CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ. 02.941.513/0001-22

1

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS
GERAIS, DO ANO DE 2018

_______________________________________________________________________

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 06 (SEIS) de NOVEMBRO do ano de 2018
(dois mil e dezoito), 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, 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 – Apreciação dos
requerimentos de urgência especial aos projetos de leis n.ºs 051, 052, 053
e 054/2018, apresentado pelo Prefeito Municipal. 4 – Apreciação em turno
único do projeto de lei n.º 051/2018 que dispõe sobre criação de vagas e
alteração de anexo da Lei 2.800, de 30 (trinta) de junho de 2017 (Ficam
criadas as vagas de provimento efetivo para o cargo de Motorista de
Ambulância e Auxiliar de Contabilidade). 5 – Apreciação em turno único do
projeto de lei n.º 052/2018 que altera a lei n.º 2.816, de 10 (dez) de
novembro de 2017, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios
financeiros e contribuições para o exercício de 2018. 6 – Apreciação em
turno único do projeto de lei n.º 053/2018 que autoriza a abertura de
crédito especial no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). 7 –
Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 054/2018 que cria a Câmara
Técnica de Saúde e de Farmacoterapia. 8 – Apresentação da Nota Oficial
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n.º 001/2018, informando sobre os pagamentos dos servidores municipais
com cargo de professor, cujos vencimentos são vinculados ao FUNDEB,
esclarecendo que serão pagos de acordo com os repasses oriundos dos
cofres do Estado de Minas Gerais; a dívida com o Estado para os cofres
públicos de Monte Belo chegou ao valor de R$ 2.848.138,09 (dois milhões,
oitocentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e oito reais e nove centavos)
até a data de 31 (trinta e um) de outubro de 2018; o Município não pode
arcar com recursos próprios, os valores não repassados pelo Estado, pois
se tratam de recursos exclusivos; já se encontra ajuizada a ação junto ao
Tribunal de Justiça de Minas Gerais para o pagamento dos valores
atrasados; somente neste mês que ocorreu o parcelamento dos professores
vinculados ao FUNDEB. 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 leis n.ºs 051, 052, 053 e 054/2018 e da Nota Oficial n.º
001/2018, de autoria do Poder Executivo. Logo, o Exmo. Sr. Presidente
solicitou a leitura dos requerimentos de urgência especial aos projetos de
leis do executivo n.ºs 051, 052, 053 e 054/2018. Em votação os
Requerimentos de Urgência Especial foram aprovados por unanimidade, ou
seja, 8 (oito) votos. Em seguida foi consultado ao plenário se todos
concordavam na ordem do dia dos referidos projetos de leis. Todos
concordaram. Em seguida o projeto de lei n.º 051/2018 foi colocado em
discussão em turno único, já com os pareceres favoráveis das comissões.
Fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco Traches, solicitou “vistas”
do Projeto de Lei. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente da Câmara colocou o
pedido de vistas em votação, sendo aprovado, obtendo 5 (cinco) votos
favoráveis, sendo dos vereadores: Aloisio Antonio Boneli Almeida
(Biscoito), Antônio Marco Tranches, Gilmar José Ferreira, Nilson
Donizette da Silva e Cláudio Donizete Pereira e 4 (quatro) votos
contrários, sendo dos vereadores: Maria Aparecida Correia de Freitas,
Ricardo Ribeiro do Prado, Rosária Aparecida Souza e Valdir
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Francisco da Silva (Pezão). Sendo o voto do Presidente, voto de
desempate. Em seguida o projeto de lei n.º 051/2018 foi retirado de pauta,
ficando a apreciação do referido projeto de lei prejudicada nesta reunião.
Em seguida o projeto de lei n.º 052/2018 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 o projeto de lei n.º 053/2018 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 o projeto de lei n.º
054/2018 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 reprovado, obtendo 5 (cinco) votos contrários, sendo dos
vereadores: Aloisio Antonio Boneli Almeida (Biscoito), Antônio Marco
Tranches, Rosária Aparecida Souza, Gilmar José Ferreira e Cláudio
Donizete Pereira e 4 (quatro) votos favoráveis, sendo dos vereadores:
Maria Aparecida Correia de Freitas, Ricardo Ribeiro do Prado, Nilson
Donizette da Silva e Valdir Francisco da Silva (Pezão). Sendo o voto
do Presidente, voto de desempate. Em seguida foi deixada a palavra
franca aos vereadores. Fazendo uso da palavra o vereador Gilmar José
Ferreira comentou que a população paga caro pela iluminação pública,
sendo que diversas ruas estão sem lâmpadas e merecem uma fiscalização
por parte da Prefeitura. A situação é complexa, inclusive, no bairro Santa
Rita e outras localidades. Na sequência, o vereador solicitou que
encaminhasse ofício ao Poder Executivo, atendendo ao pedido dos
moradores do bairro Santa Rita solicitando a abertura da Rua Otávio Alves.
Ainda fazendo uso da palavra o vereador falou da situação precária no
cemitério municipal, sem o necessário espaço para sepultamentos. Sugeriu
o fechamento de rua aberta no passado, com retirada de muro e aumento
da área do cemitério. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador
Antônio Marco Tranches reivindicou melhorias na estrada rural do bairro
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Grama, onde moradores e usuários estão reclamando bastante da situação
enfrentada. Reconheceu o avanço na conservação das estradas rurais nos
últimos dez anos, mas entende que é possível melhorar ainda mais este
trabalho. Na sequência, falou de seu empenho em prol de conquistas para
a cidade, citando recursos junto aos Deputados Federais Carlos Melles e
Renato Andrade para o recapeamento de ruas. Citou também a execução
do passeio de acesso ao loteamento Jardim Carmem. Em seguida fazendo
uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente concordou e acrescentou que
algumas estradas necessitam de recuperação o mais rápido possível.
Confirmou a situação ruim no bairro Grama e pediu a colocação de cascalho
em outro trecho da estrada. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador
Gilmar argumentou que a melhor época para conservar as estradas é nos
meses de junho, julho e setembro, período antes das chuvas. Inclusive,
fazendo, as saídas das águas e proibindo os proprietários de terra de fechar.
Finalizando, criticou a situação da fonte luminosa localizada na Avenida
Francisco Wenceslau dos Anjos e pedindo providências a respeito. Em
seguida fazendo uso da palavra o vereador Ricardo Ribeiro do Prado
informou que a fonte já está funcionando à sextas-feiras, sábados e
domingos.

