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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 06 
(SEIS) DO MÊS DE AGOSTO  DO ANO DE 2018 (DOIS MIL 
E DEZOITO) NO SEGUNDO PERÍODO DA SESSÃO 
LEGISLATIVA DO EXERCICIO DE 2018. 
  

Às 20:00  (Vinte) horas do dia 06 (seis) do mês de agosto 
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, 
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 da pauta do dia sendo Projeto de lei nº 
023, 025 e 026/2018 e prestação de contas do Executivo 
Municipal o Senhor Jordão Missias Lopes Medrado referente 
ao ano de 2016. 
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Continuando o Senhor Presidente solicitou ao  secretário 
da Mesa que fizesse a leitura do Projeto de Lei Nº 028/2018 
apresentado pelo vereador Geraldo Flávio de Macedo Soares, 
Que Dispõe sobre autorização para Construção de 
matadouro para abate  de bovinos, suínos e outros 
animais de pequeno porte em Montalvânia, MG e dá outras 
providências. 

 
Na sequencia o Senhor Presidente, solicitou ao secretário 

da mesa que fizesse a leitura do requerimento apresentado 
sendo: Requerimento nº 010/2018, Solicita à Mesa Diretora 
que, depois de ouvido o plenário requer ao Presidente da 
Câmara Municipal de Montalvânia/MG, Sr. Valdivino 
Doriedson Soares, que requeira do Chefe do Poder Executivo 
que seja concedido à liberação da Praça Esporte pelo menos 
uma vez por semana para crianças carentes de 
Montalvânia/MG, de Autoria do Vereador Geraldo Flavio de 
Macedo Soares.  

 
Seguindo o senhor Presidente solicitou ao Secretário da 

Mesa que fizesse a leitura dos Pareceres emitidos pela  
Comissão  Finança, Orçamento e Tomadas de Contas  aos 
Projetos de Lei 025 e 026/2018 e ao Parecer Prévio do TCE-
MG, pela aprovação das contas anuais do Executivo Municipal 
de Montalvânia, relativo ao Exercício de 2016. 

