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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 05 (CINCO) de DEZEMBRO 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 21ª (vigésima 

primeira) 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 – 

Leitura de proposição protocolada na Secretaria. 3 – Apresentação em 1º 

(primeiro) turno do projeto de decreto legislativo n.º 014/2017, que dispõe 

sobre concessão do Título de Cidadão Montebelense ao Sr. Evandro 

Agostini. 4 – Apreciação em 1º (primeiro) turno do projeto de decreto 

legislativo n.º 015/2017, que dispõe sobre concessão do Título de Cidadão 

Montebelense ao Sr. Dr. Alex Tadeu Soares Cunha. 5 – Apreciação em 1º 

(primeiro) turno do projeto de lei do legislativo n.º 008/2017, que Declara 

de Utilidade Pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Monte 

Belo. 6 – Apreciação em 2º (segundo) turno do projeto de decreto 

legislativo n.º 008/2017, que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão 

Montebelense ao Sr. João Batista Lima. 7 – Apreciação em 2º (segundo) 

turno do projeto de decreto legislativo n.º 009/2017, que dispõe sobre a 

concessão do Diploma de Honra ao Mérito ao Exmo. Ex. Prefeito do 
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município de Monte Belo, Sr. Ronaldo Teixeira. 8 – Apreciação em 2º 

(segundo) turno do projeto de decreto legislativo n.º 010/2017, que dispõe 

sobre a concessão do Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Dr. José Reinaldo 

de Fátima Silva. 9 – Apreciação em 2º (segundo) turno do projeto de 

decreto legislativo n.º 011/2017, que dispõe sobre a concessão do Diploma 

de Honra ao Mérito à Sra. Dra.  Alessandra Maria de Cassia de Sousa Costa 

Pereira. 10 – Apreciação em 2º (segundo) turno do projeto de decreto 

legislativo n.º 012/2017, que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão 

Montebelense ao Cabo da PM de Monte Belo, Sr. Welton Ramos Frazão. 11 

– Apreciação em 2º (segundo) turno do projeto de decreto legislativo n.º 

013/2017, que dispõe sobre a concessão do Diploma de Honra ao Mérito ao 

Sr. Cacio Miguel de Oliveira. 12–Apreciação em 1º (primeiro) turno do 

projeto de lei n.º 029/2017, que estima a receita e fixa a despesa do 

município de Monte Belo para o exercício financeiro de 2018 (dois mil e 

dezoito). 13 – Apreciação em 1º (primeiro) turno do projeto de lei n.º 

037/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 

2018/2021. 14 – Apreciação do requerimento de urgência especial 

apresentado ao projeto de lei n.º 042/2017, pelo Prefeito Municipal. 15 –

Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 042/2017, que dispõe sobre 

abertura de crédito especial no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 

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 do projeto 

de lei n.º 042/2017. Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 

008/2017 foi colocado em discussão em segundo turno. Em votação em 

segundo turno o referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, 

ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 

009/2017 foi colocado em discussão em segundo turno. Em votação em 

segundo turno o referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, 

ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 

010/2017 foi colocado em discussão em segundo turno. Em votação em 
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segundo turno o referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, 

ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 

011/2017 foi colocado em discussão em segundo turno. Em votação em 

segundo turno o referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, 

ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 

012/2017 foi colocado em discussão em segundo turno. Em votação em 

segundo turno o referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, 

ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de decreto legislativo n.º 

013/2017 foi colocado em discussão em segundo turno. Em votação em 

segundo turno o referido projeto de decreto foi aprovado por unanimidade, 

ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de lei n.º 029/2017 foi 

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

das comissões. 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 037/2017 foi colocado em discussão em primeiro turno, já com 

os pareceres favoráveis das comissões. 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 008/2017 foi colocado em 

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

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

unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Logo, o Exmo. Sr. Presidente solicitou 

a leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei n.º 

042/2017. Em votação o Requerimento de Urgência Especial foi aprovado 

por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida foi consultado ao 

plenário se todos concordavam na ordem do dia do referido projeto de lei. 

Todos concordaram. Em seguida o projeto de lei n.º 042/2017 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 foi deixada a palavra 

franca aos vereadores. Fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente 

comentou a respeito do projeto que trata sobre a abertura de crédito 
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especial, esclarecendo ser uma herança do governo anterior referente a 

parcela que não foi paga na obra da rodoviária. A empreiteira ingressou na 

Justiça e o valor era de R$ 149.750,16 (cento e quarenta e nove mil, 

setecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), sendo que o mediante 

acordo o valor foi reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Gilmar José Ferreira disse que 

o trabalho da Administração deve ocorrer no próximo ano, visto que neste 

ano considerou bastante fraco. Destacou problemas na manutenção das 

estradas rurais em diversas localidades como nos bairros Posses da Serra, 

Correias e Esteves. O vereador também reclamou da grande incidência de 

pernilongos, gerando enorme transtornos aos moradores. Argumentou que 

este tipo de problema foi solucionado no governo do Sr. “Pedro Veinho”. 

