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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2018 

_______________________________________________________________________ 

 
Às 20h (VINTE HORAS) do dia 05 (CINCO) de JUNHO 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 9ª (nona) reunião ordinária os 

Vereadores: CLÁUDIO DONIZETE PEREIRA, NILSON DONIZETTE DA 

SILVA, RICARDO RIBEIRO DO PRADO, ANTÔNIO MARCO TRANCHES, 

GILMAR JOSÉ FERREIRA, ALOISIO ANTONIO BONELI ALMEIDA 

(BISCOITO), 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 dos 

requerimentos de urgência especial aos projetos de leis n.ºs 024 e 

025/2018 apresentado pelo Prefeito Municipal. 4 – Apreciação do 

requerimento de urgência especial ao projeto de resolução n.º 005/2018 

apresentado pela Mesa Diretora. 5 – Apreciação em turno único do projeto 

de lei n.º 024/2018, que dispõe sobre a instituição da Feira Livre do 

Município de Monte Belo. 6 – Apreciação em turno único do projeto de lei 

n.º 025/2018, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 

21.000,00 (vinte e um mil reais).  7 – Apreciação em turno único do projeto 

de resolução n.º 005/2018, que altera o horário de funcionamento da 

Câmara Municipal de Monte Belo. 8 – Apreciação em 1º (primeiro) turno do 

projeto de lei do legislativo n.º 005/2018, que dá denominação às ruas sem 

nome no loteamento “Ana Roberta”. 9 – Apresentação do Projeto de 

Emenda Modificativa n.º 001, apresentado ao projeto de lei do legislativo 
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n.º 005/2018, pelo vereador Nilson Donizette da Silva. 10 – Apreciação em 

turno único do Projeto de Emenda Modificativa n.º 001, ao projeto de lei do 

legislativo n.º 005/2018. 11 – Apreciação em 1° (primeiro) turno do projeto 

de lei do legislativo n.º 005/2018, que dá denominação às ruas sem nome 

no loteamento “Ana Roberta”. 12 – Apreciação em 2º (segundo) 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, 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. 13 

– Apreciação em 1º (primeiro) turno do projeto de lei n.º 019/2018, que 

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

2019 (dois mil e dezenove). Antes de iniciar os trabalhos o plenário fez um 

minuto de silêncio pelo falecimento do ex-vereador Natalino Batista Rosa. 

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 024 e 025/2018, bem como o projeto de resolução n.º 

005/2018. Logo, o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura dos 

requerimentos de urgência especial apresentados aos projetos de leis n.ºs 

024 e 025/2018, bem como o projeto de resolução n.º 005/2018. 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 024/2018 foi colocado em 

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

Fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva, solicitou 

“vistas” do Projeto de Lei n.º 024/2018. Ainda fazendo uso da palavra o 

vereador Nilson disse que quem deve ficar encarregado de instalar e 

desmanchar as barracas nas Feiras Livres são os próprios feirantes e não a 
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Administração Municipal. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora 

Maria Aparecida questionou não estar esclarecido no projeto se há ou não 

uma cobrança de taxa em relação as Feiras Livres. A vereadora disse ainda, 

que acredita que os direitos e deveres tem que ser iguais para todos, não 

tendo que onerar nem um e nem outro. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente 

da Câmara colocou o pedido de vistas em votação, sendo aprovado por 6 

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

Almeida (Biscoito), Antônio Marco Tranches, Maria Aparecida 

Correia de Freitas, Nilson Donizette da Silva, Ricardo Ribeiro do 

Prado e Rosária Aparecida Souza e 2 (dois) votos contrários, sendo dos 

vereadores: Gilmar José Ferreira e Valdir Francisco da Silva (Pezão). 

Em seguida o projeto de lei n.º 024/2018 foi retirado de pauta, ficando a 

apreciação do referido projeto de lei prejudicada nesta reunião. Em seguida 

o projeto de lei n.º 025/2018 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 resolução n.º 005/2018 foi colocado em discussão 

em turno único, já com o parecer favorável da comissão. Em votação em 

turno único, o referido projeto de resolução foi aprovado por unanimidade, 

ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida, o Exmo. Sr. Presidente, solicitou a 

leitura do Projeto de Emenda Modificativa n.º 001, apresentado ao Projeto 

de Lei do Legislativo n.º 005/2018, pelo vereador Nilson Donizette da Silva. 

