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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 05 (CINCO) DO MÊS 
DE ABRIL  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 05 (cinco) do mês de abril 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,  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, convocou o vereador Siguinei 
Pereira Guedes para atuar como secretário na Ausência do 
vereador Jerry Jânio Ferreira de Souza que justificou sua 
ausência por motivo de saúde, conforme atestado médico 
apresentado, sendo essa justificativa aceita pela mesa diretora, 
após solicitou a Secretária da casa a Senhora Eliana Alves Santos 
para que fizesse a leitura dos artigos 98 e 99 do Regimento 
Interno, na sequencia o Senhor Presidente solicitou a secretária 
da casa 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 a secretária da casa que 

fizesse a leitura das correspondências enviada a esta casa, 
continuando o senhor presidente solicitou a secretária que fizesse 
a leitura dos Projetos de Leis apresentados Sendo: PROJETO DE 
LEI 009/2018 Que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá 
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Outras Providências”,  PROJETO DE LEI Nº 010/2018 Que 
“Institui o Programa de Prorrogação da Licença Maternidade e à 
Adotante no âmbito da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional do Poder Executivo do Município de Montalvânia e 
Dá outras Providências, PROJETO DE LEI Nº 011/2018 Que 
“Concede Gratificação a Servidor que Especifica e dá Outras 
Providências”. Logo após o Senhor Presidente solicitou a 
Secretária da casa que fizesse a Leitura das Indicações 
Apresentadas, sendo:  Indicação de  Nº 001 /2018   Indica-se ao 
Exmo. Senhor Prefeito Municipal da  urgente necessidade de 
proceder a imediata recuperação da estrada vicinal que dá acesso 
a Comunidade de Canoas I, neste Município,   Indicação de nº 
002/2018  Indica-se ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal da  
urgente necessidade de proceder a imediata construção de 
banheiros públicos (femininos e masculinos) no Cemitério 
Municipal Cristo Rei neste Município, ambas de autoria do 
vereador Geraldo Flavio de Macedo Soares, Indicação de nº 
001/2018 Que seja feito a limpeza das ruas dos Bairros Raimundo 
Ferreira, Novo Horizonte, São José, Dalila, Centro e Guarabira no 
Município de Montalvânia de autoria dos vereadores Vicente 
Neres de Santana e Antônio Oliveira da Cruz , :  Indicação de  Nº 
003 /2018 Que seja designado um funcionário para cuidar da 
Praça Isidoro Caetano de Souza no Distrito de Capitânia,:  
Indicação de  Nº 004 /2018 Que seja religada a Energia da 
Quadra Poliesportiva Naylhor Bispo de Souza no Bairro Raimundo 
Ferreira  – Montalvânia- MG ambas de autoria do vereador 
Antônio Oliveira da Cruz.  

 
Continuando o Senhor Presidente Solicitou a Secretária casa 

que fizesse a leitura dos requerimentos apresentados sendo: 
Requerimento nº 001/2018, Que requer Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Montalvânia/MG, que se 
proceda em caráter de urgência a convocação do Excelentíssimo  
Prefeito Municipal  o Senhor José Florisval de Ornelas , para 
que  compareça ao Plenário desta casa, a fim de apresentar 
esclarecimento sobre o seguintes fatos:  
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Falta de respostas aos requerimentos aprovados nesta casa 
legislativa: 

Falta de Remédios nos postos de saúde deste município; 
Falta de material escolar na rede pública municipal de ensino;  
Nota fiscal fria da empresa BIOMED (Distribuidora de artigos 

médicos cirúrgicos e hospitalares) encontradas em sua prestação 
de contas acobertando suposta aquisição de merenda escolar. 

