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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2018 

_______________________________________________________________________ 

  
Às 20h (VINTE HORAS) do dia 02 (DOIS) de MAIO 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 7ª (sétima) 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 turno único do projeto de lei n.º 020/2018, que dispõe 

sobre a abertura de crédito especial no valor de R$18.871,37 (dezoito mil, 

oitocentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos). 3 – Apreciação 

em turno único do projeto de lei n.º 021/2018, que dispõe sobre a abertura 

de créditos especiais no valor de R$ 34.078,32 (trinta e quatro mil e setenta 

e oito reais e trinta e dois centavos). 4 – Apreciação em turno único do 

projeto de lei n.º 022/2018, que dispõe sobre a abertura de crédito 

suplementar no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) 5 – 

Apreciação em 1º (primeiro) turno do projeto de lei do 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 

– Apreciação em 1º (primeiro) turno do projeto de lei n. 017/2018 que 

ratifica o protocolo de intenções firmado entre os Municípios de Arceburgo, 

Areado, Bom Jesus da Penha, Botelhos, Cabo Verde, Guaranésia, Guaxupé, 
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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. 7 –Apresentação da Prestação de Contas do 

município de Monte Belo referente ao exercício de 2015 (dois mil e quinze), 

sendo Prefeito à época o Sr. Humberto Fernandes Maciel. 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 dos projetos de leis 

n.ºs 020, 021 e 022/2018 e dos projetos de leis complementar n.º 002 e 

003/2018 de autoria do Poder Executivo; projeto de lei do legislativo n.º 

005/2018 de autoria do vereador Gilmar José Ferreira. Logo, o Exmo. Sr. 

Presidente solicitou a leitura dos requerimentos de urgência especial 

apresentados aos projetos de leis n.ºs 020, 021 e 022/2018. Em votação 

os requerimentos foram aprovados 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. Todos 

concordaram. Em seguida o projeto de lei n.º 020/2018 foi colocado em 

discussão em turno único, já com os pareceres favoráveis das comissões. 

Em votação em turno único, o referido projeto de lei foi aprovado por 

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

021/2018 foi colocado em discussão em turno único, já com os pareceres 

favoráveis das comissões. Em votação em turno único, o referido projeto 

de lei foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o 

projeto de lei n.º 022/2018 foi colocado em discussão em turno único, já 

com os pareceres favoráveis das comissões. Em votação em turno único, o 

referido projeto de lei foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. 

Em seguida o projeto de lei do legislativo n.º 004/2018 foi colocado em 

discussão em primeiro turno, já com o parecer favorável da comissão. Em 

votação em primeiro turno, o referido projeto de lei foi aprovado por 

unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente 
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informou que o projeto de lei n.º 017/2018 foi retirado de pauta para uma 

melhor análise. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente informou ao plenário a 

apresentação da Prestação de Contas do município de Monte Belo referente 

ao exercício de 2015 (dois mil e quinze), sendo Prefeito à época o Sr. 

Humberto Fernandes Maciel. Informou que os vereadores poderão solicitar 

cópia dos documentos integrantes da Prestação de Contas, juntamente à 

Secretaria da Câmara, advertindo o plenário que o prazo para apreciação 

das contas vence no dia 08 (oito) do mês de agosto do ano de 2018 (dois 

mil e dezoito). Em seguida o Exmo. Sr. Presidente informou que as contas 

do exercício de 2015 (dois mil e quinze), sofreu investigação por parte do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sendo que recentemente foi 

emitido parecer favorável, com uma diferença no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Em seguida foi deixada a palavra franca aos vereadores. Fazendo 

uso da palavra o vereador Gilmar José Ferreira falou sobre o início da 

colheita do café, sendo que o morador do bairro Palmital dos Costas, Sr. 

“Mario do Varte” pediu melhorias na estrada. Ainda fazendo uso da palavra 

o vereador manifestou seu entendimento de que o Prefeito Municipal 

deveria contratar patroleiros ou pagar horas extras para que o trabalho 

ocorra também nos finais de semana, recuperando assim, as estradas o 

mais rápido possível. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Valdir 

Francisco da Silva (Pezão) agradeceu a equipe do pátio municipal pela 

melhoria na rua do bairro Pôr-do-Sol. Informou que o Prefeito Municipal 

garantiu que será solucionado em breve o problema existente no distrito de 

Santa Cruz da Aparecida. Citou que recebeu fotos sobre a situação. Relatou 

que desta mesma forma, o Executivo afirmou que vai atender todo o 

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

Tranches solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando 

melhorias na estrada da Invernada, que vai até o córrego próximo do 

propriedade do Sr. Luis Podestá, onde a situação é ruim e os produtores 

rurais estão próximos do início da colheita do café. Solicitou ainda, que seja 

realizada a manutenção no mata-burro próximo ao “Marcelo do Pio 
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Cardoso”, no Sítio Quatis, pois está difícil o tráfego de veículos no local. Em 

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

que o Prefeito Municipal não “corta” as horas extras de ninguém, os 

funcionários apenas não estão fazendo as respectivas horas extras. 

