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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2018 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 17 (DEZESSETE) 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 6ª (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 – Apresentação do projeto de lei n.º 017/2018, que ratifica o protocolo 

de intenções firmado entre os Municípios de Arceburgo, Areado, Bom Jesus 

da Penha, Botelhos, Cabo Verde, Guaranésia, Guaxupé, Jacuí, Juruaia, 

Monte Santo de Minas, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende e São 

Pedro da União, com a finalidade de constituir consórcio, na modalidade de 

associação pública, denominado Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana 

– CIMOG/MG. 3 – Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 

018/2018, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 

56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais) para acréscimo do valor 

da reforma e ampliação da Creche Orminda Barbosa Vieira. 4 – Apreciação 

em turno único do projeto de resolução n.º 004/2018, que institui 

Homenagem Póstuma, Herói de Guerra, ao Sargento do Exército o Senhor 

Armando Teixeira dos Anjos. 5 – Apresentação do projeto de lei do 
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legislativo n.º 004/2018, que dá denominação a rua sem denominação, 

localizada no Bairro Industrial, passando a ser denominada Rua José 

Augusto Martins. 6 – Apresentação do projeto de lei n.º 019/2018, que 

dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 

2019. Iniciando os trabalhos o Exmo. Presidente consultou ao plenário se 

todos concordavam com a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. 

Colocada em votação, a dispensa da leitura da ata foi aprovada, obtendo 

5 (cinco) votos favoráveis, sendo dos vereadores: Aloisio Antonio Boneli 

Almeida (Biscoito), Ricardo Ribeiro do Prado, Maria Aparecida 

Correia de Freitas, Nilson Donizette da Silva e Cláudio Donizete 

Pereira e 4 (quatro) votos contrários, sendo dos vereadores: Antônio 

Marco Tranches, Gilmar José Ferreira, Rosária Aparecida Souza e 

Valdir Francisco da Silva (Pezão).  Sendo o voto do Presidente, voto 

de desempate. Logo a ata foi colocada em discussão e aprovada sem 

ressalvas. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura dos projetos 

de leis n.ºs 017 e 018/2018 de autoria do Poder Executivo; projeto de 

resolução n.º 004/2018 de autoria da Mesa Diretora e projeto de lei do 

legislativo n.º 004/2018 de autoria do vereador Gilmar José Ferreira. Logo, 

o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura dos requerimentos de urgência 

especial apresentados ao projeto de lei n.º 018/2018 e projeto de resolução 

n.º 004/2018. Em seguida passou-se em votação do requerimento de 

urgência ao projeto de lei n.º 018/2018. Em votação o requerimento foi 

aprovado, obtendo 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, 

sendo do vereador Antônio Marco Tranches. Em seguida passou-se em 

votação o requerimento de urgência ao projeto de resolução n.º 004/2018. 

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 dos referidos Projetos de Leis. A inclusão do 

projeto de lei do executivo n.º 018/2018 foi aprovada, obtendo 7 (sete) 

votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, sendo do vereador Antônio 

Marco Tranches. A inclusão do projeto de resolução n.º 004/2018 foi 
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aprovada por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto 

de lei n.º 018/2018 foi colocado em discussão em turno único, já com o 

parecer favorável da comissão, sendo que conforme justificativa do Poder 

Executivo, o crédito será acrescido no valor da reforma e ampliação da 

creche Orminda Barbosa Vieira. Isto porque houve um acréscimo de 

serviços anteriormente não computados no orçamento original da reforma 

já autorizada, devido a algumas alterações necessárias no projeto e 

também para atender o parecer da Vigilância Sanitária emitido após o início 

das obras. Fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco confessou que 

não teve o melhor entendimento sobre o projeto. Com isso, apresentou 

pedido de vistas. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Gilmar, 

mesmo manifestando respeito ao vereador Antônio Marco, adiantou o voto 

favorável argumentando que em se tratando de saúde, educação e creche, 

nenhum Prefeito conseguiria desviar recursos, pois trata-se de um dinheiro 

para ajudar o povo. Assim, defendeu a aprovação do projeto na mesma 

reunião. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Ricardo contou que 

trabalha na creche Orminda Barbosa Vieira, relatando que a obra está bem 

adiantada, restando apenas as modificações necessárias, porque o 

engenheiro errou a planilha quanto ao piso e cozinha, portanto, não há nada 

de errado e todos podem fiscalizar. Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Pezão também afirmou que tem acompanhado a obra, elogiando 

