
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ. 02.941.513/0001-22 

 

89 

 

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 19 (DEZENOVE) de SETEMBRO 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 16ª (décima 

sexta) 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 E 

ROSARIA APARECIDA SOUZA. Faltou o vereador VALDIR FRANCISCO DA 

SILVA (PEZÃO). Acusando a chamada a presença de 8 (oito) 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 –Apresentação do 

projeto de decreto legislativo n.º 001/2017, que dispõe sobre a concessão 

do Título de Cidadão Montebelense ao Sr. Dr. Fabrício Lucas Dipe Prates 

Miranda. 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 justificou a ausência do 

vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão), por motivo de viajem a Belo 

Horizonte, acompanhando o Prefeito Municipal e a Vice-Prefeita na 

assinatura de convênio para obras de iluminação do Campo de Futebol do 

bairro Bom Jesus. Em seguida foi realizada a leitura do projeto de decreto 

legislativo n.º 001/2017, de autoria do vereador Nilson Donizette da Silva 

e da indicação n.º 023/2017, de autoria do vereador Ricardo Ribeiro do 

Prado.  Em seguida foi deixada a palavra franca aos vereadores. Fazendo 
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uso da palavra o vereador Gilmar José Ferreira relatou reclamação dos 

moradores quanto à taxa cobrada para uso do velório. Indagou sobre a 

possibilidade de extinção da taxa e execução de melhorias no local. Em 

seguida o vereador solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo 

solicitando reparos na rua em frente a antiga creche no Distrito de Juréia, 

considerando a retirada dos bloquetes no local. Em seguida fazendo uso da 

palavra o vereador Nilson Donizette da Silva também comentou a respeito 

da taxa do velório, explicando que o valor é pago pela funerária 

responsável, mas o cidadão paga apenas a taxa de sepultamento. 

Aproveitou para comentar que fará sugestão ao Prefeito Municipal para a 

retirada de isenção de taxa para uso de mesmo túmulo, pois representará 

economia para o Município, considerando a falta de espaço no cemitério. 

Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente concordou sobre 

a importância de retirada da taxa para uso do velório, mas é preciso 

consultar o setor jurídico, pois a medida pode ser considerada renúncia de 

receita. Citou que o valor é alto pago pela funerária, mas que recebe das 

famílias através dos planos. Também reclamou que o cemitério está aberto, 

sendo que em determinado local existe apenas uma cerca de arame, sendo 

que o mesmo ocorre no cemitério do Distrito de Juréia, onde o muro é muito 

baixo. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Gilmar José Ferreira 

contou que esteve fiscalizando a situação da represa no Município devido 

ao período de seca. Com o surgimento de novos loteamentos, o vereador 

alertou para a necessidade de notificação à COPASA no sentido de buscar 

novas fontes de captação de água. Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Nilson Donizette da Silva orientou sobre a troca de lâmpadas 

queimadas. Informou que o cidadão deve telefonar para a Prefeitura através 

do número 3573-1211, falar com João ou Fábio, passando o endereço. 

Assim, o problema será solucionado por empresa que mantém convênio 

com o Município. O vereador ainda comentou a dificuldade dos pacientes na 

aquisição de medicamentos. Assim, sugeriu que o médico, dentro do 

possível receite um medicamento disponível na farmácia básica do 



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ. 02.941.513/0001-22 

 

91 

Município. Sobre o transporte escolar, o vereador citou uma grande 

economia gerada pela Administração Municipal, sendo que há dois anos, o 

custo com o serviço chegava R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e 

hoje gira em torno de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Finalizando, 

o vereador questionou ação da COPASA que abre buracos nas ruas e deixa 

o problema para a Prefeitura. Assim, solicitou que encaminhasse ofício ao 

Responsável, solicitando uma mudança de postura, abrindo e fechando os 

buracos imediatamente. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora 

Maria Aparecida Correia de Freitas informou que o Deputado Estadual 

Cássio Soares indicou recursos no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte 

mil reais) para a Santa Casa de Monte Belo para a aquisição de 01 (um) 

aparelho de Raio-X Digital. Informou também, que até o dia 30 (trinta) de 

setembro, o Deputado destinará 01 (um) veículo Doblô de 7 (sete) lugares 

para o Município. Comentou que as conquistas foram viabilizadas a seu 

pedido juntamente com o vereador Cláudio Donizete Pereira. Em seguida 

fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente também comentou a 

respeito, valorizando a atuação da vereadora e do Deputado Cássio Soares. 

Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches 

aproveitou para anunciar a conquista de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

para a aquisição de equipamentos para o Hospital através do Deputado 

Estadual Antônio Carlos Arantes. Também recursos de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) para a compra de mobiliário para o Posto de Saúde. E ainda 

emendas de asfalto para o bairro Bom Jesus, em torno de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais), além de mais R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) para obras de recapeamento no centro da cidade e 

saída para o Distrito de Juréia. Ainda fazendo uso da palavra o vereador 

comentou a respeito da economia gerada no transporte escolar, lembrando 

empenho pessoal e do vereador Nilson há 02 (dois) anos e disse: “Estava a 

Deus dará”. Segundo ele, a luta rendeu uma economia mensal em torno de 

R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) nos últimos 02 (dois) anos, 

totalizando mais de 1 (um) milhão de reais. Na sequência, o vereador 
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solicitou que encaminhasse ofício ao Secretário Municipal de Obras, 

solicitando: serviços de tapa-buracos no cruzamento das Ruas Frei Alfredo 

e Vereador Augusto dos Santos, onde foi feito um corte no asfalto; reparos 

na rede de esgoto, no loteamento Jardim das Acácias, próximo a residência 

do filho do “Sr. Luiz Mandi”; reparos na rede de água pluvial no bairro 

Jardim Eldorado e colocação de manilhas em local próximo a residência do 

Fabrício, no bairro Pôr-do-Sol, para o escoamento da água. Continuando, o 

vereador solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando 

a renovação de contrato com a COPASA, permitindo assim novos 

investimentos no Município. Em seguida o Exmo. Sr. Presidente confirmou 

a intenção da renovação de contrato, mas com exigências à empresa. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches solicitou 

que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando providências no 

sentido de impedir a venda de lotes em novos bairros sem a devida 

infraestrutura. Isto para que o Município não fique responsável por 

problemas futuros. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson 

Donizette da Silva alertou que as pessoas, ao comprarem um lote, também 

devem estar conscientes sobre a situação do loteamento sem 

infraestrutura. Citou que no caso de “propaganda enganosa”, o loteador 

deve ser denunciado ao Ministério Público. Em seguida, considerando 

explicação do vereador Nilson relacionado sobre a indicação do vereador 

Ricardo, citando que a ponte do distrito de Juréia não está comprometida, 

ressaltando que realmente é necessária uma manutenção, o vereador 

Ricardo Ribeiro do Prado solicitou que encaminhasse ofício ao Poder 

Executivo, juntamente com sua indicação que trata sobre a manutenção na 

Ponte no Distrito de Juréia, solicitando o laudo que comprove que a mesma 

não está comprometida. Com isso, podendo orientar a população do 

Distrito. Na sequência o vereador solicitou que encaminhasse ofício à 

Secretaria do Patrimônio Histórico, solicitando manutenção nos bens 

tombados, sendo o Coreto e Obelisco, com pinturas das cores originais. 

Finalizando, solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, 
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solicitando a fiscalização sobre as “carcaças” de carros nas ruas da cidade, 

além de entulhos nas calçadas. Em seguida fazendo uso da palavra a 

vereadora Rosária Aparecida Souza solicitou que encaminhasse ofício ao 

Poder Executivo, solicitando manutenção no vestiário do Campo de Futebol 

do bairro Bom Jesus, tendo em vista o campeonato da AMOG. Em seguida 

a vereadora agradeceu o Deputado Estadual Emidinho Madeira. Finalizando, 

a vereadora relatou sobre a falta de diversos tipos de medicamentos na 

Farmácia Básica Municipal. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. 

Presidente anunciou projeto do Poder Executivo e da Secretaria Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente relacionado a distribuição de sementes de 

legumes e hortaliças. Informou que as pessoas interessadas devem 

procurar a EMATER local durante a semana, apresentando documento 

pessoal (CPF), sendo que futuramente terão outras sementes como o milho 

e feijão, que também serão distribuídos à população. Finalizando, o Exmo. 

Sr. Presidente anunciou projeto do orçamento que será apresentado na 

próxima segunda-feira, dia 25 (vinte e cinco) de setembro, as 17:00 

(dezessete horas), onde poderão ser apresentadas sugestões dos 

vereadores e população, viabilizando diversas obras necessárias em 

diversas áreas da administração. 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. 

 

 

 

 

 


