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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 15 (QUINZE) DO MÊS DE 
MARÇO  DO ANO DE 2018 (DOIS MIL E DEZOITO) NO PRIMEIRO 
PERÍODO DA SESSÃO LEGISLATIVA DO EXERCICIO DE 2018. 
  

Às 20:00  (Vinte) horas do dia 15 (quinze) do mês de março do ano 
de 2018 (dois mil e dezoito), no salão das Sessões da Câmara 
Municipal de Montalvânia, situado na rua Voltaire, 75 , Centro, deste 
município, realizou a reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Montalvânia,  com a presença dos seguintes vereadores: Valdivino 
Doriedson Soares, Gildenes Justiniano Silva, Adailton Pereira de Souza, 
Geraldo Flávio de Macedo Soares, Adael dos Santos Franco, José dos 
Reis Fagundes, Siguinei Pereira Guedes, Arnoldo Francisco Flores, 
Vicente Neres de Santana,  Jerry Jânio Ferreira de Souza e Antônio 
Oliveira da Cruz.  Havendo Quórum Regimental, o Senhor Presidente 
Valdivino Doriedson Soares, declarou Aberta a Sessão “sob a proteção 
de Deus e em nome do povo de Montalvânia, iniciamos nossos 
trabalhos”. Dando continuidade o Senhor Presidente, solicitou ao 
Secretário da Mesa, o Vereador Jerry Jânio Ferreira de Souza, que 
fizesse a leitura dos artigos 98 e 99 do Regimento Interno, na sequencia 
o Senhor Presidente solicitou do secretário da mesa que fizesse  a 
leitura da ata da reunião anterior, após leitura, colocou-a em discussão, 
não havendo objeção, a ata foi aprovada e assinada  pelos Edis 
presentes.  

 
Após o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa que 

fizesse a leitura dos Projetos de Leis apresentados Sendo: PROJETO 
DE LEI 005/2018 Que “Dispõe sobre uma folga anual para todos os 
Servidores Públicos Municipal do Município de Montalvânia, no dia de 
seu Aniversário Natalício, na forma que menciona, e dá Outras 
Providências”,  PROJETO DE LEI Nº 006/2018 Que “Dispõe Sobre A 
Criação do Programa de Incentivo a Doação de Leite Materno “Quem 
Doa Leite Materno Doa Vida”, no Município de Montalvânia, MG, 
PROJETO DE LEI Nº 007/2018 Que “Dispõe Sobre  a apresentação de 
Artistas locais na Abertura ou Encerramento de Shows Musicais que 
ocorrerem no Município de Montalvânia, MG, e Fixa Outras 
Providências” PROJETO DE LEI Nº 008/2018 Que “Dispõe sobre a 
gratificação para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, 
designados para acompanhamento de pacientes em ambulância e dá 
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outras providências.” e Parecer Prévio sobre a Prestação de Contas do 
Executivo Municipal o Senhor Jordão Missias Lopes Medrado referente 
ao ano de 2015. 

Logo após o Senhor Presidente solicitou ao Secretário da Mesa 
que fizesse a Leitura das Indicações Apresentadas, sendo:  Indicação 
de  Nº 004 /2018   Que seja feito a pavimentação ou encascalhamento 
da Avenida Aristóteles no Bairro Novo Horizonte,  de autoria do 
vereador Vicente Neres de Santana,  Indicação de nº 002/2018  Que 
seja feito Cascalhamento de todas as estradas por onde passa os 
ônibus escolares da Escola Manoel Ferreira de Farias  de autoria do 
vereador Gildenes Justiniano Silva. 

Continuando o Senhor Presidente Solicitou ao Secretário da Mesa 
que fizesse a leitura do requerimento apresentado sendo: 
Requerimento nº 004/2018, seja requerido ao Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Montalvânia/MG, que requeira ao 
Proprietário da Casa Lotérica para que a mesma preste esclarecimento 
com relação as inúmeras reclamações dos seus serviços prestados. 

 
Seguindo o senhor Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que 

fizesse a leitura dos Pareceres emitidos pela  Comissão  de Legislação, 
Justiça e Redação aos Projetos de Lei nº 003 e 004/2018. 

 
Na sequência o Senhor Presidente passou a palavra aos senhores 

Vereadores para assuntos relevantes do Município onde: 
O Vereador Adailton Pereira de Souza: cumprimentou a todos e 

iniciou dizendo que mais uma vez está vendo o clamor da população 
pelas mazelas que está aí no nosso município, e que a  administração 
nada  faz , disse que muitas cobranças são feitas e nada está sendo 
feito com relação a isso, disse mais uma vez que a mesa diretora não 
tem se quer um mandado de segurança cobrando isso do executivo. 
Disse que chegou aqui através do voto dessas pessoas, e que está 
aberto ao diálogo, lembrou ainda que as cobranças dos maiores são em 
cima dos vereadores, mas o responsável pela execução das obras é do 
executivo, Diz que apoia as cobranças e que mais uma vez é exigido do 
Executivo  para que resolva os problemas do município, algumas 
estradas ainda continua intransitável , cobrou ainda as subvenções das 
associações, diz que por mais uma vez está cobrando o trabalho no 
período da tarde dos dentistas,  falta medicamento, falta estrada ele não 
para de cobrar e o Executivo nada o faz ,  disse que com relação a festa 
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entendi que não temos o que comemorar pois não temos 
medicamentos, não temos saúde e mesmo assim fazer festa onde na 
realidade deveríamos estar preocupados com a saúde e com as ruas  
esburacadas,  esgoto correndo por toda cidade  diz não ser pessimista 
com administração mas eles que mostrar porque lá eles estão disse 
ficar triste ao ver esta situação, disse ainda  ao  Executivo que atenda 
às Comunidades escutando os anseios da população isso poderia ser 
resolver uma grande parte dos problemas e por fim parabenizou a 
página no Face do distrito de Poções que serve para cobrar os anseios 
da comunidade.  

