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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO MINAS 

GERAIS, DO ANO DE 2017 

_______________________________________________________________________ 

  

Às 20h (VINTE HORAS) do dia 04 (QUATRO) de ABRIL 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 7ª (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, 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 – Tribuna Livre do 

Cidadão. Iniciando os trabalhos o Exmo. Sr. Presidente solicitou a leitura da 

ata da reunião. Logo a ata foi colocada em discussão e aprovada sem 

ressalvas. Em seguida o Sr. Milton Correa Guimarães, usou a tribuna livre, 

para relatar sobre o distrito de Juréia, destacando a sua importância 

histórica e cultural, afirmando que é preciso valorizar a localidade. Colocou-

se como parceiro, disponibilizando sua força junto aos Governos Estadual e 

Federal no sentido de levantar o patrimônio histórico do distrito de Juréia. 

Acredita que é necessário transformar o distrito de Juréia, contribuir para o 

desenvolvimento do turismo, gerar renda e oportunidade, refazer as 

histórias dos carros de bois, preservar o passado. Em seguida o Exmo. Sr. 

Presidente agradeceu a participação do Sr. Milton e concordou que o distrito 

de Juréia merece o incentivo por parte de todos. Em seguida o vereador 

Ricardo Ribeiro do Prado parabenizou o Sr. Milton e lembrou que há 12 

(doze) anos foi iniciado um trabalho histórico no referido distrito, 
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valorizando também outras pessoas que se empenharam nos últimos anos. 

Em seguida foi deixada a palavra franca aos vereadores. Fazendo uso da 

palavra o vereador Gilmar José Ferreira relatou que os produtores rurais 

estão cobrando melhorias nas estradas rurais, diante da proximidade da 

colheita do café. Ainda fazendo uso da palavra o vereador cobrou também 

da Administração a construção de casas populares, bem como ajuda de 

custo aos estudantes que frequentam cursos na cidade de Alfenas e 

Guaxupé. Em seguida fazendo uso da palavra o Exmo. Sr. Presidente 

esclareceu a respeito das casas populares, informando que a casa popular 

é uma prioridade e será colocada no orçamento do próximo ano, conforme 

audiência pública realizada, com o objetivo de se tratar das diretrizes 

orçamentárias para 2018. Em relação a ajuda de custo aos alunos, informou 

que a partir deste mês será feito um cadastramento envolvendo todos os 

alunos que estudam em cidades vizinhas, identificando a quantidade de 

alunos e o valor possível para a referida ajuda de custo. Em seguida fazendo 

uso da palavra o vereador Antônio Marco Tranches informou que esteve em 

Belo Horizonte, juntamente com o Prefeito Municipal Valdevino, 

vereador/presidente Cláudio e companheiro político Amarildo, na busca de 

recurso viabilizado para o Município através do Deputado Federal Carlos 

Melles, sendo a aquisição de 1 (um) ônibus com 44 (quarenta e quatro) 

lugares para o transporte escolar, proporcionando mais qualidade e 

segurança no transporte dos estudantes. Informando ainda, que assim que 

regularizar a situação, o ônibus estará em funcionamento. Na sequência, o 

vereador relatou que o Município de Alterosa conquistou ônibus através do 

Deputado Federal Odair Cunha e disse que o Deputado tem lembrado de 

cidades da região, mas se esquecendo de Monte Belo, porém, manifestou 

confiança no empenho do Deputado Odair Cunha junto a Vice-Prefeita 

Osmarina. Ainda fazendo uso da palavra o vereador solicitou que 

encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a remoção da árvore 

em frente ao Posto do Otávio, bem como das árvores próximas ao campo 

de futebol do distrito de Juréia, pois apresentam a raiz apodrecida. Em 
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seguida fazendo uso da palavra o vereador Valdir Francisco da Silva (Pezão) 

relatou a necessidade urgente de viabilização de um local para a realização 

de festas. Para o vereador, é preciso acabar com as festas no campo de 

futebol. Na sequência o vereador solicitou que encaminhasse ofício ao Poder 

Executivo, solicitando a criação de espaço próprio para realização de 

eventos em nosso Município, como carro de boi, cavalhada, rodeio, som 

automotivo, dentre outros. Ainda fazendo uso da palavra o vereador 

solicitou que encaminhasse ofício ao Poder Executivo, solicitando a compra 

de 1 (um) ônibus para o transporte de pacientes na área da saúde, 

acreditando que os custos seriam menores comparados à contratação do 

mesmo serviço. Em seguida fazendo uso da palavra o vereador Nilson 

Donizette da Silva lembrou que o vereador Aloisio Antonio Boneli Almeida 

(Biscoito) anunciou recursos para nosso Município no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) conquistados através da Deputada Federal 

Dâmina Pereira. A verba, segundo o vereador Aloisio Antonio Boneli 

Almeida, (Biscoito), seria destinada para as Associações Comunitárias dos 

Bairros Bom Jesus, Posses da Serra, distrito de Juréia e Polícia Ostensiva 

de Monte Belo. Porém, na verdade, o vereador entende que houve um 

engano, o recurso foi transferido à Prefeitura através do Ministério do 

Desenvolvimento Social e não pode ser repassado para as Associações, 

devendo o mesmo ser repassado ao Fundo Nacional de Assistência Social. 

Informou o número da emenda, sendo 3079004, destinada à estruturação 

da rede de Serviços de Proteção Social Básico – Fundo Social Programática. 

