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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 1º (PRIMEIRO) 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 13ª (décima 

terceira) 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 020 e 

021/2017 apresentado pelo Prefeito Municipal 4 – Apreciação em turno 

único do projeto de lei n.º 020/2017 que autoriza a abertura a doação de 

bem público ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 5–Apreciação 

em turno único do projeto de lei n.º 021/2017, que dispõe sobre a abertura 

de créditos especiais no orçamento do município de Monte Belo para o 

exercício de 2017 - Subvenção ao Lar dos Idosos no valor de R$ 29.450,50 

(vinte e nove mil e quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) e 

Subvenção à APAE no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).6–

Apresentação 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. 7–Apresentação do projeto de lei do legislativo n.º 005/2017 que dá 
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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 foi realizada a leitura dos 

projetos de leis n.ºs 020 e 021/2017 de autoria do Poder Executivo e dos 

projetos de leis n.ºs 004 e 005/2017 de autoria do Poder Legislativo. Logo, 

o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura dos requerimentos de urgência 

especial aos projetos de leis n.ºs 020 e 021/2017. Em votação os 

Requerimentos de Urgência Especial foram aprovados por unanimidade, ou 

seja, 8 (oito) votos. Em seguida o projeto de lei n.º 020/2017 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 o projeto 

de lei n.º 021/2017 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 vereador Nilson Donizette da Silva explicou que o projeto n.º 

020/2017 trata-se de terreno onde funcionava o antigo pátio da Prefeitura. 

Explicou que o espaço do Fórum está pequeno para o bom desenvolvimento 

dos trabalhos, e que oJuizsolicitou uma área para a construção de um novo 

prédio. O vereador lembrou a grande luta para a reconquista do Fórum para 

a cidade de Monte Belo na gestão do então Prefeito Genésio Frutuoso de 

Souza. Agora, pela necessidade de um novo prédio, a cidade poderia perder 

novamente o Fórum. Portanto, considerou a doação justa, observando a 

necessidade e a importância de um Fórum para a população da cidade. 

Conforme o projeto de lei, foi determinado um prazo de 10 (dez) anos para 

a construção de novo prédio pelo TJMG. Em seguida fazendo uso da palavra 

a vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas também destacou a 

importância do projeto. E acrescentou, se dirigindo ao vereador Nilson e 

disse: “Se não fossemos nós dois brigarmos por este terreno, que por duas 
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vezes a gestão anterior colocou à venda, hoje talvez o Município estaria 

perdendo o Fórum da Comarca de Monte Belo por falta de área para a 

construção do prédio.” Em seguida o Exmo. Sr. Presidente disse que haverá 

um investimento em torno de R$ 2 milhões no Município, o que será de 

extrema importância para a cidade. O valor será aplicado na ampliação do 

Fórum. Lembrou que esteve em Belo Horizonte, juntamente com o Prefeito 

Valdevino e o então vereador Luiz Balduino, quando houve a garantia do 

TJMG de início imediato da obra quando a área fosse repassada pelo 

Município. A expectativa é de conclusão da obra num prazo mínimo de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador 

Ricardo Ribeiro do Prado também valorizou a ação, considerando a 

construção do prédio um grande progresso através da geração de 

empregos, atraindo também a movimentação de outras cidades. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches 

valorizou o trabalho desenvolvido pelo Fórum, parabenizando o Prefeito 

pela doação do terreno e reconhecendo a necessidade da ampliação. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva 

explicou o projeto de lei n.º 021/2017, que a abertura de crédito anula a 

dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, passando a 

dotação da Secretária de Assistência Social, regularizando a situação. Em 

seguida o Exmo. Sr. Presidente, por sua vez, valorizou o repasse para as 

entidades citadas no projeto de lei n.º 021/2017 e que necessitam desta 

ajuda. Em seguida fazendo uso da palavra os vereadores Aloisio 

AntonioBoneli Almeida (Biscoito), Nilson Donizette da Silva, Valdir Francisco 

da Silva (Pezão) e Ricardo Ribeiro do Prado manifestaram satisfação pelo 

retorno da vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas, além da 

valorização de seu trabalho, desejando boas-vindas. Em seguida fazendo 

uso da palavra a vereadora Maria Aparecida Correia de Freitas manifestou 

satisfação pelo fato de retornar aos trabalhos na Câmara. Inicialmente, 

comentou que ainda quando Secretária de Saúde identificou 70 (setenta) 