O Vereador Geraldo Flávio de Macêdo Soares: cumprimentou a 
todos, e iniciou falando sobre o repasse financeiro feito ao município de 
janeiro de 2018 até hoje de 2017, no valor de R$ 5.135,300, 93 (cinco 
milhões cento e trinta e cinco mil e trezentos reais e noventa e tres 
centavos) sendo que 25% desse valor deverão ser destinados à 
educação e 15% à saúde, sendo que todos os dias as pessoas 
reclamam, que nem o básico está tendo na saúde nem na educação, 
disse a toda população cochanina, que o problema de tudo o que está 
acontecendo no município e responsabilidade desta casa, 80% dos 
vereadores são omissos, pois estão vendo a situação do município, e 
mesmo assim dizem que está bom, que ao invés de defender a 
população defende o prefeito, não cumprindo a sua obrigação de 
vereador, só ficam indo em velório e dando carona, porém o papel de 
vereador e fiscalizar o executivo, os recursos públicos isso sim é o 
trabalho de vereador, disse que os vereadores são omissos. Disse ainda 
que o procurador do município filho do prefeito não poupa nem a sogra, 
pois transferiu a sua casa para sua sogra será porque disse ainda que a 
administração  beneficia  meia dúzia de pessoas  e que uma dessas 
pessoas motorista gabinete que  recebeu em diárias 2017 r$ 13.000,00 
reais,  além do mais existe notas  de que o prefeito comprou açúcar é 
uma empresa que vende remédio, estou mostrando isso para vocês 
verem o tanto que é importante fiscalizar ou o município, então 
vereadores temos que parar de puxar saco, pois essa casa vem 
envergonhado o legislativo e o senhor seu presidente nada  faz um 
exemplo é que o ano passado uma senhora vem chorando  na Tribuna, 
fez uma acusação gravíssima contra o vereador que estaria aliciando o 
seu filho para o trafico de drogas, que dia 22 de fevereiro a TV Record 
mostrou para o mundo inteiro que esse Vereador estaria supostamente 
aliciando menores, e o que aconteceu foi que um cidadão com 70 anos 
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de idade fez uma denúncia para que essa casa tomasse Providências, 
nada foi feito nessa casa, pois iria ser votado essa denúncia porém 80% 
dos vereadores posicionaram contra a denúncia, a favor do vereador 
sendo obrigado a retirar a denúncia muitos argumentaram dizendo ser 
papel do Ministério Público, porém aqui é o poder legislativo temos que 
fazer o nosso trabalho e não jogar nas costas MP  toda a 
responsabilidade, disse não está dizendo que o vereador fez ou não fez 
está dizendo que temos que apurar os fatos Indagou porque que nesta 
casa não se faz nada seu presidente que praticamente todos aqui são 
pais têm filhos, sobrinhos, amigos e ponde passar por essa situação  
que esta mãe está passando, e esta casa continua omissa não 
consegue nem investigar para saber se é verdade ou mentira para 
esclarecer a sociedade, diz estar indignado envergonhado com esta 
casa diz que sua parte está fazendo, agora a maioria aqui não está 
fazendo, disse ainda que a saúde em Montalvânia caiu 60% e mesmo 
assim tão falando em festa da cidade, perguntou porque estão 
comemorando o que está acontecendo, disse ao senhor presidente que 
vossa excelência está relapso não existe nenhum Mandado de 
Segurança contra o executivo com relação à saúde, disse que isso é 
culpa da população  cochanina  pois foram eles que escolheram os seus 
vereadores, então população avalie eles e finalizou deixando um recado 
para a população que cobre dos seus vereadores, Disse mais uma vez 
que está envergonhado com a maioria dos vereadores que batem 
continência para o prefeito.  
 

Dando continuidade o senhor presidente passou para próxima faze 
colocando  em discussão e votação os Pareceres emitidos pela  
Comissão  de Legislação, Justiça e Redação aos Projetos de Lei nº 003 
e 004/2018, sendo ambos aprovados por unanimidades dos vereadores 
presentes,  em seguida colocou em votação separadamente as 
indicações apresentadas, :  Indicação de  Nº 004 /2018   ,  de autoria 
do vereador Vicente Neres de Santana,  Indicação de nº 002/2018,  de 
autoria do vereador Gildenes Justiniano Silva, sendo ambas aprovadas 
por unanimidade dos edis presentes. 

Seguindo o Senhor Presidente colocou em votação o 
requerimento 004/2018 de autoria do vereador Adael dos Santos 
Franco, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 

Em seguida o senhor presidente colocou em discussão e votação  
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 Na sequencia o Senhor presidente encaminhou os projetos 
005,006, 007 e 008/2018 as comissões para pareceres. . 

 
Dando continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário da Mesa 
que fizesse a leitura da pauta da próxima reunião, sendo PROJETO DE 
LEI Nº  003, 004, 005, 006, 007 E 008/2018 e  Parecer Prévio Sobre a 
Prestação de Contas do Executivo Municipal o Senhor Jordão 
Missias Lopes Medrado referente ao ano de 2015.  

Não havendo nada mais a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a 
presença de todos, declarou encerrada a reunião e para constar foi 
lavrada a presente ata que após ser lida, discutida e aprovada será por 
todos assinada.  

 
 
  
 
 


