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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2018 

_______________________________________________________________________ 

  
Às 20h (VINTE HORAS) do dia 03 (TRÊS) de ABRIL 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 5ª (quinta) 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 do 

requerimento de urgência especial, apresentado ao projeto de lei n.º 

016/2018, pelo Prefeito Municipal. 4 –Apreciação em turno único do projeto 

de lei n.º 016/2018, que autoriza abertura de crédito especial no valor de 

R$ 5.826,05 (cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinco centavos). 5 

– Apreciação em turno único do projeto de resolução n.º 003/2018, que 

dispõe sobre indicação dos nomes das Mulheres Trabalhadoras que serão 

homenageadas em 2018 (dois mil e dezoito). Iniciando os trabalhos o 

Exmo. Presidente consultou ao plenário se todos concordavam com a 

dispensa da leitura da ata da reunião anterior. Todos concordaram. Logo a 

ata foi colocada em discussão e aprovada sem ressalvas. Em seguida o 

Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura do projeto de lei n.º 016/2018, bem 

como o projeto de resolução n.º 003/2018. Logo, o Exmo. Sr. Presidente 

solicitou a leitura do requerimento de urgência especial apresentado ao 
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projeto de lei n.º 016/2018. Em votação o requerimento foi aprovado por 

unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida foi consultado ao plenário 

se todos concordavam com a inclusão na ordem do dia do referido Projeto 

de Lei. Todos concordaram. Em seguida o projeto de lei n.º 016/2018 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 resolução 

n.º 003/2018 foi colocado em discussão em turno único, já com o parecer 

favorável da comissão. Em votação em turno único, o referido projeto de 

decreto foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida 

foi deixada a palavra franca aos vereadores. Fazendo uso da palavra o 

vereador Nilson Donizette da Silva comentou sobre a sua indicação das 

Mulheres Trabalhadoras, sendo as Sras. Valéria e Rosenilda, para ele tanto 

a Valéria quanto a Rosenilda são 2 (duas) pessoas merecedoras deste 

Título. Estão no comércio de confecção de lingerie, empregando muitas 

famílias e estão contribuindo para o desenvolvimento de nosso Município e 

disse: “Se eu pudesse indicar mais mulheres, indicaria todas as mulheres 

de Monte Belo, pois elas são merecedoras deste Título, mas como posso 

indicar somente duas, tenho certeza que todas as mulheres estão sendo 

bem representadas pelas senhoras Valéria e Rosenilda”. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches comentou sobre 

a sua indicação das Mulheres Trabalhadoras, sendo que Sra. Ana Maria 

trabalha na zona rural, representando a classe dos trabalhadores rurais de 

nossa cidade e a Sra. Lúcia é professora, trabalhou pela educação durante 

22 (vinte e dois) anos, priorizou a formação de nossos futuros jovens, vai 

se aposentar, representando a classe de professores de nossa cidade. Em 

seguida fazendo uso da palavra a vereadora Maria Aparecida Correia de 

Freitas disse que toda mulher representa alguma coisa, cada uma dentro 

de suas áreas: rural, logística, dona de casa, etc. Comentou sobre a sua 

indicação das Mulheres Trabalhadoras, sendo que a Sra. Wilma batalhou, 

lutou, faz artesanato, ajudando a Apae e outras entidades. Já a Sra. Sonia 
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é um exemplo de pessoa, mulher, dona de casa, trabalhadora rural, mãe, 

mulher, empreendedora, uma pessoa que admira muito. Em seguida 

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

comentou sobre a sua indicação das Mulheres Trabalhadoras, sendo a Sra. 

Maria Aparecida no qual ele conviveu com ela desde infância, tem um 

comércio em nosso Município e a Sra. Lucimaura que tem um restaurante, 

são pessoas batalhadoras, considerando ser merecedoras deste Título. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Gilmar José Ferreira comentou 

sobre a indicação das Mulheres Trabalhadoras, sendo que a Sra. Maria 

trabalhou na Usina Monte Alegre e a Sra. Conceição trabalhou na Escola 

Tancredo, considerando ser merecido e justo esta homenagem. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Ricardo Ribeiro do Prado comentou sobre 

a sua indicação das Mulheres Trabalhadoras, sendo que a Sra. Enedina 

trabalha no Lar dos Idosos e a Sra. Vanda foi Diretora da Escola Coronel e 

trabalhou nas Pastorais de nosso Município. Em seguida fazendo uso da 

palavra a vereadora Rosária comentou sobre a indicação das Mulheres 

Trabalhadoras, sendo que as Sras. Maria de Oliveira e Maria Antônio são 

mulheres trabalhadoras e batalhadoras. Em seguida fazendo uso da palavra 

o vereador Aloisio Antonio Boneli Almeida (Biscoito) comentou sobre a sua 

indicação de Mulheres Trabalhadoras, sendo que as Sras. Dulcilene e 

Patricia são pessoas maravilhosas. Em seguida fazendo uso da palavra o 

Exmo. Sr. Presidente comentou sobre a sua indicação das Mulheres 

Trabalhadoras, sendo as Sras. Lucilene e Evilaine, no qual elas trabalham 

na confecção de lingerie, são mulheres empreendedoras e empregam várias 

pessoas. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Maria Aparecida 

Correia de Freitas informou a instalação nesta semana de 01 (um) aparelho 

de raio-x conquistado através de emenda destinada pelo Deputado Estadual 

Cássio Soares. A inauguração será agendada e deverá contar com a 

presença do referido Deputado. A vereadora valorizou a conquista, 

explicando ser um aparelho de raio-x digital, de última geração, para 

atendimento à população. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. 
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Presidente também falou com satisfação da conquista, agradecendo seu 

grupo político e o Deputado Cássio Soares. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Gilmar José Ferreira falou sobre o problema com a rede 

de esgoto no bairro Santa Rita, além dos transtornos causados pelo mau 

cheiro nos bueiros em toda a cidade. Acredita que é feita a limpeza, sem o 

devido desentupimento. Diante de tantas reclamações, pediu providências 

a respeito. Em seguida, o vereador falou sobre situação na Rua João Lopes, 

onde moradores contam com as “fossas” e reclamam a falta de rede de 

esgoto. Explicou, que como o Ex-Prefeito Humberto fez um abertura no 

local, resta apenas a colocação de manilhas e ligação da rede de esgoto. 