cirurgias desde o ano de 2011 (dois mil e onze). Em reuniões pela região, 
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tomou conhecimento de que os municípios estão comprando um pacote do 

CISLAGOS para a realização de cirurgias. Conversando com o Prefeito, o 

mesmo também considerou importante a iniciativa. Porém, a ideia ficou 

parada. Assim, manifestou o seu desejo de que esta iniciativa seja colocada 

em prática no Município. Desta forma, solicitou o encaminhamento de ofício 

ao Poder Executivo com o referido pedido. Ainda fazendo uso da palavra a 

vereadora disse que houve um “mal entendido” com relação às obras de 

iluminação no bairro Bom Jesus. Relatou que o Sr. “Machado” da CEMIG 

esteve à época na Secretaria Municipal de Saúde se desculpando.  Porém, 

entende que o pedido de desculpa não é o suficiente. Com isso, pediu a 

convocação ou convite para que o Sr. “Machado” utilize a tribuna da Câmara 

para dar as explicações necessárias. Em seguida fazendo uso da palavra a 

vereadora solicitou o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, 

solicitando a revisão do valor das diárias de viagens dos motoristas de 

ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, considerando que os mesmos 

realizam viagens longas e demoradas e o valor atual de R$60,00 (sessenta 

reais), não é suficiente para as despesas com alimentação.Finalizando, a 

vereadora agradeceu ao Ex-Deputado Geraldo Thadeu pela destinação de 

R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) em equipamentos para o 

hospital, além de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) para 

reforma na mesma entidade e melhorias na sala do raio-x. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva comentou a 

respeito da iluminação do bairro Bom Jesus, citando o Sr. “Machado” e 

considerando ato sem explicação a presença de um Deputado inaugurando 

uma obra.  Para ele, foi uma mentira, enganando a população do referido 

bairro. Ou seja, o Deputado teria afirmado que a obra seria de sua autoria 

em favor do Município através do governo do Estado. Segundo o vereador, 

o Deputado também esteve na residência da vereadora Rosária e do 

candidato Clebinho e disse: “Conversando com a vereadora Rosária, ela 

disse que foi enganada pelo Deputado Emidinho Madeira, pois não sabia o 

que estava acontecendo”, revelou e acrescentou: “Imagina a população 
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como vai ser enganada por este homem?” Para o vereador, a população 

não merece ser enganada. Disse que a obra teve um custo de R$ 

168.137,97 (cento e sessenta e oito mil, cento e trinta e sete reais e 

noventa e sete centavos), sendo uma parte correspondente ao valor de R$ 

65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) será paga com dinheiro arrecadado 

com a iluminação pública e a outra parte correspondente ao valor de R$ 

103.137,97 (cento e três mil, cento e trinta e sete reais e noventa e sete 

centavos) será pago com recursos próprios do Município. Em seguida a 

vereadora Rosária Aparecida de Souza confirmou que o Deputado Emidinho 

Madeira realmente esteve no bairro Bom Jesus antes das eleições. Na 

ocasião, uma moradora contou o sonho da iluminação. Argumentou que as 

explicações devem ser dadas pelo Sr. “Machado” e Eduardo, porém garantiu 

que no dia da inauguração o Deputado Emidinho Madeira não disse que foi 

o autor da verba para a execução da obra. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Nilson Donizette da Silva “mostrou” publicação do 

