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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 17 (DEZESSETE) de JANEIRO 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 2ª (segunda) 

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 –Apresentação da Portaria n.º 088/2017. 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 o Sr. 

Marcelo Theodoro da Silva, usou a tribuna livre, onde relatou sobre 

questões envolvendo a gestão anterior, relacionada com a situação da frota 

municipal; alegação de dinheiro em caixa e custos de obra executada com 

fonte luminosa. Finalizando, entregou ao vereador Valdir Francisco da Silva 

(Pezão) o projeto de sua autoria no qual se trata de reivindicação do 

transporte universitário gratuito. Após a utilização da tribuna, o Exmo. Sr. 

Presidente solicitou a leitura das indicações de vereadores n.ºs 001, 002, 

003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 e 010/2017. Em seguida foi deixada a 

palavra franca aos vereadores. Fazendo uso da palavra o vereador Gilmar 

José Ferreira comentou sobre a situação que está sendo investigada na 

Câmara. Entende que isso não pode acontecer mais no Município, sendo 
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uma vergonha. Lembrando eleições que disputou, venceu e perdeu, afirmou 

que o povo deve ajudar os vereadores com denúncias sobre possíveis 

irregularidades para que os fatos sejam apurados. Ainda fazendo uso da 

palavra o vereador comentou sobre a situação do canil, sugeriu a castração 

dos cães para que o problema seja amenizado. Na sequência, o vereador 

solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando que seja 

realizada a recuperação do mata-burro situado entre o Distrito de Santa 

Cruz da Aparecida e o bairro Palmital dos Costas. Finalizando, o vereador 

solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a 

colocação de lombadas (redutores de velocidade) na Rua 15 (quinze) de 

Novembro e na Avenida Norberto Hermenegildo dos Anjos, no bairro Bom 

Jesus.Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco 

Tranchesinformou a destinação de recurso, através do Deputado Federal 

Carlos Melles, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) 

para o asfaltamento das ruas do bairro Bom Jesus, sendo as seguintes: 

Antônio Ribeiro do Prado, José Antônio de Oliveira, João Ferreira Filho, 

Francisco Camilo, Joaquim Caldas Chagas Júnior e uma parte das ruas do 

bairro Santa Rita.Ainda fazendo uso da palavra o vereador relatou sua luta 

pela conquista das casas populares para a comunidade. Citou que o 

Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes e o Assessor do Deputado 

Federal Carlos Melles estiveram com o Prefeito Municipal na última semana 

“abrindo as portas” dos Gabinetes Parlamentares e sugerindo a aquisição 

de lotes de terrenos, com isso podendo então ser viabilizado um projeto de 

habitação popular. Finalizando, o vereador solicitou que encaminhasse 

ofício ao Poder Executivo, solicitando a intervenção junto ao Deputado 

Estadual Antônio Carlos Arantes, no sentido de viabilizar projetos do PNHR 

(Programa Nacional de Habitação Rural) em nosso Município. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Luiz Arnaldo Martins (Luiz Balduino) 

relatou que juntamente com o vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) e 

seu partido, estão lutando junto ao Deputado Federal Renato Andrade na 

busca de recursos para Monte Belo. Citou que no próximo mês, inclusive, 
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estará pessoalmente em Brasília, DF. Informou que o Deputado Federal 

Renato Andrade já destinou recursos no valor de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) para investimentos nas áreas da saúde, educação e 

a aquisição de 01 (um) ônibus a ser licitado. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Ricardo Ribeiro do Prado solicitou que encaminhasse 

ofício ao Poder Executivo, solicitando a concessão das progressões das 

“letras” de todos os servidores públicos municipais. Em seguida fazendo uso 

da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva lembrou o total empenho 

em prol da reabertura da creche do bairro Bom Jesus, sem resultados 

alcançados.Citou exatamenteo dia que a vereadora Rosária publicou em 

uma rede social que o Deputado Estadual Emidinho Madeira destinará a 

verba para a reforma do prédio da creche do bairro Bom Jesus, porém a 

obra da creche é uma promessa de campanha do Prefeito Valdevino. 

Relatou que o Prefeito já está providenciando a reabertura da creche, porém 

reparos são necessários. Disse que através dos recursos anunciados pela 

vereadora Rosária, a expectativa é a melhor possível. Garantiu que o 

esporte vai voltar a ter as glórias do passado, através dos campeonatos e 

funcionamento da Praça de Esportes. Citou que o Prefeito Municipal, 

inclusive, vai colocar professores de Educação Física na Praça de Esportes 

para atender adolescentes que ficam nas ruas.Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) solicitou que 

encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando o envio de Projeto no 

qual dispõe sobre a proibição de festividades no Estádio Municipal José 

Amâncio de Souza. Ainda fazendo uso da palavra o vereador solicitou a 

leitura de ofício de sua autoria, juntamente com o vereador Luiz Arnaldo 

Martins (Luiz Balduino) encaminhado ao Deputado Federal Renato Andrade, 

no qual reivindicam a aquisição de 01 (um) micro-ônibus para a Secretaria 

de Saúde de Monte Belo para atendimento intermunicipal com o objetivo de 

transportar pacientes até as cidades circunvizinhas e de longa distância. 

Solicitaram ainda, a destinação de 01 (um) ônibus para o transporte escolar 

municipal, tendo em vista a situação precária em que se encontra o 
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transporte municipal. O ofício também foi assinado pelos vereadores 

Cláudio, Nilson, Antônio Marco e devendo ser assinado pelo Prefeito 

Municipal Valdevino. O vereador destacou a importância do transporte para 

a cidade de Alfenas, relatando a dificuldade enfrentada por muitas pessoas. 

Finalizando, o vereador criticou os custos com as festas de final de ano, que 

inclusive prejudicaram as condições do campo de futebol. Em seguida 

fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura da Portaria 

n.º 088/2017, que instaura sindicância no âmbito da Câmara Municipal de 

Monte Belo. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente realizou a leitura de uma 

nota oficial do Poder Legislativo, relatando que ao assumir a Presidência da 

Câmara recebeu um déficit financeiro no valor de R$ 264.000,00 (duzentos 

e sessenta e quatro mil reais), pendência referente ao não pagamento dos 

vencimentos do mês de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis) dos 

vereadores, servidores, funcionários contratados, rescisão de contrato, 

repasse do INSS e fornecedores.  Assim, tomou as medidas cabíveis como 

a instauração de sindicância para apuraçãodos fatos, de valores, 

responsável ou possíveis responsáveis. Após a conclusão dos trabalhos o 

resultado será comunicado à população. Finalizando, o Exmo. Sr. Presidente 

disse: “Os responsáveis serão punidos conforme a Lei. O dinheiro público 

tem que ser administrado com honestidade e responsabilidade. Se for 

apurado algum culpado, vai pagar por isso. Não vamos abafar o caso, ou 

devolve o dinheiro, ou cadeia. O que a justiça decidir, vai ser feito.” 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 para constar lavrou-se esta ata, 

que após lida, achada conforme e aprovada, vai assinada pelos Vereadores 

da Casa. 

 

 

 

 