Requerimento nº 002/2018,  Requer ao Presidente da 
Câmara Municipal de Montalvânia, MG, Sr. Valdivino Doriedson 
Soares, para que as Sessões da Câmara seja realizadas também 
nos Distritos, neste Município, Requerimento nº 003/2018,  
requer na forma Regimental e depois de ouvido o Plenário, que o 
Chefe do Poder Executivo, através do Setor Competente 
encaminhe para esta casa de Leis  Cópia do Decreto que dá 
Poderes ao Secretário Municipal de Saúde junto ao Banco do 
Brasil para titularidade das contas que compõe o Fundo Municipal 
de Saúde, Requerimento nº 004/2018, que o Poder Executivo 
através do Setor competente, encaminhe para esta casa de Leis 
informação sobre o nº da conta Bancária do Município que foi 
creditados os valores referente ao IPVA dos anos de 2017 e 2018, 
bem como cópia dos Extratos da citada conta Bancária e 
comprovantes de pagamentos que foram efetuados com este 
recursos ou seja gastos com recursos do IPVA 2017 e 2018, 
Requerimento nº 005/2018, Requer ao Presidente da Câmara 
Municipal de Montalvânia, MG que se proceda em caráter de 
urgência a  Convocação do Ilmo. Sr Secretário Municipal de 
Saúde o Senhor José Afonso Filogônio Ferreira, para que  
compareça ao Plenário  desta Casa, a fim de apresentar o 
primeiro relatório quadrimestral detalhado do ano de 2017 e 2018, 
bem como para apresentar a esta casa de Leis, cópia do Decreto 
que dá poderes ao Secretário Municipal de saúde junto ao Banco 
do Brasil para titularidade das contas que compõem o Fundo 
Municipal de Saúde, todos de Autoria do Vereador Geraldo Flavio 
de Macedo Soares, Requerimento nº 001/2018 seja requerido ao 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Montalvânia/MG, que requeira  do Chefe do Poder Executivo Que 
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Seja feita a transferência do Posto de Saúde do Distrito de São 
Sebastião de Poções para nova construção da UBS – Unidade 
Básica de Saúde, Requerimento nº 002/2018 seja requerido ao 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Montalvânia/MG, que requeira  do Chefe do Poder Executivo Que 
Seja feita a Ampliação da Creche Municipal Alexandro Jarbas de 
Macedo ambos de autoria do vereador Valdivino Doriedson 
Soares, Requerimento nº 005/2018 seja requerido ao Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montalvânia/MG, que 
requeira  do Chefe do Poder Executivo a posse dos Funcionários 
Aprovados no concurso realizado na Gestão Anterior bem como 
pedir explicações com relação ao desvio de Funções dos 
Funcionários Públicos, Requerimento nº 006/2018 seja requerido 
ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Montalvânia/MG, que requeira  do Chefe do Poder Executivo 
resposta do requerimento anterior com relação a fonte Luminosa 
localizada na Praça Cristo Rei, Requerimento nº 007/2018 , seja 
requerido ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Montalvânia/MG, que coloque em votação o apoio desta Casa 
com relação a realização da Festa da cidade no momento em que 
se encontra o Municípil 

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 005, 006 
e 007/2018. Com relação ao projeto de lei 008/2018 o vogal 
Adailton Pereira de Souza pediu vista do projeto em Reunião da 
Comissão de Legislação Justiça e Redação, vista esta concedida 
pelo presidente da comissão pelo prazo regimental.  

Continuando o Senhor Presidente solicitou a Secretária da 
Casa que fizesse a leitura do Parecer da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomadas de Contas, referente ao Parecer Prévio 
Sobre a Prestação de Contas do Executivo Municipal o 
Senhor Jordão Missias Lopes Medrado referente ao ano de 
2015. 
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Após leitura o Senhor Presidente Passou a palavra para o 
orador inscrito para o usa da tribuna livre, o Senhor Clovis 
Rodrigues Chaves pelo prazo regimental de 10 minutos para falar 
sobre o Município principalmente sobre as ruas do distrito de São 
Sebastião de Poções. 

 
Seguindo o Senhor Presidente passou a palavra para a 

oradora inscrita para o usa da tribuna livre, a Senhora Cleomisia 
Gomes Correia da Silva, pelo prazo regimental de 10 minutos 
para falar  sobre  o Município principalmente sobre a falta de 
respeito do motorista com os usuários do transporte municipal . 