Na sequência, o vereador agradeceu aos vereadores pela

votação do projeto de lei referente a Feira Comercial de Monte Belo e a
iluminação de Natal. Providência que, segundo o vereador, vai fomentar a
economia local. Informou que a iluminação será feita na Avenida Jorge
Vieira, em frente à Escola Coronel. Na sequência, o vereador solicitou que
encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a iluminação de Natal
em outros pontos dentre eles: a entrada da cidade, praças, distritos de
Santa Cruz e Juréia, coreto com a casa do Papai Noel. O vereador pediu que
a população ajude a conservar os enfeites natalinos e evitar o vandalismo
na referida iluminação alusiva ao Natal. Em seguida, o vereador sugeriu que
o serviço de limpeza ocorra no dia seguinte da realização da Feira
Comercial. Ainda fazendo uso da palavra o vereador lembrou que Monte
Belo estará comemorando 80 (oitenta) anos de emancipação política,
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comentando um pouco da história do Município. Na sequência, comentou
sobre o projeto que previa a criação da Câmara Técnica de Saúde e de
Farmacoterapia, entendendo que seria uma iniciativa importante e positiva.
Junto ao judiciário os remédios que tem disponível, iria ser mais rápido,
seria bom ter aqui no Município porque na cidade de Guaranésia tem.
Entende que iria ter fiscalização dos médicos, enfermeiros. Acredita que
deveria repassar novamente este projeto. Em seguida fazendo uso da
palavra o vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) informou que está
sendo feita a licitação do asfalto da rua da prefeitura, obra que deverá ser
executada em breve. Também afirmou que tem cobrado diariamente
melhorias na iluminação pública, citando postes na rua do colégio, no bairro
Bom Jesus e outros pontos. Também está empenhando em melhorais em
uma praça, em avenida, inclusive sobre iluminação. Em seguida,
reconheceu pontos críticos e necessidade de cascalho e trechos, mas não
observa as estradas em situação tão ruim. Criticou situação de rua no bairro
Pôr-do-Sol, onde está com vergonha dos moradores, pois tem pedido
melhorias há algum tempo e nada foi feito. Agora, a Prefeitura garante que
o serviço será executado. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador
Nilson Donizette da Silva comentou que desde o início do ano a Prefeitura
vem pagando os salários dos 100 (cem) professores com recursos próprios,
sendo em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Isto porque o
Governo Estadual não repassou os recursos do FUNDEB. Hoje, segundo
informações, o Município de Monte Belo tem quase R$ 3 milhões de reais
em recursos referente aos repasses em atraso pelo Estado. Com o recurso
(se depois repassado pelo Estado) não retorna aos cofres da Prefeitura, se
o

