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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 15 (QUINZE) de AGOSTO 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 14ª (décima 

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, 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 primeiro turno do projeto de lei do legislativo n.º 004/2017 

que dá nova denominação à Rua Alfa, passando a denominar-se Rua 

Joaquim Luiz da Silva. 3 –Apreciação em primeiro turno do projeto de lei 

do legislativo n.º 005/2017 que dá nova denominação à Rua Gama, 

passando a denominar-se Rua Antônio Carlos Teixeira (Bolinha). 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 projeto de lei do legislativo n.º 004/2017 foi colocado em 

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

Fazendo uso da palavra o vereador Gilmar José Ferreira justificou a 

indicação do nome do Sr. Joaquim Luiz da Silva para nomeação de rua, 

comentando que ele foi um homem trabalhador, pai de família, pedreiro, 

candidato a vereador por 02 (duas) oportunidades, que lutou por Monte 
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Belo, considerando justa a homenagem. Em seguida fazendo uso da palavra 

o vereador Nilson Donizette da Silva e o Exmo. Sr. Presidente 

parabenizaram o vereador Gilmar pela iniciativa. Em seguida passou-se 

apreciação do projeto de lei n.º 004/2017. 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 do legislativo n.º 005/2017 foi colocado 

em discussão em primeiro turno, já com os pareceres favoráveis das 

comissões. Fazendo uso da palavra o vereador Gilmar José Ferreira 

justificou a indicação do nome do Sr. Antônio Carlos Teixeira (Bolinha) para 

nomeação de rua, comentando que ele foi um homem trabalhador e 

honesto, considerando justa a homenagem.Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Nilson Donizette da Silva e o Exmo Sr. Presidente 

parabenizaram o vereador Gilmar pela iniciativa. Em seguida passou-se 

apreciação do projeto de lei n.º 005/2017. Em votação em primeiro turno, 

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 Nilson Donizette da Silva criticou a situação dos 

animais soltos pelas ruas da cidade. Informou que está sendo alugado o 

curral do “Celino” para a colocaçãodestesanimais.Parao vereador, o povo 

está aproveitando da situação, fatoque demostra uma falta de respeito. 

Argumentou que todos sabem quem são os donos dos animais e deveria 

ser registrado um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Militar, com o caso 

sendo encaminhado ao Ministério Público. Desta forma, as pessoas poderão 

ser responsabilizadas. Acredita, inclusive, que está acontecendo uma 

“politicagem” para atrapalhar a administração. Em seguida fazendo uso da 

palavra a vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas concordou como 

vereador Nilson. Relatou que, quando estava ocupando o cargo de 

Secretária Municipal de Saúde, por várias vezes acompanhou a polícia 

militar, equipe de zoonoses e veterinário na captura dos animais.Citou que 

em uma ocasião, o filho do dono de alguns bois esteve rapidamente no local 

para recolher os animais. Reforçou a sugestão de encaminhamento dos 
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casos ao Ministério Público e disse: “Isso é uma “palhaçada”, um absurdo e 

uma falta de respeito”, criticou. Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) também defendeu uma 

providência urgente porparte do Executivo. Disse quetomou conhecimento, 

de que está sendo providenciado um curral, com os proprietários pagando 

a diária e depois com possibilidade de leilão dos animais. Ainda fazendo uso 

da palavra o vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) se dirigiu ao 

vereador Gilmar José Ferreira dizendo que o mesmo estava bravo em 

relação à Farmácia Básica Municipal. Explicou que este problema está sendo 

solucionado através de licitação e em breve será liberado os medicamentos. 

Na sequência, o vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) reclamou que o 

vereador Gilmar estaria colocando os demais vereadores “numa saia justa” 

a respeito do ônibus. Relatou que não gostou do que aconteceu nesta 

semana (sem dizer o que) e disse: “Está fazendo uma política contra nós. 