Em seguida foi colocado em discussão em turno único o referido projeto de 

emenda, já com parecer o favorável da Comissão. Em votação em turno 

único o Projeto de Emenda Modificativa n.º 001, apresentado ao Projeto de 

Lei do Legislativo n.º 005/2018 foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 

(oito) votos. Em seguida o projeto de lei do legislativo n.º 005/2018 foi 

colocado em discussão em primeiro turno, salvo emenda, 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 

projeto de lei n.º 017/2018 foi colocado em discussão em segundo turno. 
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Em votação em segundo turno, o referido projeto de lei foi aprovado, 

obtendo 5 (cinco) votos favoráveis, sendo dos vereadores: Ricardo 

Ribeiro do Prado, Maria Aparecida Correia de Freitas, Nilson 

Donizette da Silva, Valdir Francisco da Silva (Pezão) e Cláudio 

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

Antônio Marco Tranches, Gilmar José Ferreira, Rosária Aparecida 

Souza e Aloisio Antonio Boneli Almeida (Biscoito).  Sendo o voto do 

Presidente, voto de desempate. Em seguida foi deixada a palavra franca 

aos vereadores. Fazendo uso da palavra o vereador Ricardo Ribeiro do 

Prado fez uma bela homenagem ao ex-vereador Natalino Batista Rosa, 

relembrando que o vereador atuou na legislatura de 2013/2016, inclusive 

tendo ocupado o cargo de 2º (segundo) Secretário na Mesa Diretora, no 

qual o vereador Ricardo foi Presidente da Câmara no biênio de 2015/2016. 

Ainda fazendo uso da palavra o vereador solicitou que encaminhasse ofício 

ao Poder Executivo, solicitando a colocação de redutores de velocidade ou 

radar no trevo de Monte Belo, tendo em vista que as pessoas estão fazendo 

caminhada e os veículos estão trafegando em alta velocidade, correndo o 

risco de acidentes no local. Solicitou ainda, que a Administração intervenha 

junto à Empresa Terceiro Tempo Empreendimentos Imobiliários do Jardim 

Carmen Ltda no sentido de tomar providências em relação a escada, que 

foi construída para “cortar” caminho até o loteamento, localizada ao lado 

da entrada que dá acesso ao loteamento (perto do arco), pois as pessoas 

estão atravessando o canteiro central sem olhar para os lados, causando 

perigo de ocorrer acidentes no local. Finalizando, solicitou esclarecimentos 

da Administração sobre a falta de pagamento da gratificação dos Servidores 

Municipais por possuírem cursos de especialização constante no Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos. Informou, que vários servidores já 

fizeram o curso de Pós-graduação, sendo que entre 10 (dez) ou 15 (quinze) 

protocolaram o pedido, porém não obtiveram resposta. Na sequência, o 

vereador convidou a comunidade em geral para a “Abertura da Copa do 

Mundo” na Creche Orminda Barbosa Vieira e CEMEI Hortência Boneli Bueno 
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a ser realizada na manhã de sexta-feira dia 08 (oito) de junho, sendo que 

o momento contará com hasteamento das Bandeiras e apresentação da 

Fanfarra Municipal Armando Teixeira dos Anjos. Ainda fazendo uso da 

palavra o vereador solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, 

solicitando informação sobre o motivo pelo qual ainda não foi instalada a 

Academia ao Ar Livre no distrito de Juréia. Em seguida fazendo uso da 

palavra a vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas pediu para que Deus 

dê o conforto e paz no coração da família do ex-vereador Natalino. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Gilmar José Ferreira manifestou 