Prefeito

continuar

pagando

poderá

incorrer

em

improbidade

administrativa. O vereador revelou que naquele dia havia ocorrido uma
reunião em Passos com representantes da AMEG, AMOG e ALAGO,
estudando medidas judiciais para que este recurso retorne ao caixa do
Município. Esclareceu que o Município tem o recurso, mas não há dotação
orçamentária e falou: ”Dinheiro tem no Município, mas infelizmente não tem
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como pagar”. Ainda fazendo uso da palavra o vereador argumentou sobre
a situação das estradas rurais, dizendo que é preciso haver compreensão
por parte da população. Isto porque os servidores do setor trabalharam
diariamente colocando cascalho nas estradas. Prova disso, que até o
momento o transporte escolar não foi paralisado por causa das estradas,
mas as constantes chuvas acabam prejudicando o trabalho de conservação.
Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Rosária Aparecida Souza
solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, encaminhando o
abaixo-assinado, contendo 424 (quatrocentos e vinte e quatro) assinaturas,
no qual solicita que seja fixada novamente a mesa com bancos na Praça da
Avenida Francisco Wenceslau dos Anjos, próximo a Banco do Brasil. Contou
que foi procurada por algumas pessoas em relação ao abaixo-assinado.
Ainda fazendo uso da palavra a vereadora solicitou que encaminhasse ofício
ao Poder Executivo, atendendo à solicitação do Sr. Amado Joaquim da Silva,
solicitando a reconstrução do meio-fio em rua do bairro Jardim das
Hortências, bem como a recolocação de placas e sinalização. Isto porque o
meio-fio foi destruído pela máquina e a enxurrada está entrando em terreno
baldio, derrubando o barranco. Em seguida a vereadora Rosária agradeceu
todos que votaram no Deputado Estadual Sávio Souza Cruz, reconhecendo
o seu trabalho em prol do Município. E ainda, a exemplo dos vereadores,
pediu melhorias na iluminação pública em diversos pontos da cidade. Em
seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson confirmou que a mesa de
truco foi resultado de sua indicação. Esclareceu que foi através de um
abaixo-assinado dos motoristas de táxi que pediram que a mesa fosse
mudada de local, sendo que este abaixo-assinado chegou até o Prefeito
Municipal. Assim, os usuários não ficaram sem a mesa. Entende que o novo
local ficou mais adequado, evitando transtornos. Sobre a falta de iluminação
pública em diversos pontos, o vereador informou que o morador pode
acionar o pátio da prefeitura, falar com Fábio ou João, passando o endereço
para que a empresa responsável promova o reparo. Em seguida fazendo
uso da palavra o vereador Ricardo aproveitou para sugerir a retirada da
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banca ao lado do coreto, pois este bem é tombado e a banca está
abandonada no local. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson
disse que a mesa não foi tirada porque o Prefeito quis tirar, foi feito um
abaixo-assinado para tirar aquela mesa do lugar, não foi tirada por acaso.
O pessoal não ficou sem a mesa de jogar truco, apenas foi mudado de local.
Os abaixo-assinados saíram do pessoal do ponto de táxi e estava
atrapalhando por juntar muita gente no local. O vereador não vê a
necessidade de retornar a mesa para o local, considerando que não está
prejudicando ninguém. Todos os motoristas de táxi falaram que estavam
sendo prejudicados. A mesa não ficou longe não, está em torno de 60
(sessenta) metros do local onde estava. Acredita que muita gente assinou
o abaixo-assinado sem saber o que estava acontecendo. Ressaltou que
queria ver as pessoas assinar de espontânea vontade. Reiterou que eles
não ficaram sem a mesa. O abaixo-assinado deles não saiu de casa em casa
pedindo assinatura. Relatou que o “Sr. Mafu” saiu de casa e casa com o
abaixo-assinado.