 
Na sequência o Senhor Presidente passou a palavra aos 

senhores Vereadores para assuntos relevantes do Município 
onde: 
O Vereador Adailton Pereira de Souza:  cumprimentou e 
parabenizou a presença de todos, disse que isso é de suma 
importância para o andamento desta casa, falou mais uma vez 
sobre o desmando da administração pois infelizmente é o que a 
gente vê e nós não podemos  calar diante dessas coisas e disse 
que isso não se trata de perseguição e sim uma administração 
que se perdeu durante o caminho e nós dessa casa não podemos 
aceitar isso, temos que cobrar dizendo que a administração 
anterior o secretário de saúde como vereador era uma 
preocupação com a saúde e hoje nada faz. Porém o município 
está fazendo festa, além do mais o nosso secretário de saúde é 
conhecedor da lei, mas de forma alguma ele presta contas.  Pediu 
para que façamos diferente, pois está na hora de dar a resposta 
para a comunidade, e com relação ao mercado o secretário disse 
que dependeria desta casa para cumprir com a obrigação e liberar 
o mercado, cumprimos com nossa obrigação e o mercado não foi 
liberado. Disse também que as nossas estradas estão uma 
vergonha indagou ainda se os pequenos produtores estão felizes 
com esta festa, mesmo não tendo estradas e disse que vai entrar 
em colapso, pois não existe no transporte uma bomba de graxa 
para lubrificar um ônibus que anda 3 meses sem lubrificar, dessa 
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forma não vai existir transporte escolar, isso é vergonhoso. Disse 
que os vereadores que permaneceram esqueceram de trabalhar, 
disse que já entrou em torno dos R$ 6.000,000,00 (seis Milhões) 
nos cofres da prefeitura e continuamos andando nessas 
condições. Disse ainda que com relação ao dentista temos um 
que é o mais caro do município, porém ele não trabalha continua 
a mesma situação e mesmo assim, teremos festa isso é uma falta 
de respeito por parte do município, Disse que as coisas são feitas 
escondidas, pois não esclarece como são feitas as  licitações das 
bandas, disse que um pouco da culpa disso e do presidente desta 
casa, pois além disso existe muito desvio de função na 
comunidade de Poções, disse que não concordam com isso, que 
esta casa tem que dar um respaldo para a sociedade, disse não 
querer ser melhor que ninguém mas que a parte dele ele vai fazer 
diferente, Pois vai andar de cabeça erguida, disse que existe  
muitos desmandos e que mais uma vez é obrigado a participar do 
enterro, mas na alça do caixão ele não vai segurar. 
Fala do vereador Adael dos Santos Franco:  
cumprimentou a todos e agradeceu a presença de todos, disse 
que o município de Montalvânia está doente, está morrendo pois 
estamos ouvindo aclamações do povo, estamos tentando ajudá-
los, porém estamos amordaçados, fazemos o nosso papel de 
fiscalizar, cobrar e requerer porém nada temos de resposta e 
realmente vamos entrar em colapso, pois não temos respostas de 
nenhum dos nossos requerimentos. Disse não ter lado que o lado 
dele é o povo o partido dele é Montalvânia, e que se o Executivo 
fizer alguma coisa ele vai parabenizar de pé, reclamou ainda com 
relação ao veículo da câmara que até hoje não existe. Disse que 
temos que pensar grande na saúde, na educação, nas estradas e 
ruas de Montalvânia que estão intransitáveis,  foi para isso que os 
meus eleitores votaram, e por isso ele  luta e entrar com 
requerimentos porém o Executivo acaba Vencendo com seus 
desmandos, indagou dizendo que o ministério público não vai dar 
conta todos os problemas dos municípios, então temos que 
dialogar para chegar há um consenso e fazer o melhor para o 
povo, disse que  com relação a ponte de pitarana, podem contar 
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com o professor da Adael pois já que não temos Prefeito para 
fazer vamos juntar vereadores e população para fazermos. Com 
relação a festa diz não ser momento de comemorar pois não sabe 
como uma pessoa doente pode dar uma festa, disse que até um 
aparelho de raio-x, que chegou por doação do deputado Ademir 
Camilo, seus exames estão sendo cobrados, pois uma mãe o 
procurou e teria relatado a cobrança do valor de r$ 120 reais, 
valor este acima do cobrado em clínica particular. Disse ainda que 
a minissérie virou novela, pois assunto do mercado municipal não 
acaba. Por fim disse que o STF mandou um recado para aqueles 