satisfação pelas obras de recapeamento asfáltico no centro da cidade e no 

bairro Bom Jesus, agradecendo à Administração, o Prefeito Valdevino, os 

vereadores e o Deputado Federal Carlos Melles. Porém, reclamou do alto 

valor cobrado com a taxa de iluminação pública, sendo que postes não estão 

sendo colocados em locais que necessitam. Para o vereador                                             

se o serviço não é executado, deveria ser cortada a cobrança da taxa de 

iluminação pública pela Cemig. Ainda fazendo uso da palavra o vereador 

comentou viagem a Brasília, juntamente com o Presidente Cláudio e o 

vereador Pezão, conquistando recurso de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

junto ao Deputado Federal Renato Andrade para o hospital e área da saúde 

de Monte Belo. Informou ainda, que está chegando recursos da ordem de 

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

Federal Renato Andrade para obras de asfaltamento na Rua Coronel João 

Evangelista dos Anjos e Rua Sete de Maio em Monte Belo. Em seguida 

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

confirmou o que o vereador Gilmar disse e previu mais R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) até o final do ano. Ainda fazendo uso da palavra o 

vereador comentou que desde o ano passado vem cobrando a reforma da 

Praça de Esportes (pintura da quadra). Contou que cobrou o Secretário 

Municipal de Obras na última semana, mas o mesmo “surtou” e o chamou 

de “mercenário”. Na sequência, o vereador cobrou mais respeito com os 

vereadores, até porque o Prefeito deixou claro que o pedido deveria ser 
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atendido. Continuando, comentou sobre a resposta do pedido sobre a 

manutenção do canteiro da Avenida Norberto Hermenegildo dos Anjos, 

recebendo como resposta de que a poda de grama e o recolhimento de 

folhas e galhos são realizados periodicamente. O vereador manifestou 

insatisfação com a resposta encaminhada, alertando no sentido de que 

muitas coisas podem ser solucionadas facilmente, mas que não acontecem. 

Na sequência, o vereador cobrou a manutenção de postes e troca de 

lâmpadas e sugeriu que a Empresa Responsável fosse notificada pela 

realização de tal manutenção. Ainda fazendo uso da palavra o vereador 

cobrou providências para que seja realizada a limpeza no barracão da Praça 

no distrito de Juréia. Segundo o vereador, é um caso de ação da vigilância 

sanitária, pois está tendo infestação de pombos no local. Continuando, 

reclamou da sujeira no vestiário do campo do bairro Bom Jesus, sendo que 

o serviço iniciado não foi concluído. Agradeceu o Prefeito Municipal pelo 

empenho no asfaltamento na entrada do campo do bairro Bom Jesus. 

Parabenizou o vereador Antônio Marco pela verba no valor de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) conquistada junto ao Deputado 

Federal Carlos Melles que viabilizou o asfaltamento no centro da cidade. 

Citou verba no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 

através do Deputado George Hilton e contrapartida da Prefeitura Municipal 

no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Finalizando, solicitou que 

encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando providências para a 

reativação da fonte luminosa, pois está havendo descuido e mau uso do 

bem público, onde a fonte continua parada e se permanecer assim, o 

Município poderá perder este bem público. Em seguida fazendo uso da 

palavra o Exmo. Sr. Presidente cobrou respeito pelos vereadores por parte 

do Secretário Municipal de Obras e sugeriu a convocação do mesmo para 

prestar esclarecimentos na Câmara. Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Pezão concordou e os demais vereadores aprovaram a convocação 

do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos “Lilinho”, sendo 

aprovada por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida fazendo uso 
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da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva externou seus sentimentos 

à família do ex-vereador Natalino. Disse que Natalino não estava mais na 

política, porém nunca deixou de trabalhar em prol da população, 

especialmente do distrito de Juréia. Disse ainda, que ele foi uma pessoa 

que quando estava como vereador batalhou muito pelo distrito de Juréia, 

sempre com muita responsabilidade. Que Deus dê um bom lugar para ele, 

porque ele merece. Ainda fazendo uso da palavra o vereador agradeceu aos 

Deputados George Hilton e Carlos Melles pela destinação de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais) para obras de recapeamento no centro da 

cidade e no bairro Bom Jesus. Aconselhou que o povo reconheça o trabalho 

destes parlamentares em prol do Município. Valorizou ainda a contrapartida 

da Prefeitura no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), alertando que 

ainda restam outras ruas e avenida para receber a melhoria. Parabenizou o 

Prefeito Municipal e os Secretários pela ação, considerando o fato 

envolvendo o Secretário Lilinho e o vereador Pezão como “coisas do dia-a-

dia”. Valorizou ainda o Secretário Joãozinho Paraná e demais funcionários 

da Prefeitura pelo trabalho. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora 