Seguindo o Senhor Presidente passou a palavra aos 
senhores Vereadores para assuntos relevantes do Município, 
onde:  
O Vereador GERALDO FLÁVIO DE MACÊDO SOARES: 
cumprimentou a todos, e iniciou informando a população 
Cochanina que o município de Montalvânia recebeu a título de 
transferências constitucionais de Janeiro de 2018 até a 
presente data 14.826.883,16 (quatorze milhões, oitocentos e 
vinte e seis mil oitocentos e oitenta e três reais e dezesseis 
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centavos) que por lei tem que ser aplicada 15% na saúde e 
25% na educação, disse que todos do município sabem que 
isso não está sendo aplicado, pois está faltando remédios, 
falta o básico na educação e na saúde, disse que esteve 
viajando a semana passada e durante a viagem ouviu no rádio 
uma reportagem sobre as duras Críticas do papa Francisco a 
Máfia Italiana, e neste momento teve certeza que o Papa 
Francisco conhece Montalvânia, conhece a família Ornelas, 
pois o Papa Francisco disse que quem rouba o dinheiro da 
merenda é assassino, quem tira o direito dos mais fracos são 
assassinos, quem tira o direito à Vida é assassino e por esse 
motivo ele acha que ele estava falando de Montalvânia, 
porque o Prefeito Dr. José rouba o dinheiro da merenda e 
segundo o Papa quem rouba o dinheiro da merenda é 
assassino, disse ainda que o seu Fabrício Ornelas roubou o 
dinheiro da Água do Capim Pubo,  disse ainda que no dia de 
hoje venceu o contrato da van que transporta paciente, que 
várias pessoas perdeu pois os irresponsável  não tem carro 
para levar o pessoal, disse que o ônibus da saúde está jogado 
debaixo de sol e chuva se acabando e o pessoal precisando 
de ir para Montes Claros fazer tratamento, porém quando é 
um dos prefeitos nomeados pelo irresponsável Dr. José, 
rapidinho chega um avião e pega eles, quando se trata da 
população carente do município deixa perder a consulta e os 
exames, disse ainda que fez uma visita  na empresa MM 
Empreendimentos responsável pela  instalação da rede de 
esgoto  no município de Montalvânia, disse ter ido saber o real 
motivo o porquê dessa situação das nossas ruas e foi 
informado por eles que fizeram três propostas para o prefeito 
que não compareceu em nenhuma enviando o prefeito 
nomeado Fabrício Ornelas que não aceitou nenhuma das 
propostas, ele preferiu aplicar uma multa na empresa onde a 
empresa recorreu e deixou mais de 40 desempregado por 
conta do prefeito nomeado Fabrício Ornelas, informou ainda 
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que  não tem remédio, não tem veículo, porém o prefeito 
gastou r$ 400.000(quatrocentos mil reais) em duas noites de 
festas,  dentre esses gastos fez algumas observações que 
para o desfile das escolas municipais foi gasto r$ 336,00( 
trezentos e trinta e seis reais),  já para os deputados que 
vieram elogiar e mentir, o prefeito  gastou r$ 3.220,00( três mil 
duzentos e vinte reais) com churrasco, além do mais o prefeito 
gastou com um rapaz chamado Henrique Viana Barros para 
organizar a festa o valor de seis mil e r$ 6.659,00, ( seis mil 
seiscentos e cinqüenta e nove reais) sendo que aqui está 
presente uma pessoa, o Fernando Abreu que sempre 
organizou nossas festas e nunca foi pago para tais trabalhos, 
disse que com relação aos funcionários que receberam o 
décimo terceiro o Prefeito gastou r$ 10.000,00( dez mil reais) 
para fazer gracinha para dizer que ele é bom, que ele estava 
pagando  o 13º  (décimo terceiro) que é obrigação dele, e só 
para confeccionar o almoço ele pagou por cozinheiro Miguel 
Arcanjo de Souza r$ 4. 472,00 (quatro mil quatrocentos e 
setenta e dois reais), disse que o município não tem dinheiro 
para gastar com saúde das pessoas carentes, mas para 
pessoas como o senhor Ozias que é funcionário público e 
amigo dos Ornelas, tem auxílio e consulta oftalmológica, disse 
ainda que os pacientes que estão fazendo hemodiálise em 
Janaúba estão sendo transportados, torturados dentro de uma 
Kombi, pois já encaminhou ao Ministério Público um laudo 
medico dizendo que além dos problemas com relação á 
doença isso se agravou devido ao transporte, disse ainda que 
o prefeito está fazendo a maior farra com relação à 
contratações, pois fizeram reuniões com esses vereadores 
para fazer a maior farra de indicação de funcionários, tirando 
pais e famílias para colocar aqueles indicados por eles, tirando 
as pessoas que foram aprovadas no concurso , disse que um 
exemplo disso foi em Pitarana na casa da família do Senhor 
bichinho que juntamente com o vereador que ao invés de 
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fiscalizar está apoiando a malandragem, disse que a  família 
Ornelas está há mais de uma década desgovernando nosso 
município, deixando as pessoas morrerem à míngua disse não 
ser todos vereadores mas sim a grande maioria apoia os 
prefeitos deixando de ser vereadores para serem capangas, 
puxa sacos de prefeitos corruptos que estão matando as 
pessoas nas estradas para Montes Claros. 