As

pessoas

assinaram

sem

saber

o

que

estava

acontecendo e disse: “Vai me desculpar a pessoa, mas isso é uma vergonha
de sair de casa em casa para voltar à mesa para colocar no mesmo lugar”.
Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora Rosária falou: “O Sr.
Vereador Nilson disse que é uma vergonha que as pessoas não sabia, o Sr.
assina alguma coisa que o Sr. não sabe e põe os seus documentos? Se o
Sr. acha uma vergonha e é o que o povo pediu, o Sr. tem que falar isso
para quem quis”. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson
falou que acredita que o abaixo-assinado não foi falado que havia sido
colocado outra mesa. O vereador disse que isso é uma politicagem, sem
fundamento de uma coisa mínima, tem que ser cobrado coisas maiores. Em
seguida fazendo uso da palavra a vereadora Rosária disse: ”O vereador tem
uma mania de tudo que fala é politicagem, mas o Sr. Vereador não faz as
suas politicagens vereador? Quem assinou não foram os políticos que
assinou, foi o povo”. Ressaltou dizendo que acha que o vereador Nilson
deveria chegar na praça e falar para o povo. Finalizando, a vereadora disse:
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“A minha parte foi feita”. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador
Gilmar aproveitou para pedir a retirada de um carro “velho” e parado no
centro da cidade. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Valdir
Francisco da Silva (Pezão) reclamou de críticas sofridas envolvendo seu
posicionamento favorável aos vereadores Nilson e Ricardo e disse que todos
os vereadores sabem que ele cobrou da Prefeitura, dos Chefes, para que
fosse arrumado o bueiro localizado próximo ao prédio do “Miguelzinho”.
Relatou que dias atrás o “Sr. Miguelzinho” veio falar com ele por causa da
votação da denúncia dos vereadores Ricardo e Nilson, citando que o
vereador havia acabado com a sua carreira política. Na sequência, o
vereador disse: “Eu não defendi o vereador Nilson e Ricardo, eu votei certo
dentro da lei. Eu peguei os documentos da Tomada de Contas Especial,
estão todos envolvidos nessa denuncia, e está no fórum, quero ver tudo
apurado no final, cada um vai ter a sua parcela de culpa”. Em seguida
fazendo uso da palavra o vereador Gilmar disse: “Lá não tem ninguém
envolvido não, a Justiça que está resolvendo, o Ministério Público”. Em
seguida fazendo uso da palavra o vereador Aloisio Antonio Boneli Almeida
(Biscoito) falou: “Já está no fórum, ninguém está envolvido em nada. Todo
o povo de Monte Belo sabe que nenhum vereador de Monte Belo nunca
pegou 1 (um) centavo aqui na Câmara”. Na sequência, o vereador Biscoito
também se manifestou e defendeu os vereadores. Em seguida fazendo uso
da palavra o vereador Pezão disse: “O Sr. não pegou, o nome do Sr. estava
lá. O Sr. tinha que ter fiscalizado”. Em seguida fazendo uso da palavra o
vereador Gilmar disse: “Porque o Sr. não acatou denúncia”. Em seguida
fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente disse para o vereador Pezão:
“O Sr. falou todos os vereadores. Quais os nomes?”. Em seguida o vereador
Pezão disse:” Os nomes que estão na Tomada de Contas”. Em seguida o
vereador Antônio Marco e o Exmo. Sr. Presidente sugeriram a colocação de
mais uma mesa de truco na praça. Em seguida fazendo uso da palavra o
vereador Ricardo parabenizou os organizadores do desfile que contou com
a participação de 76 (setenta e seis) carros de boi, reunindo carreiros de
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toda a região. Com isso, mantendo a tradição no Município e oferecendo
esta grande atração à comunidade. Em seguida fazendo uso da palavra a
vereadora Maria Aparecida também parabenizou a comissão organizadora
do Desfile de Carreiros, através da profissional Jéssica. Para a vereadora,
foi uma festa muito bonita. Na sequência, rebateu crítica feita por
determinado carreiro, esclarecendo que muitos políticos contribuíram para
a realização do evento, inclusive a Prefeitura Municipal e os Vereadores. Em
seguida fazendo uso da palavra o vereador Pezão comentou que a Prefeitura
tem caminhão pipa para lavar as ruas depois da festa. Assim, entende que
esta providência poderia ser tomada, inclusive mostrando o caminhão novo
do Município. Para o vereador, foi uma falta de organização da equipe do
pátio. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente também
parabenizou a realização do Desfile de Carreiros, valorizando todos que
contribuíram para que o evento acontecesse. Comentou a aprovação do
projeto que tratou da iluminação de Natal. 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.

