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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2018 

_______________________________________________________________________ 

  
Às 20h (VINTE HORAS) do dia 20 (VINTE) de MARÇO 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 4ª (quarta) 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 apresentado aos projetos de leis n.ºs 

013, 014, 015/2018, pelo Prefeito Municipal. 4 – Apreciação em turno único 

do projeto de lei n.º 013/2018, que autoriza a abertura de créditos especiais 

no valor de R$ 191.343,50 (cento e noventa e um mil, trezentos e quarenta 

e três reais e cinquenta centavos. 5 – Apreciação em turno único do projeto 

de lei n.º 014/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar. 6 – 

Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 015/2017, que dispõe sobre 

a abertura de crédito especial por anulação de dotação no exercício de 

2018. Iniciando os trabalhos o Exmo. Presidente consultou ao plenário se 

todos concordavam com a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. 

Colocada em votação a dispensa da leitura da ata foi aprovada, obtendo 7 

(sete) votos favoráveis, sendo dos vereadores: Aloisio Antonio Boneli 

Almeida (Biscoito), Ricardo Ribeiro do Prado, Gilmar José Ferreira, 
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Maria Aparecida Correia de Freitas, Nilson Donizette da Silva, 

Antônio Marco Tranches e Rosária Aparecida Souza e 1 (um) voto 

contrário, sendo do vereador: Valdir Francisco da Silva (Pezão). Logo a 

ata foi colocada em discussão e aprovada sem ressalvas. Em seguida o 

Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura dos projetos de leis n.ºs 013, 014 e 

015/2018 de autoria do Poder Executivo. Logo, o Exmo. Sr. Presidente 

solicitou a leitura dos requerimentos de urgência especial apresentados aos 

projetos de leis n.ºs 013, 014 e 015/2018. Em votação os requerimentos 

foram aprovados por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida foi 

consultado ao plenário se todos concordavam com a inclusão na ordem do 

dia dos referidos Projetos de Leis. Todos concordaram. Em seguida o projeto 

de lei n.º 013/2018 foi colocado em discussão em turno único, já com o 

parecer favorável da comissão. 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 014/2018 foi colocado em discussão em turno 

único, já com o parecer favorável da comissão. 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 015/2018 foi colocado em discussão 

em turno único, já com o parecer favorável da comissão. 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 Gilmar José Ferreira reconheceu a 

importância da iluminação no campo de futebol, mas defende este benefício 

primeiramente aos moradores da cidade. Segundo o vereador, a Cemig e 

Prefeitura ficam repassando esta responsabilidade, enquanto o povo paga 

a taxa de iluminação pública. Relatou que uma moradora, inclusive, já está 

de posse de um abaixo-assinado. Ainda fazendo uso da palavra o vereador 

afirmou que existe uma Academia ao Ar Livre “jogada fora” no distrito de 

Juréia, sendo que foi destinada por um Deputado e deveria ser montada. 

Ainda considerou uma vergonha maior, a dificuldade de uma nova empresa 

para a colocação de cascalho. Na sequência, o vereador revelou que os 
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alunos disseram para ele que o Prefeito Municipal não está repassando o 

valor de R$ 80,00 (oitenta reais) de ajuda aos estudantes. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Ricardo Ribeiro do Prado também 

comentou a respeito da Academia ao Ar Livre no distrito de Juréia. 

Informou, que foi o autor do projeto elaborado em 2016 (dois mil e 

dezesseis), juntamente com o Engenheiro e Secretária Municipal de 

Educação, conquistando o benefício através do Deputado Estadual Emidinho 

Madeira. A academia foi destinada no ano passado, mas como 

administração estava “colocando a casa em ordem”, agora estará 

escolhendo uma área para a devida instalação. Ainda fazendo uso da 

palavra o vereador também comentou a respeito do repasse para os 

estudantes, sendo que a Secretária Municipal de Educação esclareceu que 

houve dificuldade com os prazos de inscrições, sendo que o valor vai ser 

repassado no período de 01 (primeiro) à 10 (dez) de abril. Informou ainda, 

que para compensar o mês de fevereiro que seria pago em março, o 

Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal fará um Decreto Normativo, 