 

O Vereador Adailton Pereira de Souza: cumprimentou a 
todos e iniciou dizendo ao legislativo para ter mais 
responsabilidade com os seus trabalhos, disse que como o 
colega falou das transferências constitucionais o que mais vê 
e o Executivo batendo na tecla falando em crise que não estão 
tendo transporte e as estradas não estão boas por conta de 
crise, disse provar que não há crise com relação às 
transferências constitucionais, disse que de mês a mês vem 
em uma crescente  em torno de 19%( dezenove por cento) e 
saber que o grande vilão do nosso país é a inflação que corrói 
e mantém em torno de 6%(seis por cento) e os acréscimos 
das transferências estão em torno de 19%  ( dezenove por 
cento) então essa crise é uma defesa infundada, disse que 
mais uma vez vai cobrar dessa casa, pois assistiu a 
inauguração do Posto  de Saúde de porções e presenciou a 
fala do prefeito pedindo ajuda aos vereadores e a sua 
resposta que essa ajuda já foi dada e o senhor vem na contra 
mão, pois  enquanto nós cortamos gastos, o senhor veio na 
contramão gastando dinheiro com festas, disse ao prefeito que 
foram aprovadas as subvenções das associações e nenhum 
repasse está sendo feito, disse que com relação Associação 
de Poções acredita em perseguição, disse ao Senhor Prefeito 
para que fique mais atento com relação a essas coisas que 
estão envergonhando o nosso município, sobre a fala do  
secretario Afonso que nessa  Tribuna era taxativo quando 
vereador, deveria ter mais cuidado hoje que é secretário, pois 
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deixam de transportar paciente por causa de Transportes e 
inaugurou o Posto de Saúde  e a sala de vacina  já não está 
funcionando,  disse que falou e fala que essa casa é omissa 
demais, pois  o senhor presidente que como sempre 
desprovido de vergonha, estava lá na inauguração   tirando 
fotos é o cinismo é tão grande que a primeira foto que  foi com 
um cidadão que alguns anos  atrás queria invadir sua 
propriedade, mas para se manter na política  vale tudo, até 
mesmo um  cidadão que estava comendo churrasco fazendo 
videozinho na sua casa o mesmo que a 4(quatro anos)  
mandou você passar a língua na ponte de Canoas, disse que 
isso é ruim, vergonha tudo por política, disse ainda que viu o 
presidente na sua rua, batendo papo com o dentista  mais 
caro do município, que estava com um carro do gabinete com 
motorista particular que deveria estar em Novo Horizonte 
atendendo a população disse ao  Senhor Prefeito que nós é 
que precisamos de ajuda, disse saber que realmente o Posto 
de  Saúde de Poções ficou muito bonito e que  custou r$ 
369.000,00 (trezentos e sessenta e nove  mil reais) ou seja o 
dinheiro da festa dava para construir outra UBS, não dá para 
entender pois a população carente em todo município e um 
gasto tão grande com festas, disse que isso não dá para 
aceitar, disse ainda que essa casa realmente até quando faz a 
coisa certa no final tem uma coisa para manchar, com relação 
as ambulâncias foram compradas e só atendeu  Capitânia, 
Poções e Canabrava,  perguntou algumas pessoas se 
conhecem Novo Horizonte, onde possui pessoas mais fracas, 
onde não vai dentista nem médico,  disse que  enquanto essa 
política não for mudada  não tem jeito, disse que a coisa está 
de uma forma que se alguém sair na rua e ver um poste 
mijando no cachorro não precisar se assustar, pois as coisas 
estão de mal a pior, disse por último que o nosso município 
está passando por uma crise hídrica, onde existe data para o 
nosso Rio secar e o pessoal bateu na porta dessa casa 
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buscando apoio e até agora nada foi feito para apoiar este projeto 
até mesmo um decreto de emergência e por esse motivo 
deixamos de receber ajuda para combater a seca. Pediu mais 
uma vez para que baixe um decreto, disse que o nosso município 
está de ladeira abaixo, pois esta casa aceita cinco prefeitos no 
município, dentista com carro do gabinete, dentista dando ordem 
contratando e entregando obras, concluiu dizendo que se essa 
casa tem que ter mais compromisso com a sociedade, buscando 
uma administração coerente fiscalizadora e por fim explicou o 
conceito de política. 
O vereador SIGUINEI PEREIRA GUEDES: cumprimentou a 
todos agradeceu a Deus pela volta do recesso e disse já existe 
um dentista disponível na comunidade de Pitarana, por isso 
agradeceu a administração que está caminhando pelo certo, disse 
a seu colega que ele particularmente não é capanga, que ele tem 
nome e o nome dele é Siguinei, disse que veio para essa casa e 
entende que deveria ter União para trabalhar por nossa cidade, 
disse ter caminhado junto, pois a obrigação dele é conversar com 
o prefeito para realizar as cobranças e que nenhum Vereador 
precisa se preocupar com isso, pois cada um tem a obrigação de 
ir ao gabinete e cobrar, disse que foi eleito pelo voto do povo de 
Montalvânia e são vocês que vão analisar os trabalhos e ao final 
do mandato vão dizer se gostou ou não, disse ao prefeito que ele 
foi o homem que lutou e continua lutando por nossa cidade, por 
isso o admira muito e disse que cada Vereador nesta casa tem 
que seguir a sua visão, disse que vai continuar apoiando os 
deputados que fizeram alguma coisa para o nosso município, pois 
quem tem que ganhar é o povo de Montalvânia, por esse motivo 
vai apoiar os seus candidatos e vai cobrar dos mesmos, frisou 
ainda que cada um de nós temos a nossa visão política, disse que 
vai lutar e continuar o  trabalho, disse  com relação as 
ambulâncias que os cinco distritos vão ter uma ambulância, diz ter 
certeza que isso vai acontecer. 
 