as melhorias promovidas. Entende, inclusive, que o Prefeito deve cobrar o 

engenheiro para evitar erros nas obras. Em seguida fazendo uso da palavra 

o vereador Antônio esclareceu que apenas pediu mais tempo para analisar 

o projeto, não sendo contrário ou favorável naquele momento e disse: “Só 

queria a informação correta”. Em seguida fazendo uso da palavra a 

vereadora Maria Aparecida corroborou com as palavras dos vereadores 

Gilmar e Pezão, reconhecendo que o vereador Antônio Marco apenas pediu 

vistas. Acrescentou que é praticamente uma construção, devido dimensão 

e importância da obra. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson 

lembrou que o projeto foi protocolado na Câmara no dia 12 (doze) de abril, 
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entendendo que houve falta de interesse do vereador Antônio Marco para 

melhor conhecimento da matéria. Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Biscoito considerou saúde e educação como prioridades no 

Município. Assim, defendeu a aprovação de todos os projetos desta 

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

acrescentou o setor de segurança nas prioridades, ao lado de saúde e 

educação. Lembrou que a creche estava em péssimas condições, com riscos 

aos alunos e funcionários. Ainda defendeu a reforma e a reabertura da 

creche do bairro Bom Jesus. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador 

Antônio Marco considerou as palavras “agressivas” do vereador Nilson, 

rebateu críticas e adiantou seu voto favorável ao projeto, confiando nos 

colegas que tem maior conhecimento a respeito da matéria. Assim, retirou 

seu pedido de vistas. Em seguida passou-se a votação do projeto de lei n.º 

018/2018. Em votação em turno único, o referido projeto de lei foi aprovado 

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

n.º 004/2018 foi colocado em discussão em turno único, já com o parecer 

favorável da comissão. Fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente 

informou que o Sr. Armando Teixeira dos Anjos, tem uma história muito 

bonita e representou Monte Belo e o Brasil durante a Guerra na Itália entre 

os anos de 1943 e 1945. Em seguida passou-se a votação do projeto de 

resolução n.º 004/2018. Em votação em turno único, o referido projeto de 

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

foi consultado ao plenário se todos concordavam com a dispensa da leitura 

do projeto de lei n.º 019/2018, considerando sua extensão e que todos 

conhecem o teor do projeto. Todos concordaram, ficando o referido projeto 

de lei apresentado ao plenário. Em seguida foi deixada a palavra franca aos 

vereadores. Fazendo uso da palavra o vereador Gilmar José Ferreira 

comentou que a Administração não está repassando a ajuda aos alunos, 

conforme aprovado na Câmara. Para o vereador, a Prefeitura tem dinheiro 

e o pagamento deveria ser feito regularmente. Ainda fazendo uso da 

palavra o vereador comentou sobre a obra no posto de combustível na saída 
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da cidade, sendo que o local está gerando transtorno com a falta de bueiro 

e água parada. Destacou a importância do empresário para a economia e a 

geração de empregos, cobrando uma ação por parte da Prefeitura. 

Finalizando, o vereador cobrou a recuperação na estrada do bairro Posses 

da Serra e outras localidades na zona rural, principalmente considerando o 

início da colheita do café. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador 

Ricardo Ribeiro do Prado relatou viagem a Belo Horizonte na última semana 

quando recebeu 01 (um) veículo para a área da saúde do Município, sendo 

este destinado pela Deputada Estadual Geisa Teixeira. Assim, agradeceu a 

Deputada pelo veículo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Também 

agradeceu o Deputado Estadual Ulysses Gomes que destinou uma 

ambulância por indicação do vereador Pezão, veículo recebido pela vice-

prefeita Osmarina. Na sequência, o vereador solicitou que encaminhasse 

ofício ao Poder Executivo, solicitando a demarcação local para veículos de 

aluguel no Município, ou seja, criação de um ponto de referência, 

semelhante aos táxis. Solicitou ainda, esclarecimentos sobre a desativação 

da fonte luminosa há 2 (dois meses). Finalizando, o vereador convidou 

todos para o encontro com a Deputada Geisa Teixeira na sexta-feira, dia 20 

(vinte) de abril, na Câmara Municipal de Monte Belo, sendo que na ocasião, 

será apresentado um projeto de lei que propõe o combate à violência 

obstétrica e diversas palestras. Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) comentou sobre o problema da 

falta de bueiro citada pelo vereador Gilmar, argumentando que o 

engenheiro do Município deveria verificar se o erro é do empresário ou da 

Prefeitura. Até porque não houve  problema com a água no local. Ainda com 

a palavra o vereador Pezão garantiu que as estradas rurais estão sendo 

recuperadas. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador solicitou que 

encaminhasse ofício ao DER, solicitando a colocação de redutor de 

velocidade próximo ao Restaurante do “Diguinho” e sinalização na estrada 

que dá acesso ao Distrito de Juréia. Ainda fazendo uso da palavra o 

vereador agradeceu o Deputado Estadual Ulysses Gomes pela destinação 
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de 01 (uma) ambulância para o Município. Também agradeceu o vereador 

