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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 21 (VINTE E UM) de FEVEREIRO 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 4ª (quarta) 

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. 4 –

Apreciação dos requerimentos de urgência especial apresentado aos 

projetos de leis n.ºs 001, 002, 003, 004 e 005/2017, pelo Prefeito 

Municipal.5 –Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 001/2017, que 

autoriza o Poder Executivo a efetuar a abertura de crédito especial no 

orçamento vigente de 2017 do município de Monte Belo, por superávit 

financeiro de 2016, no valor de R$ 38.391,43 (trinta e oito mil, trezentos e 

noventa e um reais e quarenta e três centavos) para aquisição de veículo 

para a Secretaria Municipal de Obras. 6 –Apreciação em turno único do 

projeto de lei n.º 004/2017, que altera parte do anexo da relação de ações 

por programa da Lei n.º 2.667, de 19 de dezembro de 2013 PPA 2013-

2017, que dispõe sobre manutenção do convênio da AMOG-Guaxupé-MG e 

manutenção do convênio com a EMATER-MG. 7 –Apreciação em turno único 

do projeto de lei n.º 003/2017, que altera anexo da Lei n.º 2.778, de 12 de 
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dezembro de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária de 2017.8 –Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 

005/2017, que autoriza o Poder Executivo a efetuar abertura de crédito 

especial no orçamento vigente de 2017 do município de Monte Belo por 

superávit financeiro na fonte do exercício de 2016, no valor total de R$ 

137.294,40 (cento e trinta e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e 

quarenta centavos) para manutenção do convênio com a AMOG e EMATER.9 

–Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 002/2017, que acrescenta 

ao artigo 1º da Lei n.º 2.779, de 13 de dezembro de 2016, que autoriza a 

concessão de subvenções, auxílios financeiros, contribuições para o 

exercício de 2017. 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 a Sra. Vilda Moreira da Silva, usou a 

tribuna livre, para tratar sobre o remanejamento dos alunos do 6º (sexto) 

ao 9º (nono) ano da Escola Municipal de Santa Cruz da Aparecida, onde 

relatou que os pais não tenham concordado com o remanejamento, 

revelando que continuam lutando pelos direitos de seus filhos. Citou sobre 

as dificuldades de horário, condições do transporte e estradas. No final, 

reivindicou melhorias no posto de saúde da localidade, manifestando 

satisfação pelo fato da Secretária Municipal de Saúde, Sra. Maria Aparecida 

Correia de Freitas ter confirmado total empenho neste sentido. Após a 

utilização da tribuna, o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura da indicação 

de vereador n.º 014/2017, de autoria do vereador Luiz Arnaldo Martins 

(Luiz Balduino) e dos projetos de leis n.ºs 001, 002, 003, 004 e 005/2017, 

de autoria do Poder Executivo. Em seguida foi realizada a leitura do 

requerimento de urgência apresentado ao projeto de lei n.º 001/2017. Em 

votação o requerimento foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) 

votos. Em seguida o projeto de lei n.º 001/2017 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, a cidadã Leila Valeriana, indagou a assessoria, 
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motivo pelo qual não havia sido realizada a leitura dos demais 

requerimentos de urgências apresentados aos projetos de leis n.ºs 002, 

003, 004 e 005/2017. Motivo pelo qual, o Exmo. Sr. Presidente da Casa, 

solicitou a leitura dos requerimentos de urgência especial apresentado aos 

projetos de leis n.ºs002, 003, 004 e 005/2017.Em seguida passou-se a 

apreciação dos referidos requerimentos. Em votação os requerimentos 

foram aprovados por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o 

Exmo. Presidente colocou novamente em votação o projeto de lei n.º 

001/2017 que 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 lei n.º 004/2017 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 lei n.º 003/2017 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 lei n.º 005/2017 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 lei n.º 

002/2017 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 foi 

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

vereador Aloisio Antonio Boneli Almeida (Biscoito) informouque juntamente 

com os vereadores Gilmar e Rosária conseguiram recursos através da 

Deputada Federal Damina Pereira, manifestando agradecimento à referida 

Deputada pela destinação destes recursos no valor de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) para o Município de Monte Belo, sendo distribuídos da seguinte 

forma: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a Associação do bairro Bom 
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Jesus; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a Associação do bairro Posses 

da Serra e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a Associação do distrito de 

Juréia.Informou que os recursos deverão chegar no Município em um prazo 

aproximado de 1 (um) mês. Informou que o Deputado Estadual Sávio Souza 

Cruz também está destinando uma verba para as Associações dos distritos 

de Santa Cruz da Aparecida e Juréia e bairros Posses da Serra e Bom 

Jesus.Em seguida fazendo uso da palavra, o vereador Gilmar José Ferreira 

pediu apoio ao vereador Nilson Donizette da Silva, que atua com servidor 

público no transporte escolar, no intuito deque seja encontrado uma 

alternativa junto à Secretária Municipal de Educação, para mudançano 

horário dos alunos se deslocarem dos bairros rurais para a Escola do 

Município, de modo que atenda a necessidade dos pais ealunos. Ainda 

fazendo uso da palavra o vereador manifestou agradecimento ao Deputado 

Federal Luis Tibé,que através de sua solicitação, fez a doação de 01 (um) 