O vereador GILDENES JUSTINIANO SILVA: Cumprimentou 
a todos e disse que na sua comunidade a administração 
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anterior abriu um poço e achou que só abrindo deixando lá 
resolveria o problema, mas para isso seria necessário a  
energia e administração atual trabalhou e conseguiu colocara 
o padrão, bem como uma caixa maior para atender a nossa 
comunidade com relação a Kombi ela foi licitada e não 
indicada, por esse motivo cabe a equipe de licitação fazer a 
vistoria, disse acreditar que se a Kombi não tivesse condições 
ela não estaria rodando, pois esse veículos são fiscalizados 
pelos órgãos competente, com relação a contratos perguntou 
qual foi o prefeito que não contratou em sua administração, 
disse ainda que se fosse cumprido todas as listas dos 
concursos anteriores seria maravilhoso,  disse que essa 
administração já foi uma das melhores e que hoje devido à 
crise não possui as mesmas condições, mas está aí pagando 
todos em dias  e aos poucos suprindo as nossas 
necessidades, disse ainda  não está defendendo o executivo e 
parabenizou o prefeito por ter cumprido o acordo feito com os 
legislativos e está aí as três ambulâncias, disse ainda que tem 
médico e dentista em todos os  distritos e que graças a Deus 
está melhorando, sabe que ainda não está 100% mas  vai 
melhorar muito ainda, por fim parabenizou a Renan pelo seu 
trabalho com relação ao nosso Rio cocha, pois esse rio é a 
nossa maior riqueza, pediu a todos vereadores que fosse ao 
executivo cobrar sim, disse ainda que feliz do vereador que 
tem acesso ao executivo para cobrar, pois essas críticas 
negativas e brigalhada não resolve o problema, disse que  
temos que resolver os problemas e não criar problemas 
somente criticar massacrar falar de vereador não vai chegar a 
lugar nenhum, disse ainda que não critica nenhum vereador 
pois temos que nos unir para resolver o problema agora a que 
alguns tentam denegrir a imagem dos outros e não resolve 
nenhum problema, disse que muito pelo contrário temos que 
correr atrás para resolver todos os problemas da nossa 
comunidade. 
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O vereador  ADAEL DOS SANTOS FRANCO: cumprimentou 
a todos e agradeceu a Deus por estar de volta aos trabalhos, 
disse que embora pareça fácil não é  muito pelo contrário e  
difícil ser vereador, pois quando estamos vendo as coisas 
aconteceram pode se tornar fácil, mas quando não acontece é 
muito difícil, disse que particularmente não tem nenhuma 
dificuldade em exercer seu cargo de vereador, em seguida 
parabenizou a gestão anterior pela construção do posto Saúde 
São Sebastião de Poções e parabenizou a atual por ter 
inaugurado, disse que é uma obra que poções merece e diz 
que precisamos de mais obras,  disse que quando os colegas 
falam das negociações de vagas de contratos é lamentável 
que isso esteja acontecendo em nosso município, pois nunca 
esperava se deparar com uma situação, disse não se profeta 
mais que pediu muitos requerimentos em reuniões anteriores, 
porém até hoje nada infelizmente as pessoas que estudaram 
que deixaram de comprar coisas necessárias para pagar 
inscrições e passar nesse concurso perderam os seus direitos, 
pois Montalvânia também virou um balcão de negócios, disse 
que ele não faz parte do balcão de negócio pois respeita a 
todos, e disse que cada um tem sua ideologia, mas  que 
jamais participou ou participara desse balcão de negócios, 
disse que discorda de muitas coisas dessa administração 
como por exemplo o mercado municipal, pois quando foi 
questionar com relação a valores o assessor jurídico Fabrício 
Ornelas disse que ele estava atrapalhando e na verdade não 
foi isso que aconteceu, não atrapalhou nada simplesmente 
estava antecipando as coisas. disse para quem está no poder 
que não irá deixar barato e não vai deixar barato pois vai 
buscar ajuda no ministério público, disse ainda que as leis são 
lentas mas uma hora chega, com relação a transporte as 
pessoas doentes como se não bastasse as doenças agora 
estão sofrendo com transportes, parabenizou o colega 
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Geraldo Flávio por te ido a empresa responsável para 
esclarecer as coisas com relação as nossas ruas que estão 
uma vergonha pediu para o  Senhor Prefeito, ao senhor 
Fabrício nelas, Flávio, senhora Mariinha e a senhora Andreia 
que passe nessas ruas, disse ainda que isso e seu papel 
cobrar, pois é livre e independente e respeita os colegas que o 
contrariam, porém ele  defende o que é certo para o povo, 
pois está aqui para corrigir e não para acobertar os erros, 
Disse a população cochanina que nesse 60 dias vem aí as 
eleições para deputados governadores e Presidente e que 
vamos fazer valer o nosso voto,  parabenizou também o 
senhor Renan pelo trabalho e disse que o mesmo não está 
tendo apoio, disse que os vereadores estão deixando a 
desejar pois temos que cobrar mais, pediu ainda para os 
vereadores fazerem uma reflexão e ver o que está 
acontecendo em nosso município, pois ao nosso município 
nunca teve uma situação tão feia e ridícula, disse que 
particularmente achava que estava ruim agora está péssimo 
pois não adianta inaugurar posto bonito e não ter remédios.  
 
