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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 06 (SEIS) de JUNHO 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 11ª (décima primeira) 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 – Leitura de 

proposições protocoladas na Secretaria. 3 – Apreciação do requerimento de 

urgência especial ao projeto de lei n.º 012/2017 apresentado pelo Prefeito 

Municipal. 4 – Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 010/2017 

que dispõe sobre autorização para condução de veículos oficiais do 

Município.  5 – Apreciação em turno único do projeto de lei n.º 012/2017, 

que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento do município 

de Monte Belo para o exercício de 2017 para a Associação Mineira dos 

Município (AMM). 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 Exmo. Sr. Presidente solicitou a 

leitura do projeto de lei n.º 012/2017 e das indicações n.ºs 020 e 021/2017 

de autoria do vereador Ricardo Ribeiro do Prado. Logo, o Exmo. Sr. 

Presidente solicitou a leitura do requerimento de urgência especial ao 

projeto de lei n.º 012/2017. Em votação o Requerimento de Urgência 
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Especial foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 (oito) votos. Em seguida 

foi consultado o plenário se todos concordavam com a inclusão na ordem 

do dia do referido Projeto de Lei. Todos concordaram. Em seguida o projeto 

de lei n.º 010/2017 foi colocado em discussão em turno único, já com os 

pareceres favoráveis das comissões. Fazendo uso da palavra o vereador 

Gilmar José Ferreira lembrou que há 02 (dois) meses o Prefeito melhorou 

os salários dos secretários, chefes e ocupantes de cargos de confiança, 

porém não melhorou os salários dos garis, pedreiros e serventes. 

Esclareceu que seu voto seria contrário ao projeto, não pelo fato do mesmo 

ser polêmico, mas entendendo que o Prefeito já ajudou os ocupantes dos 

cargos citados. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson 

Donizette da Silva foi direto ao dizer que o vereador Gilmar não estava 

entendendo o projeto, pois na verdade o Prefeito estava fazendo a coisa 

certa. Isto porque os secretários e encarregados sempre conduziram os 

carros da Prefeitura, sendo que agora o projeto está dando a devida 

autorização para este procedimento. Além disso, dispensa a contratação de 

motoristas para conduzir os veículos no transporte dos secretários e 

encarregados, no acompanhamento das obras. Portanto, o projeto acaba 

gerando economia para os cofres do Município e disse: “Quem estiver contra 

este projeto está é aumentando gastos para o Município”, criticou. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches também 

afirmou que o Município “tem muito ganhar” com a aprovação do projeto, 

pois estará gerando economia. Além disso, a prática (secretário dirigir 

veículo) já acontece há muito tempo, mesmo não sendo permitido por lei. 

Portanto, o Prefeito quer apenas regularizar esta prática, sendo positivo 

para o Município. A contratação de 03 (três) ou 04 (quatro) motoristas para 

transportar os secretários e encarregados estaria gerando custos. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Gilmar José Ferreira rebateu o 

vereador Nilson afirmando que foi o colega quem não entendeu o projeto. 

Comentou que o fechamento de Escola no distrito de Santa Cruz da 

Aparecida não diminuiu os gastos com o transporte, pois os ônibus da 
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Prefeitura estão trafegando com 01 (um) ou 02 (dois) alunos, conforme 

está fiscalizando. Além disso, os motoristas gastaram R$ 3.000,00 (três mil 

reais) para conseguir a habilitação e prestar concurso público. Agora, o 

projeto estará trafegando mais com os carros da Prefeitura, gastando mais 

gasolina para “andar à toa”. “É um projeto polêmico, que eu não entendo, 

porque não vai cortar gasto, mas vai cortar os empregos. Acho uma 

covardia. Não existe isso no Brasil inteiro e nem no mundo”, disse. Voltou 

a afirmar que “há dois meses o Prefeito aumentou o salário dos secretários 

e chefes. Na sequência, o vereador Gilmar criticou o vereador Aloisio 

(Biscoito), dizendo que o mesmo também é da oposição e estaria disposto 

a se abster de votar o projeto. A reação do vereador Aloisio (Biscoito) foi 

imediata, negando que teria anunciado a abstenção, dizendo “Não põe 

palavra na minha boca. Voto meu, eu sei a hora que dou”. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Valdir Francisco da Silva declarou que o 

projeto é muito importante para o Pátio Municipal e toda a Administração. 

Também manifestou que o vereador Gilmar não entendeu o projeto, 

acrescentando que o mesmo estaria até mesmo desrespeitando o 

Secretário Municipal de Obras, o Sr. Lilinho, ao dizer que estaria “andando 

à toa” com os veículos da Prefeitura. “Tenha paciência, vereador” pediu. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva 

também manifestou que o vereador Gilmar teria faltado com o respeito com 

o Secretariado da Prefeitura. Citou a presença no auditório, acompanhando 

a reunião, de secretários das áreas de saúde e obras. O vereador declarou 

que ainda não viu secretário “andando à toa” com o carro da Prefeitura. 

