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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 03 (TRÊS) de OUTUBRO 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 17ª (décima sétima) 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 E 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 –Apresentação do projeto de 

decreto legislativo n.º 002/2017, que dispõe sobre a concessão do Título de 

Cidadão Montebelense ao Sr. Paulo Sergio Martins de Oliveira.4 –

Apresentação do projeto de decreto legislativo n.º 003/2017, que dispõe 

sobre a concessão do Título de Cidadão Montebelense ao Sr. Amarildo Elias 

Martins.5 –Apreciação em primeiro turno do projeto de decreto legislativo 

n.º 001/2017, que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão 

Montebelense ao Sr. Dr. Fabrício Lucas Dipe Prates Miranda. 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 foi realizada a leitura dos projetos de decretos legislativo n.ºs 

002 e 003/2017, de autoria do vereador Antônio Marco Tranches. Em 

seguida o projeto de decreto legislativo n.º 001/2017 foi colocado em 
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discussão primeiro turno, já com os pareceres favoráveis das comissões. 

Fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva justificou a 

indicação do nome do Dr. Fabrício para homenagem de Título de Cidadão 

Montelense, comentando que ele é uma pessoa simples, humilde, sempre 

olhou para os necessitados com muito carinho, amor e sempre participando 

junto ao povo. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Maria 

Aparecida Correia de Freitas também comentou sobre a indicação do Dr. 

Fabrício, dizendo que desde que o conheceu presenciou muitas vezes que 

quando o paciente, que dispunha de poucos recursos financeiros, estava 

internado no hospital e precisava de uma avaliação, o Dr. Fabrício não 

cobrava a avaliação. Disse ainda, que ele cuida dos pacientes com muito 

carisma, um grande profissional, competente, admirável por todos. Em 

seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente comentou que o Dr. 

Fabrício é um ótimo cardiologista que ajuda os pacientes do nosso 

Município. Em seguida passou-se a votação em primeiro turno do projeto 

de decreto legislativo n.º 001/2017. Em votação o referido projeto de 

decreto 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) agradeceu ao Deputado 

Estadual e Secretário Estadual de Saúde, Sr. Sávio Souza Cruz pela 

destinação de 01 (um) veículo para o município de Monte Belo. Ainda 

fazendo uso da palavra o vereador parabenizou os vereadores Gilmar, 

Rosária, Cláudio e Maria Aparecida que também conquistaram 01 (um) 

veículo para o Município através dos Deputados Estaduais Cássio Soares e 

Emidinho Madeira. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Gilmar 

José Ferreira apoiou as palavras do vereador Biscoito, valorizando os 

Deputados Emidinho Madeira, Sávio Souza Cruz e Cássio Soares. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva 

cumprimentou os vereadores que conquistaram veículos para Monte Belo 

através de seus Deputados e disse: “É assim que se faz política e não 

fazendo politicagem”. Parabenizou o Prefeito Municipal por receber o 
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benefício, independentemente do político que destina e disse: “O que vier 

será muito bem vindo, seja de qual partido for. Monte Belo está de braços 

abertos para receber qualquer convênio e recurso.” Em seguida fazendo uso 

da palavra o vereador Antônio Marco Tranches também parabenizou os 

vereadores pela conquista, considerando muito importante para a 

comunidade. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Maria 

Aparecida Correia de Freitas agradeceu ao Deputado Estadual Cássio Soares 

pela indicação ao Município de 01 (um) veículo Doblô de 7 (sete) lugares, 

atendendo assim os pacientes que necessitam de transporte. Também 

agradeceu os vereadores Biscoito, Rosária e Gilmar que também se 

empenharam junto aos seus Deputados. Argumentou que é preciso pensar 

no povo e não no lado político, como aconteceu no governo anterior. 

Criticou o sucateamento da Administração em gestões anteriores, 

principalmente na área da saúde. Também falou do empenho dos 

vereadores Pezão e Antônio Marco junto aos Deputados. Em seguida 

fazendo uso da palavra a vereadora Rosária Aparecida Souza agradeceu ao 

Deputado Estadual e Secretário Estadual de Saúde, Sávio Souza Cruz pela 

destinação do veículo, além dos Deputados Emidinho Madeira e Cássio 

Soares, corroborando com as palavras da vereadora Maria Aparecida. 

Afirmou que todos devem trabalhar para o povo. Em seguida fazendo uso 

da palavra o vereador Gilmar José Ferreira falou sobre o grave problema na 

rede de esgoto próximo ao local onde reside o morador “Flávio Mecânico”. 