O Vereador Arnoldo Francisco Flôres: cumprimentou a 
todos presentes e disse que não está bem esses dias, pois  
sua mãe está doente de cama a mais de 20 dias sem 
alimentar e confessou a Pedro Lopes e a Peu  advogado o 
motivo que  a levou pra cama, mas vai trazer  mensagem do 
seu estado de saúde na próxima reunião e pediu para todos  
rezarem por sua mãe, pois o quadro dela não é bom, disse 
que quando ver pessoas chamando vereadores de bandidos e 
assassinos e ladrão acha isso uma falta de respeito, disse que 
gostaria que os vereadores dessa casa tivesse uns com os 
outros e de hoje em diante levará a sua vida de cabeça 
erguida firme e de olho em pessoas que se acham o tal, o 
ditador, o poderoso, disse não estar para perseguir ninguém e 
nem para desfazer da vida particular de ninguém só espero 
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que nessa casa a partir de hoje em diante todos cuidem das 
suas vidas, disse ainda que vai continuar fazendo leilões 
solidários até o resto da sua vida, pois cada um é livre para 
fazer o que quiser e ao invés de ficar falando deveriam ajudar 
de alguma forma pois eu fiz e vou continuar fazendo e quem 
tem sua dor e que geme e eu estarei aí para dar minha mão 
para todos que precisarem. 
 