O senhor fala uma coisa na Câmara e depois sai na rua falando outra coisa 

diferente”, reclamou. E acrescentou: “O senhor veio criticar a 

responsabilidade da Câmara de roubo, uma coisa e outra... O senhor é tão 

falador que não sabia que o senhor estava envolvido também”. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Gilmar José Ferreira iniciou dizendo que 

já havia avisado o vereador Pezão antes da reunião de que fosse provocado 

“falaria a verdade”. Em seguida o vereador iniciou lembrando da declaração 

dos colegas de corte de gastos. Lembrou também que conseguiu 01 (um) 

ônibus e o vereador Marquinho outro. Citou que na época a então Presidente 

Dilmadestinou mais meia dúzia de ônibus, havendo mais 4 (quatro) ou 5 

(cinco). Contou que já fiscalizou os ônibus da Prefeitura e verificou que 

transportam 2 (dois) ou 3 (três) alunos. Portanto, entende que não houve 

corte de gastos. Em seguida o vereador Gilmar reclamou da falta de respeito 

do vereador Pezão, pois tem 20 (vinte) anos de mandato e não apenas 5 

(cinco) meses e disse: “Vocês falaram que vão me processar, que 

processem. Quero ver se vocês acham pega. Tenho advogado e bom”. Na 

sequencia o vereador disse que o loteamento Novo Horizonte foi feito até a 
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última rua, mas sem ligação até o ribeirão. Citou que a cidade tem 87 

(oitenta e sete) bueiros sem tampas e entupidos, com mau cheiro no bairro 

Bom Jesus devido ao esgoto a céu aberto. Considerou uma mentira a 

promessa de asfaltamento entre Monte Belo e o distrito de Santa Cruz da 

Aparecida, declaração que teria sido feita pelo então vereador Luiz Balduino 

no mês de abril ou maio e disse: “Isso é tapear o povo. É um sonho e se 

fizer eu ando pelado. Dizem que vão asfaltar daqui até na ponte”. Para o 

vereador, o asfalto deveria atender ao bairro Bom Jesus, sendo assim, 

cumprida a promessa realizada. Também prometeram o asfalto para o 

bairro Paranazinho e disse: “Passou a hora de asfaltar lá (Paranazinho) e 

não na roça onde mora meia dúzia”, voltou a criticar. Falou também da 

fonte luminosa e a Praça de Esportes e disse: “Sobre vocês falarem na rua 

que vão me processar e me prender, passou da hora de vocês fazerem isso. 

Quero ver se aboca dá para vocês. Jesus e o povo me elegeu. Não estou 

aqui de favor de vocês, mas de favor do povo. Mexam com a lei amanhã. 

Quero ver se vocês tiram eu daqui”, desafiou. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) informou que está 

sendo providenciada a colocação de uma grade ao redor da fonte luminosa. 

Citou que a obra da Praça de Esportes também será concluída, com 

expectativa de inauguração da piscina no período do calor. Em seguida o 

vereador, garantiu ao vereador Gilmar que ninguém está falando em 

processo, mas aconselhou que o mesmo não fique em boteco falando mal 

dos colegas. Revelou que o vereador Gilmar teria falado mal dele e do 

vereador Marquinho. Na sequência, o vereador Gilmar negou este fato, 

acusando Pezão da mesma prática contra sua pessoa. Lembrou que ele e 

Marquinho já “mexeram” uma vez e não deu certo, pagando por este fato. 

E voltou a dizer contra o vereador Pezão: “Quem fala mal de mim é ele. 

Quem gravou um vídeo lá na roça, um vídeo falso, uma brincadeira em um 

rancho e fez eu gastar seis mil contos sem poder, foi o vereador Pezão”.Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Pezão negou que esteja se 

envolvendo constantemente em polêmica, acusando Gilmar, relatando que 
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o vereador Gilmar “chamou” o Secretário do Pátio de vagabundo, o mesmo 

fazendo com a Secretária Municipal de Saúde. Aconselhou que o vereador 

tenha respeito. Na sequencia o vereador Gilmar reclamou que tem sofrido 

críticas pesadas por pessoas invejosas. Em seguida fazendo uso da palavra 

o vereador Antônio Marco Tranches confirmou que já “esbarrou” com o 

vereador Gilmar, sendo que o levou até o Fórum. Defendeu ética dos 

vereadores dentro e fora da Câmara. Para o vereador, as conversas de ruas 

não acrescentam em nada a favor da comunidade. Quando alguém se sentir 

prejudicado, o caso deve ser levado até o Fórum, exigindo provas. E disse: 

“A nossa cidade precisa de melhorias e não de discussões que não vão 

acrescentar em nada”. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador 

Nilson Donizette da Silva questionou o vereador Gilmar sobre o loteamento 

citado, sendo que o mesmo respondeu que este loteamento foi feito em 

mandatos anteriores. Sobre o transporte escolar, o vereador comentou que 

talvez Gilmar não esteja enxergando os alunos pequenos dentro dos ônibus. 

