não foi a favorda realização do carnaval. O vereador 

lembrou que no ano passado, foram 04 (quatro) dias de festas, com gasto 

de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) do dinheiro público, valor que 

poderia ter sido aplicado na conservação das estradas rurais ou em prol do 

hospital. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Gilmar José 

Ferreira sugeriu que através da economia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 

mil reais), o valor deve ser aplicado em asfaltamento no distrito de Santa 

Cruz da Aparecida. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Luiz 

Arnaldo Martins (Luiz Balduino)informou que através dele, juntamente com 

o vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão), o Deputado Federal Renato 

Andrade disponibilizou R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o 

Município de Monte Belo, com liberação da metade do valor no mês de abril 

e a outra metade no mês de novembro. Em seguida fazendo uso da palavra 

o vereador Antônio Marco Tranches comentou a respeito da escola do 

distrito de Santa Cruz da Aparecida e a dificuldade em razão da distância 

da localidade entre os filhos e seus pais, mas afirmou que são questões 

administrativas, as quais exigem uma decisão por parte do Prefeito e que   

é preciso observar de forma positiva, pois vai gerar benefícios para a 

população. Ainda fazendo uso da palavra o vereador agradeceu ao 
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Deputado Federal Carlos Melles que está indicando 01 (um) ônibus de 48 

(quarenta e oito) lugares para o transporte escolar, que deve chegar ao 

Município ainda este mês, considerando este benefício ser de grande 

importância para os alunos e a comunidade. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Ricardo Ribeiro do Prado solicitou que encaminhasse 

ofício ao Poder Executivo, solicitando informação sobre o motivo pelo qual 

até o momento não foi repassado a subvenção para a Associação Amigos 

da Rua (AMAR), tendo em vista que muitos cães estão soltos pelas ruas e 

o canil se encontra em situação lastimável, sem alimentos para os cães e 

com a ajuda de pessoas. Solicitou ainda, que seja encontrado outro local 

para o canil, pois o atual é muito úmido para os animais. O vereador 

lembrou que foi professor no distrito de Santa Cruz da Aparecida e na época 

da inauguração da escola. Segundo o vereador, foi uma “explosão de 

emoção” para a comunidade local em poder ter a escola, através de ação 

do Prefeito na época Sr. Pedro Lúcio Neto. Citou que eram muitos alunos e 

representou um grande progresso para o Município. O vereador lembrou 

que ao mesmo tempo, o fechamento de 14 (quatorze) escolas na zona rural, 

além da escola do bairro Posses da Serra que também não contava com 

alunos para suprir a escola e o mesmo ocorreu na creche do distrito de 

Juréia. Finalizando, o vereador garantiu que a escola do distrito de Santa 

Cruz da Aparecida não está sendo fechada, sendo que o transporte já foi 

regularizado e que através desta economia, o recurso poderá ser investido 

em diversas áreas. Em relação ao carnaval, o vereador entende que o 

mesmo deve acontecer quando existe o recurso necessário. Informou que 

os eventos do final do último ano foram realizados mediante repasse de 

recurso conquistado.Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. 

Presidente relatou que a economia gerada será muito bem empregada em 

asfalto, aquisição de ambulância e outros benefícios para a população do 

distrito de Santa Cruz da Aparecida. Argumentou a existência de muitas 

outras prioridades aindamais urgente que o carnaval, citando o transporte 

de pacientes para Alfenas, veículos para o setor na área da saúde, 
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medicamentos, conservação das estradas rurais, entre outras.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