ônibus para a população de Monte Belo. Finalizando, o vereador lembrou do 

compromisso eleitoral do Prefeito Municipal em viabilizar o transporte de 

estudantes universitários para a cidade de Guaxupé e Alfenas, solicitando 

um posicionamento a respeito destainiciativa. Em seguida fazendo uso da 

palavra o Exmo. Sr. Presidente confirmou que o Prefeito Municipal está 

fazendo um levantamento para identificar de que maneira poderá ser 

concedida ajudade custo no transporteà cada estudante, garantindo que os 

estudantes receberão tal ajuda.Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Nilson Donizette da Silva informou que a partir desta próxima 

semana, 01 (um) veículo será destinado ao transporte exclusivo das 

crianças menores do bairro Palmital dos Costas e que outros 2 (dois) 

veículos atenderão os bairros vizinhos.  Em seguida fazendo uso da palavra 

a vereadora Rosária Aparecida Souza também informou os recursos 

conquistados através da Deputada Damina Pereira, manifestando 

agradecimento. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Valdir 

Francisco da Silva (Pezão) informou que está sendo feito um levantamento 

dos locais que precisam de postes de iluminação na cidade, Distritos de 



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ. 02.941.513/0001-22 

 

22 

Santa Cruz da Aparecida e Juréia.Relatou que em breve será realizada a 

licitação, viabilizando a melhoria para muitos moradores dos locais. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches 

parabenizou a cidadã Vilda pelo uso da tribuna. Argumentou que o Distrito 

de Santa Cruz da Aparecida tem sido esquecido pelos políticos. Reconheceu 

que não conseguiu fazer muito pelo Distrito de Santa Cruz da Aparecida, 

destacando seu empenho pelo Telecentro e Torre de Celular, mas garantiu 

que ainda irá conquistar muito para o referido Distrito. Ainda fazendo uso 

da palavra, o vereador informou que o Deputado Federal Carlos Melles 

destinou 01 (um) ônibus para Monte Belo, que deverá chegar ao Município 

no início do próximo mês. Finalizando, o vereador relatou que o grupo 

político do DEM tem cobrado o valor entre R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) de emenda parlamentar 

nesteano para a execução de asfalto. Citou ainda, que a obra do bairro Bom 

Jesus já está empenhada para conclusão e agora nova conquista será 

viabilizada. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Ricardo Ribeiro 

do Prado destacou a importância do uso da tribuna, parabenizando a 

moradora pela iniciativa. Ainda fazendo uso da palavra o vereador 

manifestou agradecimento a Deputada Estadual Geisa Teixeira pela 

destinação de recurso viabilizado no ano passado e que hoje está sendo 

aplicado na aquisição de diversos equipamentos de grande importância pelo 

Hospital. O vereador informou ainda, que a Deputada também está 

viabilizando a destinação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a 

Escola Estadual Frei Levino para a realização de obras de construção de 

uma quadra de areia, reforma da quadra e dos alambrados ao redor da 

Escola. Ainda fazendo uso da palavra o vereador Ricardo Ribeiro do Prado 

informou que compareceu na cidade de Belo Horizonte, juntamente com o 

vereador Gilmar José Ferreira e o Prefeito Municipal, para receber01 (um) 

ônibus de 42 (quarenta e dois) lugares para utilização no programa 

Caminhos da Escola, através de Emenda do Deputado Federal Luis Tibé, 

destinado ao município de Monte Belo, manifestando agradecimento ao 
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referido Deputado.Ainda fazendo uso da palavra o vereador solicitou a 

leitura do ofício encaminhado pelo Deputado Federal Aelton José de Freitas 

informando a liberação da última parcela de recurso financeiro no valor de 

R$ 49.170,00 (quarenta e nove mil e cento e setenta reais), referente ao 

repasseatravés do Ministério das Cidades, para pagamento da reforma das 

piscinas da Praça de Esportes de Monte Belo. Finalizando, o vereador 

solicitou que encaminhasse ofício à Secretária Municipal de Saúde e Bem 

Estar Social, solicitando informação sobre existência de projeto que atenda 

o Grupo da Terceira Idade nos Distritos de Juréia, Santa Cruz da Aparecida 

e demais bairros. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson 

Donizette da Silva lembrou que juntamente com a então vereadora Maria 

Aparecida Correia de Freitas, conseguiu verbas em duas oportunidades para 

o Distrito de Santa Cruz da Aparecida, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos 

e cinquenta mil reais). Revelou que o Ex-Prefeito Municipal também perdeu 

recurso no valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), viabilizado 

através de sua solicitação para o bairro Posses da Serra.Em seguida o 

Exmo. Sr. Presidente parabenizou a cidadã Vilda pela coragem e 

explanação, reafirmandoser verdade o que foi dito pela mesma. Ainda 

fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente informou que o Prefeito 

disponibilizará 01 (uma) ambulância para permanecer no Distrito de Santa 

Cruz da Aparecida para atendimentoda população, além de mais 

funcionários para atender no Posto de Saúde em tempo integral. 

Finalizando, o Exmo. Sr. Presidente revelou as dificuldades de começo de 

mandato, agumentando que o atual Prefeito Municipal “pegou uma bomba 

e uma bagunça”, com o Distrito abandonado e maquinário quebrado, mas 

acredita que a população de todo o Município será beneficiada com os 

ajustes que estão sendo feitos.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 
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para constar lavrou-se esta ata, que após lida, achada conforme e 

aprovada, vai assinada pelos Vereadores da Casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