políticos que acham que fazem os seus desmandos e vão ficar 
impunes. 
O Vereador ANTÔNIO OLIVEIRA DA CRUZ: cumprimentou a 
todos e iniciou falando da operação tapa-buracos, disse não saber 
se é porque está próximo da festa, mas que mesmo que seja que 
façam nos bairros também, pois foi procurado por uma cadeirante 
que está sem condições de sair da sua casa, disse ainda que 
fizeram um serviço de péssima qualidade na comunidade de 
Conceição e com relação a quadra no bairro Raimundo Ferreira, 
está quadra continua abandonada. 
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 a data de hoje 5 de Abril 2018, 
6.029.340,,88 que por lei tem que ser aplicada 15% na  saúde e 
25% na educação e não precisa nem falar que essa lei não está 
sendo cumprida porque nós estamos vendo escolas reclamando 
de merenda, sem saúde um verdadeiro caos no município, disse 
que parece que os vereadores estão começando a enxergar o 
verdadeiro papel do vereador,  porém da minha autoria foi 
aprovado no ano passado entre 35 a 40 preposições, aprovadas 
por unanimidade porém o prefeito não atendeu nenhum, disse que 
esses prefeitos que não atendem requerimentos legislativo devem 
ser cassados, porém ele possui a maioria desta casa, disse ao 
senhor presidente de Dim Boião que quando ele é o rei dos 
desvios de função não é para afrontar é sim para  refletir, pois o 
que o Sr. está fazendo em São Sebastião de Poções, com 
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diversas pessoas em desvio de funções, porque o seu presidente 
Dim Boião quer agradar os seus eleitores, citou nomes de alguns 
funcionários que estão em desvio de função. Com relação as 
ambulâncias disse que os Prefeitos compraram ambulâncias com 
a economia desta casa e o prefeito múmia escondeu as 
ambulâncias, que vão aparecer agora na festa da cidade para 
todo mundo ver, disse que o ônibus da saúde está jogado e que o 
prefeito mandou jogar areia no motor desse ônibus, disse que a 
intenção dos prefeitos é destruir o que os outros prefeitos fizeram, 
pois ele acabou com a fonte luminosa, destruiu o ônibus e 
abandonou a pista de vaquejada. Disse que achou que a ditadura 
teria acabado, mas que até diretores e professores estão 
pressionando crianças para usar aquele uniforme feio a cara do 
prefeito munia até presentes estão dando as crianças para elas 
usarem esse uniforme. Esclareceu sobre o BPC (benefício de 
prestação continuada) que disse na sua campanha quem recebia 
esse benefício indevidamente, agora foram cortados esses 
benefício e estão me pressionando dizendo que eu é que fiz isso, 
disse que nada tem a ver com isso, que esses benefícios eram 
concedidos aos pobres e foram dado aos ricos, pelo prefeito 
Doutor José,  senhora Maria e o ex-prefeito José Aparecido, então 
esses é que são os culpados eu não tenho poder nenhum de 
conceder ou de cortar qualquer benefício que seja, disse ainda 
que foi publicado uma matéria onde o assessor jurídico da 
prefeitura o filho do prefeito teria transferido a sua casa, para o 
nome da sua sogra isso para burlar a lei e que os responsáveis 
por isso são a maioria dos vereadores que nada faz, disse que 
Montalvânia está doente, como se fosse um ser vivo que possui 
câncer um câncer na cabeça e na garganta outro no coração 
outro no estômago outro no fígado cinco câncer, pois estão 
arrasando Montalvânia, disse não saber como vai fazer a festa da 
cidade, uma festa de uma cidade que está com  este horror de 
câncer, disse aos cidadãos que a ferramenta de consertar essa 
cidade está aqui nesta casa, porém só vale se dois textos dos 
representantes dessa casa atuarem com consciência e vontade 
de mudar e aqui não tem ⅔ dos Vereador compromissado com 
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vocês, aqui tem 80% compromissado com o prefeito múmia e os 
prefeitos, corruptos, os sabidinhos, os  treteiros os malandros, 
disse que para os apaixonados pelo 14 que tinha aquele adesivo 
amarelo do 14, dizendo olha ele, olha ele, vamos fazer agora um 
adesivo perguntando cadê ele, cadê ele, disse ainda que isso não 
é perseguição pois quem persegue o prefeito são os filhos dele 
que nunca viu filhos ter raiva do pai igual estes, eles estão 
enterrando o prefeito múmia de cabeça para baixo, complementou 
a fala convidando a todos para fazer uma reunião em pitarana 
para tentar solucionar o problema da  ponte de  pitarana. 
 