Ricardo pelas palavras e a Deputada Geisa pela ajuda à população de Monte 

Belo. Anunciou que a iluminação do campo do bairro Bom Jesus já está 

pronta. Em seguida o vereador Gilmar declarou que o vereador Pezão “leva 

tinta” toda vez que participa do debate. Também questionou as melhorias 

nas estradas e o poder do vereador em promover este serviço. Ainda 

questionou as promessas feitas pelo vereador na campanha eleitoral. Sobre 

o bueiro e impasse entre o empresário e a Prefeitura, Gilmar afirmou que o 

empresário não tem obrigação de fazer o bueiro. Em seguida fazendo uso 

da palavra o vereador Aloisio Antonio Boneli Almeida (Biscoito) concordou 

e disse que a obrigação é da Construtora de Muzambinho. Em seguida 

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

que o vereador Gilmar estava equivocado, pois questionou o engenheiro e 

não o empresário. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio 

Marco Tranches foi direto ao afirmar que “sempre tem um erro de 

engenheiro”. Citou os problemas na creche e na obra no posto de 

combustível. Contou que alertou o engenheiro sobre a necessidade do 

bueiro. Lembrou que vem cobrando a questão de loteamento, em defesa 

do povo e cobrando o acompanhamento das obras por parte da Prefeitura. 

Cobrou melhorias nas estradas dos bairros Correias e Córrego do Cedro, 

rebatendo críticas, ressaltando que não tem o orçamento em mãos. 

Reclamou que, nesta gestão, não está sendo atendido com cascalho e disse: 

“Tenho personalidade forte para conseguir superar as dificuldades”. 

Também falou do seu trabalho e recursos viabilizados para o Município 

através de sua atuação política. Citou mais de R$ 1 milhão de reais, através 

do Deputado Federal Carlos Melles. Finalizando, o vereador solicitou que 

encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando melhorias na estrada 

do bairro rural Serra Escura e Posses da Serra, bem como na estrada no 

bairro Córrego do Sapé, “estrada do Diego filho do Zé Eduardo”, próximo 

ao tanque de leite comunitário. Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Nilson Donizette da Silva comentou sobre a ajuda de custo aos 



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ. 02.941.513/0001-22 

 

7 

estudantes, como questionou o vereador Gilmar. O vereador explicou que 

é pago entre os meses de fevereiro e junho, sendo que todos estão 

recebendo. Sobre a reforma da creche, o vereador manifestou sua certeza 

de que tudo está certo, ressaltando que todos podem fiscalizar. Quanto às 

estradas rurais, concordou com a situação ruim, mas informou que uma 

máquina da AMOG está trabalhando no município, além da máquina da 

Prefeitura. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Rosária 

Aparecida Souza relatou que esteve em Belo Horizonte e conquistou kits de 

materiais esportivos para o Município. Agradeceu o Deputado Estadual 

Emidinho Madeira pela conquista. Na sequência, pediu a destinação de bola 

e uniforme para a comunidade do bairro Posses da Serra, além de 2 (dois) 

troféus para um torneio que será realizado. Finalizando, a vereadora 

solicitou melhorias na estrada que dá acesso a propriedade rural do “Sr. 

Carneiro” no Sítio Quatis. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. 

Presidente garantiu o trabalho de recuperação das estradas que está em 

pleno andamento em diversos bairros e vai atender todo o Município. 

Acredita que no máximo em um mês ou pouco mais será solucionado o 

problema das estradas. Ainda fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. 

Presidente afirmou que o esporte do Município está sendo resgatado pela 

atual Administração. Agradeceu os Deputados Geisa Teixeira e Ulysses 

Gomes pelas conquistas citadas pelos vereadores. Relatou visita dos 

Assessores do Deputado Estadual Cássio Soares. Lembrou que nos 

próximos dias será inaugurado o raio-x do hospital conquistado através do 

Deputado Cássio Soares. 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. 

 

 