Afirmou que o local está “desbarrancando” e precisa de providências 

urgentes. Citou que um vizinho já se disponibilizou em autorizar o uso do 

terreno para solucionar o problema. Também citou o problema da rede de 

esgoto do bueiro da APAE, gerando mau cheiro e transtornos. Ainda fazendo 

uso da palavra o vereador reivindicou a construção de um banheiro público, 

considerando que a obra tem custo reduzido. Lembrou que ele e o vereador 

Nilson já apresentaram indicação a respeito, mas nada foi feito. Assim, 

pediu empenho para que a obra seja executada. Em seguida fazendo uso 

da palavra o Exmo. Sr. Presidente reconheceu a urgência na obra da rede 
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de esgoto, defendendo o empenho de todos para que o problema seja 

solucionado. Também corroborou com a necessidade de construção de 

banheiros públicos. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Valdir 

Francisco da Silva (Pezão) confirmou o problema com a rede de esgoto. 

Manifestou que segundo informações, um operador da máquina da AMOG 

realizará o serviço. Na sequência, o vereador reivindicou a reforma do 

Campo de Futebol do bairro Bom Jesus, antes que a iluminação seja 

implantada, sendo que documentação da obra já foi assinada em Belo 

Horizonte na última semana. Ainda fazendo uso da palavra o vereador 

solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando reparos 

na rede de esgoto próxima a Câmara Municipal. Continuando, o vereador 

agradeceu ao Secretário Municipal de Saúde e sua equipe que conseguiram 

a limpeza e liberação de mina d’água no bairro Posses dos Lopes. Anunciou 

que o Deputado Federal Renato Andrade está liberando recursos no valor 

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a aquisição de uma ambulância, 

além de outra verba no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) que 

será destinada ao Município. Agradeceu ao Deputado Ulysses Gomes pela 

iluminação do Campo de Futebol do bairro Bom Jesus, que será muito 

importante para a comunidade. Ainda fazendo uso da palavra, o vereador 

solicitou que o Executivo promova reformas nos Campos de Futebol do 

bairro Bom Jesus, Distritos de Juréia e Santa Cruz da Aparecida. 

Finalizando, o vereador solicitou que encaminhasse ofício ao Poder 

Executivo, solicitando que seja asfaltada a Rua do bairro Santa Rita, tendo 

em vista o recapeamento asfáltico das ruas na cidade. Em seguida o 

vereador Antônio Marco Tranches, usou a palavra para solicitar a leitura do 

Ofício/Gab n.º 160/2017 em resposta ao Ofício CAM n.º 148/2017, 

informando que já foi realizado o corte de algumas árvores no Distrito de 

Juréia, sendo que as demais que ainda se encontram no local estão em 

análise pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente devido estarem 

próximas a rede elétrica. Ainda fazendo uso da palavra o vereador 

comentou do projeto de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ. 02.941.513/0001-22 

 

98 

sendo que a Caixa Econômica Federal já emitiu parecer favorável e a 

Prefeitura Municipal poderá abrir edital de licitação para a obra de 

recapeamento do centro da cidade. Informou que o recurso foi viabilizado 

pelo Deputado Federal Carlos Melles, que também destinou R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais) para obras no bairro Bom Jesus. Em 

seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente agradeceu a todos 

os vereadores que estão empenhados e sempre ajudando. Afirmou que o 

Deputado Estadual Cássio Soares é sempre atuante, apresentando muitas 

emendas para o Município, possibilitando o ultrassom, aparelho de oxigênio, 

veículo, raio-x (no valor de cento e vinte mil reais que será instalado no 

hospital). Em seguida o Exmo. Sr. Presidente agradeceu o Prefeito, Vice-

Prefeita e Deputado Carlos Melles pela conquista do recapeamento de todas 

as avenidas da cidade, no valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil 

reais), a qual deverá ser executada ainda neste ano. Finalizando, o Exmo. 

Sr. Presidente lembrou que a data registra um ano da vitória do Prefeito 

Valdevino e Vereadores nas eleições municipais. Destacou que representa 

a vitória da própria cidade, pois são praticamente R$ 10 (dez) milhões em 

recursos a serem destinados para Monte Belo, ou seja, a população em 

geral vai ganhar os benefícios das conquistas. Em seguida o Exmo. Sr. 

Presidente colocou o encaminhamento 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. 

 

 

 

 

 

 