 
 
vereador Gildenes Justiniano Silva: Cumprimentou a todos e 
parabenizou o Senhor Clóvis, que esteve nessa casa para 
requerer suas necessidades perante ao Município, disse que as 
pessoas devem sim reivindicar seus direitos  diante dessa Tribuna 
que é livre para qualquer cidadão  requerer seus direitos, que com 
relação a festa ele sempre foi a favor pois o bom gestor tem 
planejamento, para fazer festas e não deixar as tradições da 
cidade acabar,  disse que essa verba vem do Ministério de 
eventos para que as festas tradicionais aconteçam, disse que 
esclareceu isso pois na cidade tem que ter alegria, disse ainda 
que tem certeza que vamos dar a volta por cima, mesmo diante 
dessa crise que assola todo país. 
O Vereador Valdivino Doriedson soares: cumprimentou a todos 
presentes, e parabenizou o amigo jornalista Fernanda Abreu por 
ter sido  premiado como o melhor jornalista do norte de Minas, 
disse existir momentos na vida quê  o melhor seria ficar calado só 
observando pois o tempo fica encarregado de dar as respostas, 
mas às vezes o silêncio fica parecendo que somos omissos diante 
dos fatos, disse que temos que resolver com diálogo os 
problemas do município, pois se existir culpados, que seja levado 
à justiça para que a mesma descida, o que não dar para aceitar 
são as ideologias que estão sendo pregadas como se o Executivo 
estivesse recebido o município a mil maravilhas, não quero que 
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vocês falem que estou defendendo o prefeito, estou simplesmente 
falando a realidade, porém quando a gente pega algo deteriorado 
para reformar temos que ter planejamento, pois sabemos que a 
reforma é pior que a construção. Com relação aos desvios de 
funções onde os amigos Geraldo Flávio e Dada falam disse  
sempre pedir aos colegas que procure a justiça e o denuncie 
disse ainda que se ele e o rei dos desvios de  funções os meus 
nobres amigos tem o perfil de  Príncipes, pois na passada vocês 
trabalharam lá e vocês contribuíram para tais desvios, diz que a 
culpa das coisas estarem dando errado não é dele, pois ele é 
simplesmente como vocês, ainda com relação a cabeça erguida, 
disse que nesta casa não ver ninguém com a cabeça mais 
erguida do que a do vereador Dim Boião, com relação ao carro da 
Câmara  disse não entender pois os Vereadores pediram para 
que este não rodasse,  disse ainda que todos são livres e que 
aqui não tem só 20% de vereadores honestos não, até onde ele 
sabe tem 100% de vereadores honestos, pediu para que 
mostrassem alguma coisa errada contra a sua pessoa pois tenho 
20 anos de vida pública, disse ainda que tem sim que ser feita a 
festa, não só a festa, Como tampar buracos das ruas, colocar 
remédios nos postos e reformar as escolas , com relação a 
poções temos que consertar sim os buracos que a administração 
passada não consertou  e disse que administração está tomando 
as providências  pois administração tem  a obrigação.  Com 
relação a associação de Poções disse que foi Presidente dela que 
deixou dinheiro no caixa no mais agradeceu a todos. 

 
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 Lei nº 005, 006 e 007/2018., sendo todos 
aprovados por unanimidades dos vereadores presentes,  em 
seguida colocou em discussão e votação o Parecer da Comissão 
de Finanças orçamento e tomadas de contas ao Parecer Prévio 
Sobre a Prestação de Contas do Executivo Municipal o Senhor 
Jordão Missias Lopes Medrado referente ao ano de 2015 sendo 
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aprovado por unanimidades dos vereadores presentes, dando 
continuidade o Senhor Presidente colocou em votação 
separadamente as indicações apresentadas sendo:  Indicação de  
Nº 001 e 002/2018  de autoria do vereador Geraldo Flavio de 
Macedo Soares,  Indicação de nº 003 e 004/2018,  de autoria do 
vereador Antônio Oliveira da Cruz Indicação de nº 001/2018, de 
autoria dos vereadores Antônio Oliveira da Cruz e Vicente Neres 
de Santana, sendo todas aprovadas por unanimidade dos edis 
presentes. 

Seguindo o Senhor Presidente colocou em votação o 
requerimentos Nº 001, 002, 003, 004 e 005/2018 de autoria do 
vereador Geraldo Flavio de Macedo Soares, sendo todos 
aprovados por unanimidade dos vereadores presentes, 
Requerimento de nº 001 e 002/2018 de autoria do vereador 
Valdivino Doriedson Soares, sendo aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes e requerimentos nº 005 e 006/2018 de 
autoria do vereador Adael dos Santos Franco, sendo aprovado 
por unanimidade dos edis presentes e Requerimento de nº 
007/2018 de autoria do vereador Adael dos Santos Franco, sendo 
aprovado por 06 votos a favor e 03 votos contra. 

Em seguida o senhor presidente colocou em discussão e 
votação  

 Na sequencia o Senhor presidente encaminhou os projetos 
de leis nº 009, 010 e 011/2018 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, 008, 009, 
010 e011/2018 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.  

 
 