sendo que na Lei onde consta que no mês de julho e janeiro os alunos não 

teriam ajuda, eles terão essa ajuda para compensar o mês de fevereiro. O 

prazo para entrega de documentos que é de 20 (vinte) de julho à 15 

(quinze) de agosto, será modificada para a 2ª (segunda) e 3ª (terceira) 

semana de julho para não acontecer o mesmo em agosto. Na sequência, o 

vereador citou que em relação a nova indústria no qual foi citada pelo 

vereador Gilmar, o vereador confirmou as dificuldades e defendeu uma 

ação, visto que a empresa gera empregos e renda no Município. 

Continuando, o vereador relatou que esteve em Brasília/DF, juntamente 

com outros vereadores, protocolando vários pedidos para o Município. 

Assim, na ocasião o Deputado Federal Aelton Freitas informou que, apesar 

dos recursos foram encerrados, disponibilizou através do Fundo Nacional de 

Saúde do Ministério de Saúde, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais) para a aquisição de Consultório Odontológico, conforme ofício n.º 

087, datado em 15 (quinze) de março de 2018. O vereador manifestou 
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agradecimento ao Deputado pelo benefício conquistado. Ainda fazendo uso 

da palavra o vereador citou que temos que ajudar os empresários do 

município, que emprega tantos funcionários. Finalizando, o vereador 

solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a 

colocação de cascalho na “chegada” da Fábrica de Doce Doçura de Minas. 

Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Valdir Francisco da Silva 

(Pezão) defendeu a iluminação pública no campo de futebol, pois o esporte 

representa a saúde para a população, principalmente jovens e crianças. Ao 

mesmo tempo, anunciou que a Administração trabalha em um projeto 

visando a colocação de postes de iluminação em vários pontos da cidade. 

Continuando, o vereador defendeu a Administração, que dedica total 

empenho na conservação das estradas, mas sofre as consequências do 

período de chuvas. Na sequência, o vereador solicitou que encaminhasse 

ofício ao Banco do Brasil, solicitando a cessão de uso do terreno ao lado do 

Prédio Municipal da Câmara como estacionamento nos eventos realizados 

junto a esta Casa de Leis. Ainda fazendo uso da palavra, o vereador disse 

ser favorável às horas extras dos servidores do pátio municipal e renovação 

no salário através de uma reforma administrativa. Continuando, o vereador 

manifestou contentamento com ofício informando a abertura do portão da 

Secretaria Municipal de Saúde a partir das 07: 00 (sete horas), com início 

de atendimento às 08:00 (oito horas) da manhã. Comentou a respeito das 

dragas de retirada de areia, sendo que sugeriu o aumento de taxa por parte 

da Prefeitura. Finalizando, o vereador anunciou a conquista de um trator 

através do Deputado Federal Renato Andrade junto ao Ministério da 

Agricultura. Os pequenos agricultores serão cadastrados e beneficiados com 

o novo trator. Também agradeceu o mesmo Deputado pela recepção em 

Brasília/DF e destinação de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a realização 

de pequenas cirurgias através de sua indicação e do vereador Cláudio. 

Informou ainda, que o Deputado Renato Andrade iria ver se conseguiria 

liberar um caminhão vasculante para o Município. Em seguida fazendo uso 

da palavra o vereador Antônio Marco Tranches comentou solução de 
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problema com mata-burro na Serra Escura, mas cobrou providências com 