Informou que quando o percentual da folha de pagamento baixar eles vão 

fazer as horas extras e receber por elas. Ainda fazendo uso da palavra o 

vereador declarou que tem observado o esforço dos servidores 

encarregados pelas estradas. Revelou que a Prefeitura conta com 3 (três) 

máquinas trabalhando. Explicou que o Secretário está colocando máquinas 

por bairro, seguindo uma sequência. Com a chegada de 01 (um) caminhão 

pipa e devido cascalhamento, a expectativa é que no máximo 30 (trinta) 

dias os problemas sejam solucionados. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente 

informou que no distrito de Santa Cruz da Aparecida a intenção do Poder 

Executivo é asfaltar as ruas da localidade. Em seguida o vereador Valdir 

Francisco da Silva (Pezão) ainda reclamou que ao final de cada reunião o 

vereador Gilmar passa por botecos e oficinas difamando os vereadores da 

Câmara. Chegou, inclusive, a xingar o Prefeito Municipal. Assim, o vereador 

indagou ao Presidente o que poderia ser feito, pedindo mais respeito com 

todos os vereadores e eleitores. Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Gilmar José Ferreira afirmou que o vereador Pezão somente 

inventa mentiras e faz difamação. Assim, também pediu ao Presidente que 

observe a conduta do vereador. Reclamou dos ataques sofridos, afirmando 

que é “puxa saco” do Prefeito. Disse que “não tampa o sol com a peneira”. 

Finalizando, o vereador pediu provas da acusação sofrida. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Pezão garantiu que o vereador Gilmar 

usa de mentiras. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente 

interveio entre as palavras proferidas dos vereadores Gilmar e Pezão. 

Afirmou que o vereador Gilmar não conhece o Regimento Interno da 

Câmara, explicando sobre “o direito da palavra”, sem interrupção. Também 

alertou sobre os palavrões e ofensas aos vereadores, como sempre faz. 

Defendeu ética e postura. Explicou sobre a falta de decoro e possibilidade 



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ. 02.941.513/0001-22 

 

5 

de cassação de mandato. Finalizando, o Exmo. Sr. Presidente pediu 

ponderação por parte dos vereadores Gilmar e Pezão. Avisou, que como 

Presidente, tem a obrigação de colocar ordem no plenário e cumprir o que 

determina o Regimento Interno da Câmara. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Antônio Marco Tranches também comentou a respeito, 

argumentando que a postura dos dois vereadores não serve à comunidade. 

Manifestou respeito e concordância com as palavras do Presidente e disse: 

“Temos que nos posicionar como autoridades e pessoa representante do 

povo”. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Rosária Aparecida 

Souza manifestou seu bom entendimento e admiração aos vereadores 

Gilmar e Pezão, porém concordou com o Presidente sobre a necessidade de 

provas. Assim, defendeu a união entre todos na busca de verbas e 

conquistas que possam beneficiar a população. Em seguida fazendo uso da 

palavra a vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas argumentou que a 

população coloca os vereadores como seus representantes, para serem 

unidos e para que possam trabalhar pelo Município de uma forma geral, ou 

seja, sem observar situação ou posição e disse: “Somos remunerados pelo 

Município para fazer esta representação e trabalhar pelo povo”. Concordou 

com o posicionamento do Presidente, rebatendo “picuinhas” entre os 

vereadores e defendendo o respeito entre todos os vereadores. Em seguida 

fazendo uso da palavra a vereadora Rosária solicitou a leitura da resposta 

do ofício encaminhado para o Poder Executivo, no qual consta o envio de 

um abaixo-assinado dos moradores do bairro Bom Jesus reivindicando a 

reabertura da creche do bairro Bom Jesus. Conforme resposta encaminhada 

pelo Poder Executivo, o Prefeito Municipal informou que a administração 

está analisando juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, a 

viabilidade de reabertura da referida creche. Na sequência, conforme 

solicitação da vereadora Rosária, foi realizada a leitura da resposta do ofício 

encaminhado para o Poder Executivo, solicitando a manutenção e a 

colocação de cascalho na estrada que dá acesso a propriedade rural do “Sr. 

Zé Carneiro”. Conforme resposta encaminhada pelo Poder Executivo, o 
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Prefeito Municipal informou que a reinvindicação já se encontra nas pauta 

do plano de manutenção e conservação de estradas vicinais do Município 

este ano. Continuando, a vereadora falou sobre a necessidade da 

conservação das estradas rurais. Finalizando, a vereadora solicitou que 

encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a colocação de cascalho 

na estrada do bairro Correias, próximo a residência do Sr. Carlos, bem como 

a colocação de cascalho na estrada que dá acesso ao carreador de café do 

“Sr. João Paulino”. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Valdir 

Francisco da Silva (Pezão) pediu providências em relação a colocação de 

bueiros em frente à Câmara Municipal, bem como a reforma, o mais rápido 

possível, do campo de futebol do bairro Bom Jesus. Finalizando, o vereador 

solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a 

manutenção no canteiro localizado na Avenida Norberto Hermenegildo dos 

Anjos, no bairro Bom Jesus. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


