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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2018 

_______________________________________________________________________ 

  
Às 20h (VINTE HORAS) do dia 16 (DEZESSEIS) de OUTUBRO 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 16ª (décima 

sexta) 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 – Apreciação em 2º (segundo) turno do projeto de lei n.º 039/2018, que 

altera a lei n.º 2.547, de 08 (oito) de dezembro de 2010 (dois mil e dez).  

Iniciando os trabalhos o Exmo. Presidente solicitou a leitura da ata da 

reunião anterior. Logo a ata foi colocada em discussão e aprovada sem 

ressalvas. Em seguida o projeto de lei n.º 039/2018 foi colocado em 

discussão em segundo turno. Em votação em segundo turno, 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 relatou que no dia 

11 (onze) de outubro 2 (dois) cidadãos estavam no pronto socorro do 

hospital de Monte Belo, sendo um deles advogado e outro um trabalhador 

rural. O advogado teria revelado (ao trabalhador rural e sua esposa) que 

não estava sentido dores e apenas queria “tirar a dúvida”, fazendo um 

exame de raio-x. Já o trabalhador rural estava com os pés e pernas muito 
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inchadas e machucado. Mesmo assim, segundo a vereadora tomou 

conhecimento, o advogado teve prioridade no atendimento e pedido médico 

com urgência. Saiu do hospital e foi diretamente fazer o raio-x, voltou e 

recebeu o atendimento. O trabalhador rural, por sua vez, saiu com o pedido, 

foi até a Secretaria Municipal de Saúde para conseguir a autorização, voltou 

e fez o raio-x. Ainda, segundo tomou conhecimento, o técnico do raio-x 

teria considerado a discriminação do médico com relação ao trabalhador 

rural. Isto porque pediu urgência no pedido do advogado que nada tinha. O 

hospital ainda teria orientado o trabalhador rural a procurar um posto de 

saúde. Neste momento, procurado pelo trabalhador rural, a vereadora 

telefonou no hospital e avisou que estaria indo até o local para ouvir as 

duas versões (trabalhador e do médico), para entender o que estava 

acontecendo. A vereadora esclareceu que em nenhum momento discute a 

conduta do médico, mas sim a suposta discriminação. Chegando no 

hospital, conversou com uma enfermeira e uma enfermeira farmacêutica, 

quando o médico chegou. Questionado da sua versão, o médico teria dito: 

“No meu consultório só entra quem eu quero e aceito. O paciente que está 

aí fora não é menor de idade e nem inválido”. A vereadora, segundo contou, 

esclareceu que não estava discutindo a conduta médica, mas o tratamento 

dado ao paciente. Até porque a Prefeitura, autorizada pela Câmara, repassa 

em torno de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) por mês ao 

hospital. Além disso, o raio-x foi conquistado através de seu pedido e do 

vereador Cláudio junto ao Deputado Estadual Cássio Soares. Seguindo a 

discussão, o médico teria afirmado “ter nojo de políticos”. A vereadora 

rebateu dizendo que o médico está sendo muito bem pago para fazer os 

atendimentos e disse: “Eu não aceito discriminação. Enquanto eu estiver 

vereadora, engula as palavras quem quiser engolir, mas terá a mim para 

discutir sim e lutar pelo direito dessas pessoas, principalmente as mais 

simples e humildes”. O médico ainda disse que estaria “levantando a ficha 

política” da vereadora, pois a sua irmã é promotora. Depois de toda 

polêmica, o médico examinou o paciente, que saiu do local com uma tala 
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no pé que estava muito machucado. A vereadora afirmou que outro 

paciente que estava no corredor do hospital é testemunha de tudo que 

aconteceu e avisou: “Se tem médico que quer vir aqui para tratar só os 

colarinhos branco, então está no lugar errado, porque está em um hospital 

público, pago com o dinheiro do povo”. A vereadora revelou que o Prefeito 

Municipal esteve presente no local e tomou conhecimento dos fatos. Na 

sequência, a vereadora sugeriu uma reunião e possível providência por 

parte da diretoria do hospital. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. 

Sr. Presidente apoiou a vereadora, considerando o fato inadmissível. Até 

porque as pessoas somente procuram o hospital no último caso. Confirmou, 

inclusive, o caso de urgência do trabalhador rural. Acrescentou que os 

médicos “recebem muito bem” para atender o povo, o fato não pode “passar 

em branco”. Sugeriu o envio de ofício à direção do hospital relatando o fato. 

Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Maria Aparecida ainda 

parabenizou todos os professores pelo seu dia na pessoa dos vereadores, 

sendo o professor “exemplo” Ricardo Prado, bem como a vereadora Rosária 

que atua na área da educação. Ainda fazendo uso da palavra a vereadora 

agradeceu os vereadores Gilmar, Pezão e Cláudio pelo apoio ao Deputado 

Cássio Soares, sendo que apoiou o Deputado Diego Andrade. Ainda 

agradeceu toda a população, por onde passou e foi muito bem recebida. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Ricardo Ribeiro do Prado falou 

do luto no município na última semana devido ao falecimento da “Celinha 

Psicóloga”, professora e diretora de teatro. Para ele, foi uma perda muito 

grande para a cultura local, pois há 18 (dezoito) anos vinha fazendo teatro 

e ministrando palestras nas escolas. Ainda fazendo uso da palavra o 

vereador informou que a Emater, juntamente com a Secretaria Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente, está disponibilizando sementes de legumes 

e hortaliças, mudas de árvores para as pessoas interessadas. Na sequência, 

o vereador prestou uma justa homenagem aos professores e auxiliares de 

serviços gerais. Continuando, parabenizou todos os Deputados Estaduais e 

Federais eleitos. Citou seu apoio ao Deputado eleito Lafayette Andrade com 
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103.090 (cento e três mil e noventa) votos, sendo que este parlamentar 

destinou R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a reforma do salão 

da Praça de Esportes. Acrescentou que a Vice-Prefeita Municipal pediu para 

agradecer os Deputados eleitos Odair Cunha e Ulysses Gomes, 

manifestando o desejo de que todos os eleitos destinem recursos para 

Monte Belo, beneficiando a população nos próximos 04 (quatro) anos. 

Finalizando, o vereador convidou a população para o Desfile de Carreiros 

que será no dia 04 (quatro) de novembro. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Gilmar José Ferreira parabenizou os eleitores de Monte 

Belo pela vitória do Deputado Emidinho Madeira, a quem chamou de “Rei 

do Voto e da Saúde” na região. Também parabenizou o Deputado reeleito 

Cássio Soares, que teve seu apoio e tem uma atuação destacada na região, 

principalmente na área da saúde. Ainda fazendo uso da palavra, solicitou 

que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, atendendo ao pedido do 

morador, “Sr. Carlos do Murilo”, solicitando a construção de uma estrada 

no bairro rural Tormenta, próximo a propriedade do ”Sr. José Coelho”. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Aloisio Antonio Boneli Almeida 

(Biscoito) agradeceu o povo de Monte Belo pela excelente votação dedicada 

aos deputados Emidinho Madeira e Sávio Souza Cruz. Acrescentou que o 

“seu Deputado Sávio” fez mais que muitos outros. Em seguida fazendo uso 

da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva parabenizou os profissionais 

da educação no Município pelo Dia dos Professores. Continuando, lembrou 

comentário que fez na reunião anterior sobre a necessidade do Prefeito 

Municipal em aplicar os recursos conquistados pelos vereadores junto aos 

seus deputados, independentemente se é situação ou oposição. Rebateu 

críticas do locutor da rádio local, Sr. Antônio Marcos, dizendo que o Prefeito 

Municipal da gestão anterior deixou voltar recursos conquistados por ele e 

pela vereadora Maria Aparecida, considerados de oposição e avisou: “Na 

nossa Administração não tem isso e trabalha pelo povo”. Na sequência, o   

vereador rebateu declaração do Presidente no sentido de que os vereadores 

foram omissos quanto aos fatos envolvendo o Contador da Câmara 
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Municipal. Para o vereador, omisso é quando se sabe, mas não toma 

providências. Como não estava sabendo, não se considera omisso. Entende 

que omissão ocorre neste momento, revelando que o Presidente abasteceu 

o veículo da Câmara, empenhou, recebeu e não pagou o posto de 

combustível. Informou que os vereadores Gilmar, Ricardo e Maria Aparecida 

foram cobrados. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Maria 

Aparecida confirmou o fato e a cobrança sofrida. O dono do posto também 

mostrou notas desde fevereiro sem pagamento, inclusive com o relatório 

dos abastecimentos. Em seguida o vereador Nilson finalizou e disse: “Ele 

(Presidente Cláudio) recebeu e não pagou o posto”. Em seguida fazendo 

uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente argumentou que a obrigação do 

posto de combustível seria cobrar a Câmara Municipal, negando qualquer 

roubo e justificando apenas “esquecimento”. E disse: “Na gestão do Senhor 

(Nilson) teve muito roubo sim. Teve muito dinheiro desviado”. Acrescentou 

que hoje a Câmara Municipal tem um saldo muito positivo e deverá devolver 

um valor substancial ao Poder Executivo. Sugeriu ao Prefeito Municipal a 

aquisição de uma área para construção de casas populares ou para atrair 

indústrias para o Município. Ainda fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. 

Presidente revelou que se tratava de uma nota de apenas R$ 400,00 

(quatrocentos reais) e continuou falando em omissão. Em seguida fazendo 

uso da palavra o vereador Nilson, por sua vez, reclamou da denúncia que 

envolveu ele e o vereador Ricardo como Ex-Presidentes da Câmara 

Municipal. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Valdir Francisco 

da Silva (Pezão) contou que nesta semana foi acusado de roubo por um 

cidadão, inclusive de que a Prefeitura Municipal teria demitido médico por 

causa de uma cirurgia de sua mãe. Procurando informações a respeito, 

soube que a cirurgia foi cancelada em Alfenas. Portanto, ficou chateado e 

considerou a acusação injusta e disse: “Sou vereador, não sou Prefeito”. 