manilhas na mesma localidade. Cobrou ainda, providências de recuperação 

de ponte no bairro Rancharia. Na sequência, o vereador comentou sobre 

recursos de R$ 100.000,00 (cem mil reais) destinados pelo Deputado 

Federal Carlos Melles beneficiando os Postos de Saúde dos distritos de 

Juréia e Santa Cruz da Aparecida. Citou recursos destinados pelo Deputado 

Carlos Melles para a aquisição de 01 (um) veículo para a saúde, ambulância 

e equipamentos. O vereador valorizou o apoio do Deputado Carlos Melles 

em prol de diversos benefícios para Monte Belo, superando 1,3 milhão de 

reais em pouco mais de 01 (um) ano, sendo que em breve outras conquistas 

serão anunciadas. Ainda fazendo uso da palavra, o vereador afirmou que 

as estradas rurais estão em estado lastimável, apesar do bom trabalho 

executado, mas acredita que existem “prioridades das prioridades”, como 

o transporte escolar e a produção agrícola, que devem ser atendidas 

primeiramente. O vereador explicou a respeito dos projetos de leis n.ºs 013 

e 014/2018, onde esclareceu que este projeto faz referência ao saldo 

remanescente dos rendimentos financeiros correspondente a destinação de 

recurso através do Deputado Carlos Melles. Na sequência, o vereador 

solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a 

construção de mata-burro, no bairro Sanharão, próximo a residência do Sr. 

“Chico Paulino”. Finalizando, informou a população que em relação aos 

terrenos sujos da cidade, devem procurar o Departamento de Ouvidoria da 

Prefeitura Municipal. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora 

Rosária Aparecida Souza relatou viagem a Brasília/DF na busca de recursos 

para o Município, parabenizando os Deputados Renato Andrade, Luís Tibé e 

Emidinho Madeira. Aproveitou para convidar todos para um encontro com 

o Deputado Emidinho Madeira, quando comentou sobre recursos destinados 

no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o Hospital e verba para a 

Praça de Esportes. Também elogiou o Deputado Luís Tibé, que promoveu a 

destinação de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 

(cem mil reais) para a Apae e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o campo 
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de futebol do bairro Bom Jesus. Na sequência, a vereadora concordou com 

o vereador Antônio Marco sobre o benefício das estradas para todo o povo 

e com o vereador Pezão sobre as horas extras aos servidores. Manifestou 

confiança de que o Prefeito vai “pensar melhor” a respeito. Finalizando, 

agradeceu ao Prefeito Municipal pelo atendimento de pedido na solução de 

rede de esgoto no distrito de Juréia. Agradeceu a Deputada Dâmina Pereira 

que empenhou o valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para a 

aquisição de 01 (uma) van para o setor de saúde. Em seguida fazendo uso 

da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva comentou que já foi feito 

um levantamento para a colocação de postes de iluminação pública. Assim, 

anunciou a colocação de postes no distrito de Juréia e na Rua do loteamento 

do Sr. José Luiz. Este levantamento atende as prioridades do município 

nesta área. Ainda fazendo uso da palavra, o vereador citou que em relação 

a conservação das estradas rurais, há uma grande incidência de chuvas, 

pedindo compreensão de todos. Ainda anunciou uma operação tapa-

buracos para esta semana. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora 

Maria Aparecida Correia de Freitas concordou com o vereador Nilson sobre 

a importância das críticas construtivas. Destacou que as chuvas são 

necessárias e bem vindas, mas impossibilita uma boa conservação das 

estradas rurais, mas beneficiou sua confiança de que em breve as estradas 

rurais sejam recuperadas, beneficiando o transporte de alunos e da 

produção rural. Finalizando, a vereadora informou que o recurso destinado 

pelo Deputado Adelmo Leão foi conquistado quando ocupava o cargo de  

Secretária Municipal de Saúde, sendo que na época, recebeu a visita da 

Assessora Virgínia, que recebeu pedido de recursos para a área de saúde 

do Município. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente 

esclareceu sobre   a falta de transmissão da reunião da Câmara pela 

emissora local de rádio. Informou, que isto ocorreu, pois é necessário fazer 

um novo contrato, tendo em vista, que não houve a renovação do contrato 

devido um aumento no valor da prestação do serviço, sendo necessário 

realizar uma licitação. Finalizando, o Exmo. Sr. Presidente informou o 
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encaminhamento de ofício ao Poder Executivo, solicitando que seja efetuada 

a troca das lâmpadas queimadas na praça do distrito de Santa Cruz da 

Aparecida. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