Em seguida a vereadora Rosária Aparecida Souza relatou que o Deputado 

Estadual Emidinho Madeira esteve no Município na última semana, 

confirmando a destinação de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a Santa 

Casa de Monte Belo. Diante da importância da ação, a vereadora agradeceu 

ao Deputado pelo apoio e empenho em prol da população do Município. A 

vereadora também agradeceu a Deputada Federal Dâmina Pereira que vem 

ajudando Monte Belo, inclusive com destinação de verba para a área da 

saúde. Finalizando, solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, 

solicitando esclarecimentos sobre a creche do bairro Bom Jesus. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Aloisio Antonio Boneli Almeida (Biscoito) 

informou que o aparelho de raio-x destinado pelo Deputado Estadual Sávio 

Souza Cruz já está instalado no Hospital e disse: ”O Sávio não promete 

nada. Ele cumpre”. Relatou que todos os seus pedidos foram atendidos pelo 

referido Deputado. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Valdir 

Francisco da Silva (Pezão) manifestou indignação com a situação de sujeira 

em barracão no distrito de Juréia. Informou que já manteve contato com o 

Secretário, o qual garantiu a solução do problema o mais rápido possível. 

Também cobrou ação por parte do funcionário que atua na localidade. O 

vereador anunciou, conforme contato com o Prefeito, que está sendo feita 

a licitação para a reforma no campo de futebol do bairro Bom Jesus. No 

mesmo local, a iluminação já foi concluída, possibilitando jogos de futebol 
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no período noturno. Informou ainda, que a conquista foi viabilizada através 

do Deputado Ulysses Gomes. Citou que no bairro Pôr-do-Sol, a dificuldade 

ocorre com a necessidade de melhoria de rua. Agradeceu o Deputado 

Federal Renato Andrade pela destinação de recursos no valor de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a execução das obras de 

asfalto na cidade. Informou que um trator também foi licitado e logo será 

utilizado na área da agricultura. Finalizando, solicitou que encaminhasse 

ofício à Empresa Responsável pelo Loteamento Jardim Carmem, solicitando 

informação a respeito do andamento das obras referente ao passeio/calçada 

e passarela que dá acesso ao loteamento. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Antônio Marco Tranches solicitou que encaminhasse 

ofício ao Poder Executivo, solicitando esclarecimentos sobre o prazo para 

início das obras do asfalto no bairro Bom Jesus, adquirido através da verba 

de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do Deputado Carlos 

Melles e também a respeito do recapeamento no centro da cidade. Anunciou 

que o Deputado Federal Carlos Melles está indicando mais R$ 260.000,00 

(duzentos e sessenta mil reais) para asfaltamento dentro do Município, com 

a expectativa de breve liberação, além de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

para a compra de mobília para os Postos de Saúde do distrito de Jureia, 

Santa Cruz da Aparecida, bairro Bom Jesus e Centro de Saúde Municipal. 

Citou que na última reunião, já havia anunciado R$ 358.000,00 (trezentos 

e cinquenta e oito mil reais) para a compra de uma van e uma ambulância 

de pequeno porte, além de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 

medicamentos para o Hospital. O vereador também pediu melhorias nas 

estradas rurais em todo o Município, reconhecendo o bom trabalho 

executado em alguns locais e cobrando ações em pontos críticos. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva 

também agradeceu o Deputado Cássio Soares pelo empenho em prol do 

Hospital de Monte Belo. Destacou a importância do raio-x para atendimento 

à população. Valorizou a obra viabilizada pelo então Deputado Federal 

Geraldo Thadeu, inclusive com local adequado para a instalação do raio-x. 
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Entende que a boa estrutura atual do hospital se deve ao apoio dos 

Deputados Geraldo Thadeu e Carlos Melles e disse: “Estes dois Deputados 

levantaram nosso Hospital”. Também valorizou a ação de outros Deputados 

em prol da saúde do Município, citando ainda o Deputado Renato Andrade 

e disse: “Vamos olhar o Deputado que olha por Monte Belo e pelo interesse 

da nossa população”. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. 

Presidente voltou a valorizar a conquista de 02 (dois) aparelhos de raio-x 

para o Município através dos Deputados Cássio Soares e Sávio de Souza 

Cruz e disse: “Se não tínhamos nenhum, agora temos dois”. Anunciou que 

as obras de asfaltamento serão iniciadas, com recursos em conta e 

autorização da Caixa Econômica Federal. Citou o recurso no valor de R$ 

112.000,00 (cento e doze mil reais) que foi liberado, do total de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o recapeamento da 

avenida, além do mesmo valor para o bairro Bom Jesus. Também lembrou 

a liberação de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) através do 

Deputado Renato Andrade, para obras nas Ruas Coronel João Evangelista 

dos Anjos e Sete de Maio. Valorizou ainda a ação da vereadora Rosária 

beneficiando o Hospital com medicamentos. Em seguida o Exmo. Sr. 

Presidente colocou o encaminhamento de ofícios ao Executivo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