O vereador entende que a Deputada cometeu um engano na informação 

prestada, pois no mesmo dia que encaminhou o ofício relacionado ao 

recurso do Ministério do Desenvolvimento Social, também enviou na mesma 

data (10 de março de 2017) o ofício do Fundo Nacional de Assistência 

Social. Relatou, que segundo informações, o recurso conquistado através 

da Deputada Federal Dâmina Pereira, será destinado ao CRAS – Centro de 

Referência da Assistência Social, para aquisição de 2 (dois) veículos, para 

melhor atender a população que necessita da Assistência Social. 
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Finalizando, o vereador rebateu críticas em rede social de que o Prefeito 

estaria desviando o referido recurso. Para o vereador, trata-se de uma 

mentira e o cometimento de um crime. O vereador destacou que o 

importante é aplicar o recurso em prol da população e defendeu também a 

vereadora Rosária que sofreu críticas em relação a este assunto. No final, 

o vereador agradeceu ao vereador Aloisio Antonio Boneli Almeida (Biscoito) 

e a Deputada Federal Dâmina Pereira pela viabilização do importante 

recurso para o Município. Em seguida fazendo uso da palavra a vereadora 

Rosária Aparecida Souza comentou que o recurso no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) foi destinado para o Município, acrescentando 

que esteve com o Prefeito Municipal prestando os esclarecimentos 

necessários. Esclareceu que o recurso deveria ser usado pelo CRAS, sendo 

que não poderia ser solicitado para a Associação e valorizou a conquista 

deste recurso em prol da população. Concluindo, argumentou que não 

utiliza a rede social para se pronunciar a respeito destas questões. Ainda 

fazendo uso da palavra a vereadora solicitou encaminhamento de ofício ao 

Poder Executivo solicitando a reabertura da creche do bairro Bom Jesus. Em 

seguida fazendo uso da palavra o vereador Ricardo Ribeiro do Prado 

lembrou que no ano passado juntamente com o então vereador Luciano e 

o Ex-Prefeito Humberto, estiveram no Município de Carmo do Rio Claro, 

quando foi aberta a cessão dos botijões de sêmen, onde o Prefeito Municipal 

assinou o convênio para adquirir o respectivo botijão, porém a Prefeitura 

não pagou a dívida com a EMATER, por isso o Município não foi 

comtemplado com o botijão de sêmen de gabo e 01 (uma) moto que levaria 

o técnico para fazer a inseminação nos bairros rurais que necessitavam de 

tal viabilização, motivo pelo qual, o vereador havia anunciado no ano 

passado que até então seria uma conquista, considerada importante para 

os produtores rurais de Monte Belo, porém a EMATER de Monte Belo sofreu 

um desgaste com débito do Município, inviabilizando a conquista do botijão 

de sêmen. Esclareceu que a Vice-Prefeita Osmarina esteve presente no dia 

da sessão em Muzambinho e a conquista não poderá ser viabilizada 
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enquanto não for acertada a dívida com a EMATER da administração 

anterior. Ainda fazendo uso da palavra o vereador relatou que esteve com 

o Secretário da Deputada Estadual Geisa Teixeira tratando de demandas 

para Monte Belo. Finalizando, o vereador solicitou que encaminhasse os 

seguintes ofícios ao Poder Executivo:  solicitando o serviço de pintura de 

sinalização em frente à Escola Licurgo Leite, no distrito de Juréia; 

solicitando o aumento do número de efetivos no Destacamento Militar, 

considerando os constantes assaltos ocorridos nos últimos dias nos 

comércios locais; solicitando providências em relação aos andarilhos que 

estão permanecendo na Praça João Pedro Boneli e causando transtornos; 

solicitando verificação da iluminação pública de nossa cidade, tendo em 

vista o início da “Semana Santa”. Em seguida fazendo uso da palavra o 

vereador Luiz Arnaldo Martins (Luiz Balduino) solicitou que encaminhasse 

ofício ao Poder Executivo, solicitando a coleta de lixo em todos os bairros 

rurais de nosso Município, sendo eles: Posses da Serra, Posses dos Lopes, 

Múquem, Tormenta, Rancharia, Serra Escura, Correias, Paiva, Pântano, 

Minduri, Costa, Boa Vista, Valerianos, distrito de Santa Cruz da Aparecida, 

bem como nos Ranchos próximo ao Rio Muzambo. Em seguida fazendo uso 

da palavra o Exmo. Sr. Presidente relatou que esteve junto com o vereador 

Antônio Marco Tranches em Belo Horizonte para a entrega de ônibus, sendo 

motivo de grande alegria e de importância para a população. Acredita que 

é preciso valorizar os Deputados que ajudam o Município. Na sequência, 

valorizou a Deputada Dâmina pela destinação de verba no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), destacando o empenho do vereador Aloisio 

Antonio Boneli Almeida (Biscoito). Relatou que a respeito da creche do 

bairro Bom Jesus, confirmou que a ação é pretendida ainda para este ano, 

mas é prioridade para o próximo ano. Informou que existem emendas para 

asfalto, ressaltando que existem problemas burocráticos, mas tem 

confiança de que os recursos vão chegar. Acredita que o distrito de Santa 

Cruz da Aparecida, será asfaltado neste mandato. Finalizando, informou que 

foi encaminhado ofício para os Deputados Rodrigo Pacheco e Cássio Soares 
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solicitando empenho para o aumento de efetivos em nosso Destacamento. 

Em seguida o Exmo. Sr. Presidente colocou os pedidos de encaminhamento 

de ofícios dos vereadores 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


