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

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 07 (SETE) de MARÇO 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 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, 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 – Tribuna Livre do 

Cidadão. 3 – 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 Sr. Sérgio Aparecido Gomes, usou a tribuna livre, para tratar 

de assunto referente ao transporte escolar, reclamação de alunos e estrada 

em situação precária, se declarando como representante dos bairros 

Palmital dos Costas, Santa Cruz da Aparecida, Tejo, Perobas e Rodrigues, 

tendo como principal assunto abordado a solicitação do retorno dos alunos 

para a Escola do distrito de Santa Cruz da Aparecida. Após a utilização da 

tribuna, o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura das indicações de 

vereadores n.º 015/2017, de autoria da vereadora Rosária Aparecida Souza 

e n.º 016/2017, de autoria do vereador Luiz Arnaldo Martins (Luiz 

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

uso da palavra o vereador Gilmar José Ferreira apoiou o cidadão Sérgio, 
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revelando seu posicionamento contrário à medida tomada pelo Poder 

Executivo em relação à Escola do distrito de Santa Cruz da Aparecida. Em 

seguida fazendo uso da palavra a vereadora Rosária Aparecida Souza 

também revelou o mesmo posicionamento do vereador Gilmar José 

Ferreira. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette 

da Silva esclareceu que a Escola do distrito de Santa Cruz da Aparecida não 

foi fechada, informando que a escola permanece funcionando até o 5º 

(quinto) ano. O vereador relatou que “reivindicar é um direito de todos”, 

mas questionou que se está tão ruim para os próprios alunos, eles devem 

pedir mudança para o Prefeito Municipal, pois, segundo o vereador tem 

conhecimento, a maioria dos alunos está gostando de estudar na cidade de 

Monte Belo. Argumentou que esta iniciativa foi uma opção do Prefeito 

Municipal, pensando no melhor para todos, principalmente aos alunos, 

devido existir menor quantidade de alunos na sala, fato que não estava 

tendo o rendimento adequado no aprendizado. Relatou que em relação ao 

suposto excesso de alunos na sala de aula e qualidade da merenda na 

Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves, o vereador afirmou 

que a situação pode ser verificada, inclusive junto ao Diretor da referida 

Escola, pedindo a convocação do Diretor para prestar esclarecimentos na 

Câmara. Defendeu as mudanças promovidas no transporte escolar e disse 

que a estrada principal está em boas condições, porém devido à enorme 

quantidade de chuvas, naturalmente surgem dificuldades de manutenção. 

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

parabenizou o cidadão Sérgio pelo uso da tribuna, ressaltando que todos 

tem o direito de reivindicar. Conclamou moradores de outros bairros a 

também usar a tribuna e apresentar suas reinvindicações, em uma atitude 

de união em prol do Município. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. 

Sr. Presidente agradeceu e parabenizou o cidadão Sérgio pela sua coragem, 

manifestando ter acreditado nas palavras do cidadão, defendendo seu 

direito de reinvindicação por melhorias. Finalizando, o Exmo. Sr. Presidente 

concordou com o vereador Nilson Donizette da Silva na iniciativa de 
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convocar o Diretor da Escola para prestar esclarecimento na Câmara a 

respeito da merenda escolar e excesso de alunos. Em seguida fazendo uso 

da palavra o vereador Aloisio Antonio Boneli Almeida (Biscoito) fez uma 

retificação no que havia informado na reunião anterior sobre a verba de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) a ser destinada pela Deputada Federal Dâmina 

Pereira. Esclareceu que o valor será dividido da seguinte forma: R$ 

10.000,00 (dez mil reais) para o Conselho da Polícia Militar; R$ 10.000,00 

(dez mil reais) para a Associação do distrito de Juréia; R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) para o bairro Posses da Serra e R$ 50.000,00 (cinqüenta mil 

reais) para a Associação do bairro Bom Jesus. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Ricardo Ribeiro do Prado agradeceu ao Deputado 

Estadual Emidinho Madeira pela destinação de 01 (um) caminhão para o 

Município. Explicou que antes do período eleitoral protocolou projeto no 

Gabinete do referido Deputado para a instalação de 01 (uma) Academia ao 

Ar Livre na estação do distrito de Juréia, porém a instalação não foi possível 

devido à falta de condições do piso, sendo que os equipamentos foram 

levados para o pátio municipal. Citou que em breve a Prefeitura estará 

fazendo a adequação para possibilitar a instalação da Academia ao Ar Livre. 

Ainda fazendo uso da palavra, o vereador informou que o Deputado 

Estadual Emidinho Madeira deverá destinar recursos no valor de R$ 

50.000,00 (cinqüenta mil reais) para o projeto da reforma da quadra da 

Praça de Esportes de Monte Belo. Finalizando, o vereador relatou sua 

participação em movimento e grupo de defesa ambiental, denominado SOS 

Rio Muzambo. Informou que será lançado 01 (um) panfleto falando sobre a 

bacia do Rio Muzambo e defendeu a participação e envolvimento de todos 

nas causas ambientais. Na sequência, revelou e lamentou a ocorrência de 

crime ambiental há 02 (duas) semanas no bairro rural Tromposk, no 

município de Monte Belo. Citou que tomou conhecimento, que um cidadão 

vendeu a parte do lado de um rancho e muitas árvores foram cortadas no 

local, formando uma verdadeira rua, inclusive com colocação de 10 (dez) 

caminhões de cascalho, faltando apenas uma parte para acabar de fazer o 
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corte de árvores ao redor do rio para a colocação de equipamentos para a 

extração de areia. Revelou que o ato foi praticado por um cidadão da cidade 

de Muzambinho, no qual não foi citando o nome pelo vereador, cogitando o 

fato do mesmo ter conseguido autorização junto à administração do 

Município, através da atual ou anterior gestão. Informou que foi 

apresentada denúncia junto ao Ministério Público e acionada a Polícia 

Florestal, que já esteve no Município. O vereador disse: “É um crime e vão 

pagar por isso”. Conclamou a população a denunciar o desmatamento. 

Reconheceu a necessidade de retirada de areia, mas criticou a abertura de 

novas dragas e sugeriu a criação de uma forma de arrecadação de impostos 

devido à grande quantidade de areia retirada do Município. Em seguida o 

Exmo. Sr. Presidente informou o encaminhamento de ofício ao Diretor da 

Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves para convidá-lo a 

participar da próxima reunião ordinária para prestar esclarecimentos sobre 

os questionamentos feitos pelo Sr. Sérgio relacionados a referida Escola. 

Em seguida o Exmo. Sr. Presidente colocou este encaminhamento de ofício 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


