
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ – 18.668.376/0001-34 

 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO  
 

 
Monte Belo, 18 de agosto de 2020. 

 
Prezados Senhores,  
 
  
1. Na data de 17 de agosto de 2020, a Polícia Militar esteve junto ao prédio sede da Prefeitura Municipal 
para conter a Sra. Vânia de Oliveira Lima, a qual encontrava-se extremamente exaltada, proferindo 
xingamentos e ameaçando servidores públicos que a atendiam.  
  
2. A mesma é beneficiária de programa assistencial mantido pelo Munícipio, na forma de aluguel social, 
nos moldes da Lei Municipal nº 2.656/2013, sendo lhe disponibilizado imóvel de morada a mais de um ano. A 
beneficiária tem problemas sociais contumazes, onde ocupava irregularmente imóvel pertencente ao erário e 
sem condições de habitação, sendo acionado o Serviço de Assistência Social através do Conselho Tutelar 
Municipal, devido a precariedade em que a mesma e seus filhos menores se encontravam, promovendo assim 
auxílio material e profissional periódico, para melhoria de sua condição de vida.   
 
3. A beneficiária encontrava-se habitando imóvel junto ao bairro Pôr do Sol, alugado pela Secretária 
Municipal de Assistência Social, onde o locatário não concordou com a renovação do contrato devido ao 
comportamento inadequado da ocupante, por perturbação da paz e incomodar os demais moradores do local, 
sendo inclusive registrado por boletim de ocorrência junto a autoridade policial.   
 
4. Foi disponibilizado outro imóvel de morada para a beneficiária junto ao bairro Santa Rita, na rua 
Otávio Alves, fato este que não a agradou, motivo pelo qual foi procurar a Administração Pública, exigindo sua 
relocação para um imóvel de sua escolha. A mesma foi devidamente atendida, sendo lhe informado que o 
imóvel disponibilizado possuía condições plenas e satisfatórias de habitação, sendo feito laudo de vistoria, não 
havendo outro disponível.  
 
5. Devida a negativa da solicitação feita, a beneficiaria passou a proferir ofensas, com comportamento 
violento contra os servidores municipais presentes. A Polícia Militar foi acionada pois esta encontrava-se 
descontrolada e agressiva. Foi abordada por oficial da polícia, que num primeiro momento tentou dialogar com 
ela, onde esta passou a agredi-lo física e verbalmente. A mesma resistiu a prisão e continuou com as agressões 
e xingamentos, sendo necessária contê-la, algemando-a e conduzindo-a para viatura.  
 
6. Os servidores envolvidos já estão a colaborar com as autoridades policiais competentes e se colocam a 
disposição para esclarecer os fatos.  
 
7. Lamenta-se o ocorrido, onde se ressalta que em momento algum qualquer servidor a tratou de forma 
imprópria ou foi recusado atendimento a envolvida, muito menos sendo-lhe negado acesso a qualquer ajuda 
para sua situação social. Esta Administração Pública atende inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade, 
sem distinção alguma, atendendo todos com dignidade e respeito, dentro das possibilidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social.     
 
8. Sem mais para o presente momento.  
 
 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
 