Deputado Emidinho em rede social anunciando a conquista no bairro de 

Monte Belo. Assim, acredita que realmente o Deputado mentiu. Em seguida 

fazendo uso da palavra a vereadora Rosária, relatou que acredita que na 

realidade não foi somente o Deputado quem mentiu, mas também o 

Eduardo e “Machado”. Ainda fazendo uso da palavra a vereadora aproveitou 

para agradecer o Deputado Emidinho Madeira pela destinação de R$ 

50.000,00 (cinqüenta mil reais) para o Hospital. Acrescentou que o 

Deputado também destinou um carro para a APAE e R$ 50.000,00 

(cinqüenta mil reais) para a reforma da Praça de Esportes. Em seguida o 

Exmo. Sr. Presidente concordou com o vereador Nilson, considerando 

pequeno o valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) destinado pelo 

Deputado Emidinho Madeira que teve quase 4.000 (quatro mil) votos no 

Município. Isto porque alguns Deputados que tiveram 200 (duzentos) votos 

no Município estão ajudando mais. Entende que deveria ter ajudado com 

emenda com recursos na obra do bairro Bom Jesus. Além disso, o Prefeito 

e os vereadores deveriam ter sido convidados para a inauguração da obra 
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de iluminação e disse: “Esperar o Prefeito viajar e nenhum vereador estar 

sabendo e vir inaugurar uma obra no Município, isto para mim é sem-

vergonhice”, criticou. Anunciou que o pedido já foi protocolado pedindo 

explicação na Comissão de Ética da Assembléia. Lembrou promessas do 

Deputado de asfaltamento para o distrito de Santa Cruz da Aparecida e 

bairro Posses da Serra. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador 

Valdir Francisco da Silva (Pezão) considerou uma verdadeira novela a 

presença de animais pelas ruas da cidade. Informou que o Executivo está 

providenciando uma lei para coibir esta prática e punir os infratores e que 

os animais serão recolhidos em local adequado. Em seguida o vereador 

pediu melhorias nos campos do bairro Bom Jesus e do distrito de Juréia e 

na iluminação da cidade que está em situação precária. Também anunciou 

início de campeonato de futebol em Divisa Nova, sendo que o Município de 

Monte Belo também vai participar dos jogos da AMOG. Em seguida fazendo 

uso da palavra o vereador solicitou que fosse feito a leitura do ofício 

encaminhado pelo Deputado Renato Andrade, anunciando que priorizou 

junto ao Ministério da Saúde publicação de portaria habilitando o município 

de Monte Belo a receber recursos no valor de R$ 719.832,00 (setecentos e 

dezenove mil e oitocentos e trinta e dois reais) anualmente, sendo que será 

R$ 59.986,00 (cinquenta e nove mil e novecentos e oitenta e seis reais) 

mensais para atender as demandas já cadastradas através dos programas 

da saúde. O vereador informou ainda, que o Deputado Renato Andrade 

liberará mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o prédio do 

CRAS (Centro de Referência da Assistência Social). Citou ainda os recursos 

do Deputado Ulysses Gomes para a iluminação do campo. O vereador 

atribuiu os méritos das conquistas ao seu grupo político e disse: “Isto aqui 

não é uma mentira igual aconteceu no Bom Jesus, tapeando o povo”, 

criticou. Para ele, a inauguração vai acontecer na realidade quando também 

será executado o asfalto no bairro. Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Ricardo Ribeiro do Prado solicitou a leitura do ofício encaminhado 

pelo Deputado Estadual Celinho do Sinttrocel no qual informou sobre a 
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derrubada dos vetos do Governo Federal à Lei de Reforma do Imposto Sobre 

