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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 15 
(QUINZE) 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 15 (quinze) 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, havendo objeção a ata foi retificada aprovada e 
assinada pelos edis presentes. 

Logo após o Senhor Presidente solicitou ao Secretário da 
mesa que fizesse a leitura das correspondências enviada a 
esta casa, momento que foi justificado a ausência do vereador  
Vicente Neres de Santana, conforme atestado médico 
apresentado e aceito pela mesa diretora . 
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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 028/2018 e Veto as Proposições de Leis nº 003, 
004, 005, 006, 007, 013, 014 e 020/2018. 

 
Continuando o Senhor Presidente solicitou ao  secretário 

da Mesa que fizesse a leitura do Projeto de Lei Nº 029/2018 
apresentado pelo Poder Executivo, Que Dispõe sobre 
DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS e Projeto de Lei nº 030/2018 de 
autoria dos Vereadores, QUE REVOGA O ART.34 DO 
CAPÍTULO VI DA LEI Nº 1164/2016 DE 24 DE OUTUBRO 
DE 2016 “ DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE PROTEÇÃO, 
DE CONSERVAÇÃO E DE CONTROLE DO MEIO 
AMBIENTE E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO 
MUNICIPIO DE MONTALVÂNIA” DA CRIAÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL  e leitura do Projeto 
de Resolução Nº 004/2018 que Aprova as Contas, Anuais 
do Município de Montalvânia, Estado de Minas Gerais, 
com ressalva, “por ausência de comprovação material das 
receitas e despesas”,  relativas ao Exercício Financeiro de 
2016, Gestão do Prefeito Municipal, Senhor Jordão 
Missias Lopes Medrado 

Continuando o Senhor Presidente Solicitou ao Secretário 
da Mesa que fizesse a Leitura dos vetos as Proposições de 
Leis nº 022/2018 que DISPÕE SOBRE 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,  
025/2018 QUE  INSTITUI o “Programa de Envelhecimento 
Ativo e Saúde da Pessoa Idosa” no âmbito do município 
de Montalvânia e dá outras providências e   DISPÕE sobre 
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o fornecimento de protetor solar aos funcionários que 
trabalham exposto ao sol e dá outras providências. 

 
Na sequencia o Senhor Presidente, solicitou ao secretário da 
mesa que fizesse a leitura da Indicação apresentada sendo 
Indicação de nº 007/2018 Que seja trocado as tábuas que 
estão quebradas na  Ponte sobre o Rio Cochá no Distrito de 
Capitânia  de autoria do vereador Antônio Oliveira da Cruz  e 
leitura dos requerimentos apresentados sendo: Requerimento 
nº 011/2018, Solicita à Mesa Diretora que, Depois de ouvido o 
plenário requer do Poder Executivo, que efetue com urgência, 
a regularização do fornecimento de água no distrito de Novo 
Horizonte, Município de Montalvânia, MG, , Requerimento nº 
012/2018, Depois de Ouvido o Plenário Requer do Poder 
Executivo, que em Caráter de Urgência, que envie para 
esta Casa cópia Integral do Procedimento Licitatório 
Referente a Contratação do Veículo Tipo Kombi para 
Transporte dos Pacientes que fazem Hemodiálise na 
Cidade de Janaúba, MG no ano de 2018,  de Autoria do 
Vereador Geraldo Flavio de Macedo Soares e  Requerimento 
oral, Que depois de ouvido o plenário requer do Poder 
Executivo, que informe qual o critério adotado para dá as 
Férias Prêmios, de autoria do vereador Adailton Pereira de 
Souza. 

 
Seguindo o senhor Presidente solicitou ao Secretário da 

Mesa que fizesse a leitura do Parecer emitido pela  Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 028/2018. 