Maria Aparecida lembrou que o Presidente havia pedido 01 (um) mamógrafo 

para o Município junto ao Deputado Estadual Cássio Soares, porém em 

contato mantido com a vereadora, o Deputado explicou sobre a 

impossibilidade. Assim, o Deputado está indicando, a pedido da vereadora 

Maria Aparecida e do Presidente Cláudio 01 (um) veículo modelo Van para 

a área da saúde. Para a vereadora, o veículo será muito importante para o 

Município, destacando a economia e o conforto aos pacientes. Na sequência, 

a vereadora agradeceu o Deputado Cássio Soares e o Presidente Cláudio 

pela conquista viabilizada. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador 

Antônio Marco Tranches confessou o sentimento de dever cumprido, com a 

certeza de que fazendo bem o trabalho a comunidade fica muito bem 

servida. Reconheceu que ainda há muito a ser feito. Porém, valorizou o 

recapeamento da Avenida e o asfalto do bairro Bom Jesus, concluído com 

seu apoio como vereador, colaboração do Prefeito Municipal e ação do 
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Deputado Federal Carlos Melles. Lembrou cobranças sofridas ao longo do 

tempo, sendo que agora a obra foi possível. Destacou o grande benefício 

do asfalto nas ruas do bairro Bom Jesus. Continuando, o vereador também 

valorizou os companheiros políticos do Município, que também apoiaram o 

Deputado Carlos Melles e fazem parte desta importante conquista. Ainda 

fazendo uso da palavra o vereador anunciou a destinação de R$ 358.000,00 

(trezentos e cinquenta e oito mil reais) através do Deputado Carlos Melles 

para a aquisição de 01 (um) veículo modelo Van e ambulância. Finalizando, 

informou um outro trabalho em andamento no valor de R$ 260.000,00 

(duzentos e sessenta mil reais) para obras de infraestrutura, além de            

R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a compra de mobília para o posto de 

saúde. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Rosária Aparecida 

Souza também confessou o sentimento de tristeza pelas palavras ofensivas 

do Secretário Municipal de Obras, mas concordou que o mesmo compareça 

na Câmara, refletindo sobre o fato e se retratando, até porque o considera 

uma pessoa muito educada. Na sequência, a vereadora manifestou sua 

confiança de que “tudo passa”. Ainda fazendo uso da palavra a vereadora 

solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, a pedido da moradora 

do bairro Córrego do Lobo, solicitando a manutenção de mata-burro no 

referido bairro, bem como a colocação de cascalho na estrada do Bairro 

Feital. Solicitou ainda, informação sobre o motivo pelo qual os moradores 

do distrito de Juréia estão pagando a taxa da rede de esgoto sanitário no 

valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais), constante no IPTU de 2018 (dois mil 

e dezoito), sendo que os mesmos utilizam “fossas” e não contam com o 

benefício do esgoto. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora 

parabenizou o Deputado Federal Carlos Melles pela execução do asfalto do 

bairro Bom Jesus, valorizando ainda, o servidor Luiz Carlos e outras pessoas 

envolvidas na conquista. Finalizando, agradeceu o Deputado Toninho 

Andrade pela destinação de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o Hospital 

de Monte Belo. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente 

falou que o ex-vereador Natalino era uma ótima pessoa, companheiro e que 
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Deus dê um bom lugar para ele e dê o conforto a sua família. Finalizando, 

valorizou o trabalho de todos os vereadores, sempre unidos pelo bem da 

população. Reconheceu o mérito do vereador Antônio Marco na obra de 

recapeamento, junto ao Deputado Carlos Melles, bem como do Deputado 

George Hilton e destacou também o esforço do Prefeito Municipal, Sr. 

Valdevino e de todos os vereadores. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente 

colocou os encaminhamentos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