Assim, entende que o problema tem simples solução. Ainda fazendo uso da 

palavra o vereador lembrou que manifestou seu voto contrário aos 

servidores ocupantes dos cargos de encarregados e chefes, considerando 

uma vergonha o salário recebido pelos funcionários que trabalham no pátio. 

O vereador disse, que alguns funcionários com os descontos em folha de 

pagamento, chegam a receber R$ 700,00 (setecentos reais). Entende que 

deve haver empenho para melhoria salarial porque muitos servidores “não 

tem condição de viver”. Finalizando, o vereador pediu solução de retirada 

de orelhão em frente à garagem do morador “Toninho Sabino”. Em seguida 

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

heranças deixadas pelo governo anterior, como o valor devido da rodoviária 

e máquina quebrada, ou seja, considerou grave a situação recebida na 

Prefeitura. Entende, inclusive, que o Prefeito Municipal deveria encaminhar 

a situação para a Polícia e Justiça. Ainda fazendo uso da palavra o vereador 

Pezão garantiu que as estradas rurais serão recuperadas, reconhecendo o 

esforço do Prefeito Valdevino, Encarregado Joãozinho Paraná e equipe do 

pátio. Garantiu que melhorias vão ocorrer nas estradas, inclusive nos 

terreiros de café. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Gilmar 

disse que o Prefeito Municipal é o único Prefeito que assumiu o Município 
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com maquinário e veículo novo. Relatou da chuva ocorre há 10 (dez) dias, 

mas não houve recuperação durante todo o ano. Sugeriu uma pesquisa na 

cidade perguntando “se este ano foi bom”. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Pezão afirmou que é fácil criticar sem procurar saber a 

realidade. O vereador voltou a falar de máquina quebrada e danos nos 

caminhões e disse que um conserto no caminhão de coleta do lixo custou 

R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). Em seguida fazendo uso da palavra 

o vereador Nilson Donizette da Silva argumentou sobre as críticas sobre as 

estradas, afirmando que o governo anterior o transporte escolar era 

interrompido na ocorrência de qualquer chuva, mas neste ano não houve 

qualquer prejuízo, mesmo com muitas chuvas. Além disso, o maquinário foi 

comprado pelo governo anterior, mas está sendo pago pelo atual. Garantiu 

que as máquinas e caminhões estão trabalhando. Sobre a incidência de 

pernilongos, considerou uma situação normal da natureza. Entende que o 

problema pode ser solucionado com cada pessoa cuidando do seu quintal, 

não deixando água empossada. Quanto ao aumento salarial dos chefes, 

questionou este fato e disse: “Aceita que dói menos”. Ainda disse, que o 

vereador Gilmar é um inconformado. Em seguida, reconheceu que o salário 

é ruim, mas ressaltou que esta situação ocorre há muitos anos. Anunciou 

que no próximo ano será feita uma reforma administrativa, o que deverá 

melhorar o salário dos servidores.  Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Antônio Marco Tranches comentou que o Deputado Federal Carlos 

Melles trabalhou junto ao Ministério das Cidades e liberou uma parte do 

projeto de asfaltamento do bairro Bom Jesus. Com isso, o valor de R$ 

112.000,00 (cento e doze mil reais) já está na conta da Prefeitura, 

confirmando o benefício. Citou ainda, mais R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) para obras de recapeamento da cidade, com licitação 

no dia 07 (sete) de dezembro e liberação do recurso no início do próximo 

ano. Comentando a respeito da recuperação das estradas rurais, o vereador 

reconheceu as falhas, mesmo destacando o empenho do Joãozinho Paraná. 

Lembrou que sempre parabenizou, mas apontando as estradas faltantes, 
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como do bairro Correias e Muquem. Também reconheceu a dificuldade de 

conservação no período de chuvas. Salientou que o trabalho vai continuar, 

amenizando os problemas existentes. Em seguida fazendo uso da palavra 

a vereadora Rosária Aparecida Souza reivindicou a colocação de poste em 

local na Rua João Sebastião de Faria, no bairro Bom Jesus, pois os 

moradores estão reivindicando esta providência e pediu o apoio dos 

colegas. Em seguida, a vereadora agradeceu o título conquistado de 

maneira invicta pela equipe da Associação do Bom Jesus e Futebol Society 

em Cabo Verde, além dos patrocinadores e pessoas que muito ajudaram. 

Em seguida o Exmo. Sr. Presidente parabenizou a vereadora Rosária e 

equipe de futebol pela importante conquista. Também parabenizou o 

vereador Pezão pela participação nos Jogos da AMOG. Entende que o 

incentivo ao esporte deve continuar, sendo um grande benefício em 

diversas áreas. Os vereadores Nilson, Maria Aparecida e Pezão também 

parabenizaram a colega pela conquista. Reconheceu que em determinados 

momentos o clima fica tenso, principalmente com cobranças do vereador 

Gilmar. Reconheceu que ainda não foi possível atender todas as estradas 

rurais, mas acredita que o melhor será feito. Concordou também com os 

vereadores Nilson e Antônio Marco. Disse que a situação será melhor no 

próximo ano. Confirmou os problemas com pernilongos e defendeu 

melhorias salariais aos servidores. 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. 

 

 

 

 

 