O vereador VICENTE NERES DE SANTANA: cumprimentou 
a todos e disse que ter 61 anos de idade, sendo que 53 anos 
são de trabalhos nesse município e tudo que fez foi em prol de 
Montalvânia do Povo de Montalvânia com pensamentos 
voltados para o melhor de Montalvânia, disse que se envolveu 
na política em 1997 mas que desde os seus 17 anos gostou 
da política e pelo carinho, amor e simpatia que o mesmo tem 
pela família cachuite com interesse em ajudar eleger o senhor 
Diomedes Pereira Benevides iniciou cedo na sua vida política,  
disse que ajudou vários candidatos mas que só teve 
reconhecimento de um senhor chamado Messias Israel, pois 
votei nele por duas vezes e ele me apoiou em 5 eleições, 
disse que o senhor Messias é um grande homem que ele tem 
muito carinho por toda a sua família e que o mais foi só 
decepção, disse que o senhor vereador Dim Boião já esteve 
na sua mira pois colegas o pediram para que o mesmo o 
matasse coisa que se arrependeu , pois quando adoeceu em 
Brasília um dos vereadores que esteve a seu lado em todo 
momento foi o senhor Dim Boião, disse que essas pessoas 
que o procuraram para fazer tal coisa São pessoas que 
prefere nem vê-los mais, pois não tem eles mais como ser 
humano, pois se fossem companheiros não tinham aprontado 
o que eles aprontaram pra cima dele, por fim agradeceu a 
todos que o apoiaram nessa caminhada, principalmente a 
polícia militar que o incentivou a entrar na política e até hoje 
dar o apoio total, disse ainda aqui para ele aqui nessa casa 



12 

 

não existe nenhum inimigo pois não sabe quem são seus 
adversários aqui, pois o grupo que ele defende a mais de 30 
anos tem um sonho de ver sua derrota, disse ainda não está 
aqui para falar da vida dos outros ou para criticar colegas, pois 
cada Vereador tem sua maneira de trabalhar e cada eleitor 
tem seu ponto de vista, disse ainda que desde pequeno 
aprendeu ajudar e dar o de melhor para o outro e por isso e 
muito feliz pois é melhor ter para dar de que pedir. 
 
O Vereador ANTÔNIO OLIVEIRA DA CRUZ cumprimentou a 
todos e fez um pedido para que seja feito imediatamente 
reparos na ponte de capitania para que não aconteça 
acidentes Graves, disse ainda que desde a semana passada 
no posto de capitânia tem gente de Água Branca, Conceição, 
Batateira e São José esperando de 5 horas da manhã até 8 
horas e eles não vão trabalhar, disse que isso é uma falta de 
respeito com o povo, cobrou ainda os remédios  pois já se 
passaram dois anos e até hoje nada de remédio nos posto de 
saúde, disse ainda que tem que melhorar as estradas. 
 