Serviços – ISS, Lei Complementar 157/2016. Assim, garantindo a 

desconcentração de receitas, avanços na justiça fiscal, aumento nas 

receitas próprias dos Municípios e estímulo à economia local. A 

redistribuição anual será em torno de R$ 6 bilhões aos municípios 

brasileiros, sendo eu aproximadamente R$ 2,87 bilhões serão repassados 

aos Municípios onde o tomado do serviço está estabelecido. No caso 

específico, comunicou que o município de Monte Belo vai receber o valor de 

R$ 153.983,32 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e três 

reais e trinta e dois centavos). Overeador agradeceu o apoio do Deputado 

aconselhando que o dinheiro seja bem aplicado no Município, 

principalmente com medicamentos que estão em falta. Finalizando, o 

vereador solicitou o envio de ofícios ao Poder Executivo solicitando que seja 

efetuada a troca de lâmpada queimada na Rua Vereador Augusto dos 

Santos, próximo ao número 147 (cento e quarenta e  sete); pagamento de 

benefícios aos servidores públicos municipais com a progressão das letras 

e instalação da Academia ao Ar Livre no distrito de Juréia, bem como o 

encaminhamento de ofícios à Secretária Municipal de Educação solicitando 

que seja realizada manutenção na Escola Municipal Dr. Licurgo Leite no 

distrito de Juréia e reativação da fonte luminosa em nossa cidade. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches 

considerou lamentável a tentativa de “tapear” as pessoas como aconteceu 

no caso do Bom Jesus. Acredita que a própria vereadora Rosária foi 

convidada “de estalo” para a suposta inauguração e disse: “Infelizmente 

tem político assim. Na classe política, tem os bons e os maus políticos”, 

criticou. Para ele, é bobagem pegar “carona” no dinheiro da Prefeitura, 

principalmente para um Deputado da base do governo e disse: “Foi uma 

nota fora do Deputado”, criticando novamente. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador solicitou o encaminhamento de ofício ao Poder Executivo 

solicitando a retirada de árvores próximas ao campo do distrito de Juréia, 

que está próxima as residências e correndo o risco de cair, bem como o 
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plantio de outras no local. Em seguida o vereador agradeceu ao Deputado 

Estadual Antônio Carlos Arantes que esteve no município de Monte Belo no 

dia 08 (oito) de julho, quando visitou o Hospital e elogiou a estrutura da 

entidade. O vereador comentou que tendo em vista o trabalho realizado em 

2009 (dois mil e nove) em prol do Hospital, considerando os R$ 100.000,00 

(cem mil reais) para medicamentos que serão liberados, aproxima-se de 

quase R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) somente para a entidade. Ou 

seja, um trabalho que beneficia todas as famílias do Município com 

equipamentos, medicamentos e reformas. O vereador ainda agradeceu o 

Prefeito pelo empenho nos projetos de Deputado Federal Carlos Melles 

como a licitação para o asfalto do bairro Bom Jesus, com as obras sendo 

iniciadas em breve. Anunciou que o recurso de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) para recapeamento do centro da cidade já conta com 

projeto em processo de aprovação na Caixa Econômica Federal. Em seguida 

o Exmo. Sr. Presidente agradeceu os vereadores citando individualmente, 

pelo trabalho e empenho, beneficiando o Município em diversas áreas da 

administração. Em seguida agradeceu a equipe responsável pela 

recuperação e manutenção das estradas rurais do Município, sendo que 

100% (cem por cento) do patrolamento já foi feito. Na área da saúde, 

informou a conquista de mais 2 (dois) médicos, sendo que 01 (um) deles 

atuará e residerá no distrito de Santa Cruz da Aparecida. Relatou que o 

próximo objetivo é transformar o Posto de Saúde em PSF na localidade, 

além da conquista do asfalto para o distrito de Santa Cruz da Aparecida. 

Em seguida anunciou recursos de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para 

material para o Posto de Saúde, incluindo as unidades dos distritos de Santa 

Cruz da Aparecida e Juréia. Por fim, comentou a respeito do problema de 

animais nas ruas da cidade, acreditando que realmente o Executivo estará 

tomando as devidas providências com recolhimento e cobrança de multa. O 

recurso arrecadado será destinado para entidades assistenciais do 

Município. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente colocou o encaminhamento 

de ofícios à apreciação do plenário, sendo aprovado por unanimidade, ou 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