Após leitura o Senhor Presidente Passou a palavra para o 
orador inscrito para o uso da tribuna livre, o Senhor Marconi 
Edson Rodrigues Barbosa pelo prazo regimental de 10 
minutos para falar sobre o Projeto de Desenvolvimento 
sustentavel, Ambiental e Economico  do Bairro Raimundo 
Ferreira. 
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Seguindo 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 não retira as palavras que disse na 
reunião anterior, pois não falou nenhuma mentira, mas pediu 
desculpas por adentrar e algumas assuntos que acha  não 
soma para município, disse que não se desculpa por isso por 
não ter falado nenhuma inverdade, disse que justamente pela 
descrença da política o cidadão brasileiro está perdendo a 
esperança e direcionou a esses cidadãos que está descrente 
pedindo  para quê eles mudem, pois realmente temos que 
cobrar por quê existe uma enxurrada de coisas erradas, diz 
que fez vários requerimentos pedindo ao Prefeito para que 
seguisse a lei do concurso, pediu mais coerência, mais 
transparente, para usar essa coisa pública, pediu respeito mas 
eles abriram mão e contratam da forma que quer, isso com 
aval dos vereadores, disse não dá para aceitar esse tipo de 
coisa, diz que tudo que cobra com relação à saúde a 
justificativa é a crise, pacientes precisam de transporte para 
viajar e não viajam por falta de Transportes e eles dizem que o 
transporte está uma beleza,  disse não achar justo, pois 
deveria funcionar o mínimo deveríamos usar a assistência 
social para realmente sabemos quem não tem condições, 
porém a gente cobra e é taxado como perseguidor, disse não 
ver mais saída a não ser se os eleitores  participarem da 
política, ficando atento vir a essa casa e ver qual o vereador 
que realmente está atento ao que está acontecendo no 
município, ver qual a função do vereador do prefeito e do 
secretário,  pois o mandato vai vencer e não vamos conseguir 
chegar a lugar nenhum, disse  não concordar com a forma que 
está sendo conduzido à saúde, disse que se depara todos os 
dias com pessoas passando por necessidade de coisas 
mínimas como ultrassom, transportes, diz que a educação 
está da mesma forma, diz que existe ônibus que está a mais 
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de 4 meses caindo o para-brisa e ninguém fala nada, disse 
achar que aqui existe 11 Homens 11 vereadores 
representantes do povo que tem por obrigação de dar 
resposta à sociedade não devemos esperar por deputados, 
pois dessa forma o nosso município não vai  andar, disse que 
todos tem que olhar para o município não o próprio umbigo 
senão a política deixa de ser para todos e garantiu que se 
todos unir em prol do município que teremos uma grande 
chance de melhorar o município, pediu mais uma vez para o 
cidadão cochanino ficar atento para que possa fazer 
realmente a mudança, diz que está na hora de olhar com 
carinho para nossa população, disse que tem recurso sim pois 
já entrou mais de 15 milhões somente esse ano, disse ainda 
que prioridade é saúde e educação não festas, diz que foi feito 
festa para inaugurar o Posto de Saúde de Poções e que até 
concordo com a festa, porém disse que hoje uma senhora 
bateu na sua porta pedindo transporte para ir para Montes 
Claros por isso não concorda com essas coisas.  
O vereador  ADAEL DOS SANTOS FRANCO:  cumprimentou 
a todos e diz ser crítico ver a situação em que se encontra o 
município de Montalvânia, diz que quando a gente ver a 
pessoa que representa o povo querendo desistir é porque tem 
uma coisa errada, disse que não pode ser colocar a culpa 
somente no executivo deve-se cobrar do legislativo também, 
disse ainda que quando cobramos somos taxados e 
perseguidores, porém não vai deixar de cobrar, pois foi eleito 
para isso, disse que  Montalvânia se encontra em um colapso, 
pois a saúde está sendo abandonada  e ele não vai tampar o 
sol com a peneira, com relação ao concurso ele cobrou e a 
resposta veio a não prorrogação do concurso justamente para 
não dar direito a quem tem direito, isso para roubar o direito 
dos outros, informou as pessoas que estão se sentindo lesada 
que tem 120 dias para procurar o Ministério Público, disse que 
se precisar podem pedir esclarecimento com o vereador Dada, 
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Flavio ou ele próprio, isso se precisar de alguma instrução, 
pediu  para que as pessoas não desistam  pois o nosso 
município é promissor é uma cidade turística uma cidade  
acolhedora disse ser uma honra  não participar da banca de 
negócios o que está sendo feito com relação aos empregos, 
disse que pelo visto a população vai dar resposta já nas 
próximas eleições para Deputado até porque se todos estão 
sendo lesados pela administração que tem 20 meses e até 
hoje o município não tem nada dessa administração isto é 
uma vergonha, disse que a cidade de Juvenília está sendo 
revolucionada assim como a cidade de cocos já em 
Montalvânia é só descaso desmantelo na cidade inteira, disse 
ser morador de Montalvânia foi eleito representante legítimo 
do Povo e está nesta casa para mostrar a realidade,  pediu 
para as pessoas não aceitarem isso pois  foram cortados 
direitos de motoristas de algumas mecânicos bem como dos 
Guardas,  Disse que realmente está sendo difícil ser vereador, 
disse ser livre e não é do seu feitio roubar tirar o direito dos 
outros, pediu para população se conscientizar e votar em 
quem realmente merecer, disse que existe pessoas e 
Montalvânia que para viajar pega carona com carro da Saúde 
de Juvenília ou seja a crise é só no município de Montalvânia 
perguntou até quando as pessoas vão morrer à míngua, pediu 
para que seja dado os direitos aos que tem direitos aos que 
realmente necessitam, disse por ultimo que a situação desse 
município está encaminhando para um colapso.  
 