Contou que transporta 42 (quarenta e dois) alunos no ônibus, garantindo 

que não tem ônibus andando vazios. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente 

falou sobre o transporte de alunos dos bairros Santa Cruz da Aparecida, 

Palmital dos Costas, Grama, Posses dos Lopes, Posses da Serra e Tormenta, 

com todos os ônibus completos. Relatou que em relação à economia, 

através de recursos próprios, o Prefeito comprou um veículo modelo Strada 

0 Km, um veículo para distribuir a merenda escolar, um carro para a área 

da saúde, uma caminhonete D10, 01 (uma) motocicleta, um carro para o 

gabinete. Além disso, tem R$ 10 milhões em projetos a serem liberados. 

Também garantiu o asfalto até na ponte e dentro do distrito de Santa Cruz 

da Aparecida, podendo no futuro asfaltar entre Monte Belo e Santa Cruz da 

Aparecida. O Exmo. Sr. Presidente ainda alertou que “falta de decoro 

parlamentar” é crime. Avisou que, havendo alguma denúncia, com prova 

por falta de decoro, providências serão tomadas. Lembrou providências 

tomadas no passado quanto às “conversas do Gilmar”. “Quebra de decoro 

não tem advogado que segura não”, avisou. Em seguida fazendo uso da 
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palavra o vereador Gilmar parabenizou o colega Marquinho pelas palavras, 

lembrando a solução do problema no passado. E revelou: “Se falei isso, foi 

num rancho, bêbado. Fizeram uma armação para mim. Marcaram o dia para 

eu ir lá, com caboclo pra filmar o que eu ia falar. Fizeram uma janta para 

mim, com uma meia dúzia de cascavel”. Falou da amizade com o vereador 

Antônio Marco e Nilson, explicando que é da oposição. Elogiou também o 

Presidente, dizendo que o “ama de coração”. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Antônio Marco Tranches solicitou o encaminhamento de 

ofício ao Secretário Municipal de Obras, solicitando a limpeza nos terrenos 

na última rua do bairro Jardim das Acácias. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Pezão relatou visita do Assessor do Deputado Federal 

Renato Andrade, garantindo apoio a cidade de Monte Belo. Citou que a 

expectativa é da liberação de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) já no 

próximo mês. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Maria 

Aparecida Correia de Freitas prestou amplos e completos esclarecimentos 

sobre as dificuldades enfrentadas na aquisição de medicamentos para o 

Município. Relatou que os medicamentos são comprados por regionalização, 

que quando ocupou a Secretaria de Saúde, o Município estava atrasado com 

os medicamentos alguns meses. Segundo a vereadora, tomou 

conhecimento através de ligações telefônicas, que Monte Belo não estava 

fazendo o pagamento da parte do Município, sendo que por esta questão a 

Farmácia estava com falta de medicamentos. Informou ainda, que após ter 

acertado a dívida, foi realizada a licitação, porém alguns fornecedores não 

estavam entregando os medicamentos, foi quando a vereadora entrou em 

contato com os mesmos que não tinham condições financeiras. Diante desta 

situaçãoa vereadora e o farmacêutico Luciano comunicaram através de 

ofício ao Promotor da Comarca de Monte Belo o que estava acontecendo, 

com o intuito de conseguirem ajuda do Poder Público. Em seguida o Exmo. 

Sr. Presidente revelou que a atual administração encontrou uma dívida com 

funcionários num valor em torno de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta 

mil reais),obrigações patronais, devendo ser paga até o final deste ano. 
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“Mais uma herança”, disse. Mesmo assim, o vereador acredita que será 

possível promover muitas realizações em prol do povo e da cidade. Em 

seguida o Exmo. Sr. Presidente colocou o encaminhamento do ofício do 

vereador Antônio Marco Tranches 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