Explicou que, se aconteceu algo na saúde, o culpado é o Secretário 

Municipal de Saúde. Ainda fazendo uso da palavra o vereador parabenizou 

a vereadora Maria Aparecida pela sua atitude no fato ocorrido no hospital. 
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Para ele, é preciso fiscalizar, exigindo trabalho. Os fiscais devem verificar 

as coisas erradas na cidade. Na sequência, comentou a respeito dos táxis 

no Munícipio, entendendo que os táxis devem ter faixas na lateral, 

sugerindo o cancelamento de quem estiver trabalhando de forma irregular 

e disse: “Para acabar com esta baderna e colocar a cidade em ordem”. 

Continuando, o vereador aproveitou para agradecer os votos dedicados aos 

Deputados Cássio Soares e Ulysses Gomes. Também valorizou os votos ao 

Deputado Renato Andrade no município, sendo que o parlamentar viabilizou 

asfalto, trator e verbas para o PSF e CRAS. Finalizando, o vereador afirmou: 

“Agora acabou, secou a mina”, justificando a não reeleição do Deputado 

Renato Andrade. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio 

Marco Tranches lamentou a não reeleição do Deputado Federal Carlos 

Melles. Se sentido derrotado também, afirmou que a comunidade foi quem 

mais perdeu, bem como a região. Até porque o Deputado já destinou em 

torno de R$ 6 milhões em recursos para Monte Belo, possibilitando muitas 

ações como o recapeamento de metade do centro da cidade, além de outras 

ruas, bem como a aquisição de equipamentos para o hospital e PSF do 

bairro Santa Rita, mobília para os postos dos distritos de Santa Cruz da 

Aparecida e Juréia. Lembrou ainda recursos para a reforma do hospital e 

ampliação do centro cirúrgico. Também citou recursos viabilizados pelo 

Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes. Na sequência, o vereador falou 

da importância do investimento de deputados em prol do hospital, citando 

também a derrota do Deputado Federal Renato Andrade. Acredita que com 

a perda dos Deputados Carlos Melles e Renato Andrade, será difícil manter 

os benefícios para o hospital. Argumentou que neste ano, com a ajuda do 

Executivo e Legislativo, o hospital não precisou promover a campanha do 

café. Ao mesmo tempo, parabenizou o Deputado Emidinho Madeira pela 

expressiva votação no Município, bem como Antônio Carlos Arantes e Cássio 

Soares. Contou que o próprio Deputado Cássio Soares falou da parceria com 

o Antônio Carlos Arantes e Emidinho Madeira, reconhecendo a importância 

de um trabalho conjunto entre os Deputados. Finalizando, solicitou que 
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encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a colocação de cascalho 

na estrada que dá acesso ao distrito de Juréia e os bairros rurais Tormenta 

e Mutuca. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Rosária 

Aparecida Souza agradeceu todas as pessoas que votaram de forma 

consciente, ajudando na eleição dos deputados que ajudam o município com 

importantes recursos. Destacou que o Deputado Emidinho Madeira 

conquistou 3.345 (três mil e trezentos e quarenta e cinco) votos no 

município de Monte Belo. Na sequência, parabenizou a vereadora Maria 

Aparecida pelo empenho em prol do município e do povo. Entende que os 

vereadores devem observar o que está certo ou errado, buscando a solução 

para os problemas. Na sequência, a vereadora solicitou que encaminhasse 

ofício ao Poder Executivo, atendendo ao pedido do morador “Sr. Donizete 

Ferreirinha”, solicitando a colocação de manilha no açude, localizado no 

bairro rural Pântano. Finalizando, a vereadora parabenizou os professores 

pelo seu dia, ressaltando a importância da atividade profissional, 

valorizando também as auxiliares de serviços gerais na área de educação. 

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

todos os deputados eleitos no dia 07 (sete) de outubro, em especial o 

Deputado Cássio Soares. Segundo o Exmo. Sr. Presidente, o próprio 

parlamentar relatou que sua responsabilidade aumentou muito. Na 

sequência, o Exmo. Sr. Presidente citou diversas conquistas viabilizadas 

pelo Deputado Cássio Soares para Monte Belo, principalmente na área de 

saúde, além de veículos e micro-ônibus e falou: “O povo viu o seu esforço 

e votou fazendo ele majoritário Estadual no município”. Parabenizou o 

Deputado Emidinho Madeira pela vitória, além de Sávio Souza Cruz, Diego 

Andrade, Lafayette Andrade, Antônio Carlos Arantes, Odair Cunha e Ulysses 

Gomes, lamentando a não reeleição de Renato Andrade. Valorizou a eleição 

do Deputado Federal Rodrigo Pacheco para o cargo de Senador por Minas 

Gerais e disse: “Estamos bem representados”. Finalizando, citou que tem 

sido bastante cobrado e perguntado sobre uma intervenção junto ao 

Secretário Municipal de Saúde e Prefeito Municipal para viabilizar um 
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médico ortopedista para atender a população no posto de saúde. Até porque 

o município já conta com os equipamentos necessários. Assim, solicitou que 

encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a tomada desta 

providência. 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 para constar lavrou-se esta ata, que 

após lida, achada conforme e aprovada, vai assinada pelos Vereadores da 

Casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