Acredita que todo funcionário, quando pega um carro, está a serviço. 

Acrescentou que o Prefeito não está criando cargo para ninguém, mas 

somente regulamentando uma lei para que não aconteça problema de 

denúncia. Disse ainda, que a prática sempre existiu e o projeto não está 

tirando o emprego de ninguém. Sobre o transporte de alunos, questionou 

o vereador Gilmar se o mesmo viu onde começou a linha e quantos alunos 

entraram no ônibus. “Ou o Senhor que quer que esta criança fique sem 
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transporte escolar?”, perguntou. Na sequencia o vereador Gilmar rebateu 

dizendo que os carros e ônibus alugados realmente andam “cheios”, 

enquanto que os ônibus da Prefeitura estão “andando à toa”. Em seguida 

fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches disse que o 

vereador Gilmar disse ter tomado conhecimento através do próprio 

vereador Aloisio (Biscoito) durante uma reunião secreta. Defendeu a 

independência do voto, acusando o vereador de desejar fazer da Prefeitura 

um “cabide de emprego”, o que não pode acontecer, sendo preciso zelar 

pelo dinheiro público. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Aloisio 

(Biscoito) voltou a pedir para que não colocasse “palavras na sua boca”, 

afirmando que ninguém sabia o seu voto. E avisou: “Quem manda no meu 

voto, sou eu”. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente também manifestou que 

o vereador Gilmar não teria entendido bem o projeto. Comentou que o 

projeto não estaria cortando ou criando cargos, mas apenas legalizando a 

situação para que os secretários possam “dirigir”. Até mesmo evitando 

futuras denúncias que possam envolver os secretários. Citou as presenças 

no auditório do Secretário de Obras, Sr. Lilinho e da Secretária de Saúde, 

Sra. Cida. Portanto, entende que o projeto é ótimo e estará cortando muitos 

gastos. Em seguida passou-se a apreciação do projeto de lei n.º 010/2017. 

Em votação em turno único, o referido projeto de lei foi aprovado. Obtendo 

5 (cinco) votos favoráveis e 3 (três) votos contrários, sendo dos vereadores 

Gilmar José Ferreira, Aloisio Antonio Boneli Almeida (Biscoito) e 

Rosária Aparecida Souza. Em seguida o projeto de lei n.º 012/2017 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 Antônio 

Marco Tranches lembrou que no dia 15 (quinze) de maio havia encaminhado 

ofício ao Poder Executivo solicitando informações sobre o asfaltamento das 

ruas do bairro Bom Jesus. A resposta enviada no dia 15 de maio informando 

que já estava preparando a licitação, sendo que foi feita publicação das 
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obras de drenagem de água pluvial, meio-fio, sarjeta e asfalto em diversas 

ruas do referido bairro. O vereador manifestou sua satisfação pela melhoria, 

pois conseguiu grande parte dos recursos junto ao Deputado Federal Carlos 

Melles. Anunciou que a iluminação também será executada em breve.  Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Luiz Arnaldo Martins (Luiz 

Balduino) parabenizou a aprovação do projeto que permite aos secretários 

conduzirem os veículos da Prefeitura, sem problema. Também comentou a 

sua visita, juntamente com o Exmo. Sr. Presidente, em pontos do Município 

nos quais serão colocados cerca de 35 (trinta e cinco) mata-burros, citando 

bairros como Prata, Tormenta e Posses dos Lopes. Em seguida fazendo uso 

da palavra o vereador Nilson Donizette da Silva pediu desculpas a todo o 

secretariado da Prefeitura por certas palavras proferidas durante a reunião. 

Em seguida, parabenizou todos os secretários pelo empenho demonstrado 

em prol da cidade, reconhecendo o esforço e luta dos funcionários da 

Prefeitura. Assim, afirmou que é muito triste quando alguém fala de alguma 

coisa sem ter o devido conhecimento do trabalho desenvolvido pelo servidor 

público. Em seguida o vereador Gilmar afirmou: “A carapuça serviu para 

mim.” Surgindo um intenso debate, quando o vereador Gilmar considerou 

os funcionários “nota dez” e elogiou também o secretariado, mas voltou a 

criticar o Prefeito pelo aumento de salário do secretariado e agora mais 

mordomia. Defendeu melhorias para a maioria dos servidores que são 

assalariados. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Ricardo Ribeiro 

do Prado solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando 

a execução de limpeza de ruas da cidade para a decoração da procissão de 

Corpus Christi, a colocação de placas de impedimento e a pintura das ruas 

para a confecção dos tapetes. Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) informou que o postes estão 

sendo colocados no bairro Bom Jesus e em breve os moradores terão 

iluminação. Lembrou que há dois sábados, esteve com o Deputado Ulysses 

Gomes no Campo de Futebol e na casa do Tiãozinho confirmando a 

iluminação no local com recursos adquiridos através do Deputado Estadual 
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Ulysses Gomes. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente 

relatou que o projeto de lei n.º 010/2017 é muito importante. 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. 

 

 

 

 

 

 

 