O Vereador Valdivino Doriedson soares: cumprimentou a 
todos e agradeceu a presença do amigo Renan e o 
parabenizou pelo trabalho que está desenvolvendo com 
relação à preservação do Rio cocha, disse que existe 
momentos em nossa vida que o melhor seria ficar calado só 
observando e deixar o tempo proporcionar as respostas de 
todas as perguntas, pois essa rinchas particulares não tem 
nada a ver com o município, pois se não existe meios 
particulares para solucionar esses problemas, então seria 
melhor os prejudicados procurar a justiça, pois o município 
tem que ter prioridade só não entende por qual motivo tem 
pessoas que acham que nós da situação são o atraso desse 
município, pois já vivemos tempos muito mais difíceis de que 
os tempos de hoje em Montalvânia e muitos  se calaram, não 
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adianta querer apagar a história de ninguém, porque cada um 
constrói a sua história é por isso que tem a consciência 
tranquila da evolução que teve em Montalvânia, disse que 
participou da evolução no seu distrito e tem orgulho de 
participar do seu desenvolvimento, disse direcionado a 
vereador que o direcionou a palavra que embate político tem  
que ter agora pessoal, essa crítica de apontar o dedo para o 
outro é muito triste esse tipo de comportamento não 
acrescenta nada para o desenvolvimento do município, 
simplesmente estar transparecendo o ódio a raiva que vossa 
excelência deixa transparecer quanto a minha pessoa, disse 
para o vereador não fica assim não se não vai sofrer muito, 
pois o senhor não é nada mais direito do que eu não vejo 
nenhum mérito que o abone para dirigir nenhuma palavra ao 
meu respeito, disse não ser omisso como o vereador  fala, 
pois é melhor aceitar o resultado das eleições, das urnas, pois 
do mesmo jeito que chegou  aqui eu também cheguei aqui 
representando o meu distrito por qual tenho a honra de 
representá-lo, pois lá deixei a minha marca como Vereador pai 
de família e cidadão, disse ainda que a eleição daqui 2 anos 
para prefeito e vereador e o povo é que vai decidir, não fique 
com essa raiva e esse ódio não, você vai sofrer muito porque 
até hoje eu passo o respeito para todos vereadores tanto 
situação como oposição, disse ainda que quem faz obras é o 
Prefeito não ele, com relação a inauguração da UBS 
Sebastião de Poções eu fui lá sim como todos vereadores 
foram convidados e fiquei muito feliz pois mesmo faltando 
alguma coisa quem está ganhando é o distrito, disse ainda 
que  todos nós temos conhecimento que iniciou aquela obra 
foi Jordão e o atual foi lá concluiu e inaugurou, quem ganhou 
foi o povo isso e democracia, disse que  queria que tudo 
tivesse a mil maravilhas, pois ver o município  crescendo é 
muito bom para todos, no mais agradeceu ao Vereador 
Vicente pelo  seu esclarecimento, pois isso o deixou muito 
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triste em saber que pessoas queriam tirar sua vida, Isso é 
triste  é humilhante pois  não fez nada de mal quererem tirar 
sua vida, disse a Vicente que pediu a  Deus para iluminar sua 
vida, pela sua humildade sinceridade, com relação ao 
questionamento do vereador Geraldo Flávio realmente sempre 
usei o nome dos 11 vereadores agora no momento é óbvio 
que algumas pessoas usem o nome do gestor, mas o 
importante é que quem ganha é o povo, disse a todos 
vereadores que todos podem contar com ele pois tem 
transparência  e  gosta de todos da mesma forma. 

Seguindo o Senhor Presidente passou para próxima fase, 
colocando em discussão e votação separadamente os 
Pareceres emitidos pela Comissão de Finanças, Orçamento e 
Tomadas de Contas aos Projetos de Leis nº 025 e 026/2018, e 
Parecer sobre o Parecer Prévio do TCE-MG, relativo ao 
Exercício de 2016, sendo estes aprovados por unanimidade 
dos vereadores presentes. 

Seguindo o Senhor Presidente colocou em votação o 
requerimento nº 010/2018, sendo este aprovado por 
unanimidade dos edis presentes e o Projeto de Lei nº 
023/2018 quando na reunião da Comissão o Vereador Adael 
dos Santos Franco Pediu vista do referido projeto vista esta 
concedida pelo prazo Regimental. 

Na sequencia o Senhor presidente encaminhou os projetos 
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  023 e 028/2018, Projeto de 
Resolução 004/2018 e veto as Proposições de Leis nº  003, 
004, 005, 006 e 007/2018.  

Não havendo nada mais a tratar, o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião 
e para constar foi lavrado a presente ata que após ser lida, 
discutida e aprovada será por todos assinada.  
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EM TEMPO: Na fala do vereador Adailton Pereira de 
Souza, onde se lê,  “...queria invadir sua propriedade”, lê-se 
“... vossa excelência o acusou de querer invadir sua 
propriedade.” 

 