vereador SIGUINEI PEREIRA GUEDES: cumprimentou a 
todos e mais uma vez estamos aqui nessa casa reunidos 
segundo a direção de Deus, primeiramente agradecer a 
presença da sua família, disse ser difícil a política nos dias de 
hoje, pois as reclamações vem à saúde a educação e a 
situação do  nosso país não está fácil, disse que com relação 
à saúde o carro esta leva o povo para Montes Claros continua 
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fazendo viagens, disse que através do nosso acesso ao 
executivo nós como vereadores da base estamos levando os 
problemas diretamente ao gabinete, disse ainda que na sua 
região existe uma estrada que está necessitando de reparos e 
tem certeza que o Executivo vai tomar as providências e que 
Montalvânia merece todas as coisas boas, disse que chegou 
nessa casa no primeiro mandato e que todos aqui Unidos vão 
conseguir coisas melhores pelo Município de Montalvânia, 
disse ainda ver do outro lado colegas tentando denegrir a 
imagem dos seus colegas desta casa, disse que essa semana 
ficou triste com ao receber tentando denegrir a imagem sua e 
de outro  colega,  disse ainda que alguns falam que gostam e 
que ama de Montalvânia mas ao  mesmo tempo pede para 
que não seja investido recurso em Montalvânia, disse que sua 
intenção é apoiar deputados que gosta do município de 
Montalvânia pediu para que cada um trabalhe na sua direção, 
pois o resultado vai vir pediu para população de Montalvânia 
ficar de olho realmente nesse vereadores, pois às vezes aqui 
é uma maravilha e lá fora vocês não sabem o que eles estão 
fazendo.  

 
Seguindo o Senhor Presidente passou para próxima fase, 

colocando em discussão e votação o Parecer emitido pela 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 
nº 028/2018, sendo estes aprovados por unanimidade dos 
vereadores presentes. 

Continuando o Senhor Presidente colocou em votação a 
indicação de nº 007/2018, sendo aprovada por unanimidade 
dos vereadores presentes, na sequencia colocou em votação 
o Requerimento Oral e os requerimentos nº 011 e 012/2018, 
sendo todos  aprovado por unanimidade dos edis presentes e 
o Projeto de Lei nº 023/2018 quando na reunião da Comissão 
o Vereador Geraldo Flavio de Macedo Soares  Pediu vista do 
referido projeto vista esta concedida pelo prazo Regimental. 
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Na sequencia o Senhor presidente encaminhou os projetos 
as comissões para pareceres. 

Dando seguimento, o Sr. Presidente solicitou aos líderes 
das bancadas a indicação de um vereador de cada bancada 
para compor a Comissão Especial que Analisará os vetos do 
prefeito Municipal às Proposições de Leis nº  013, 014, 019, 
020, 022, 025 e 26/2018, a qual ficou composta por 
Presidente: Arnoldo Francisco Flores, Vice-Presidente: 
Siguinei Pereira Guedes e Relator: Geraldo Flavio de 
Macedo Soares. 

 
 
  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, 029 e 030/2018 
e Projeto de Resolução 004/2018 e veto as Proposições de 
Leis nº  003, 004, 005, 006, 007, 013, 014, 019, 020, 022, 025 
e 26/2018.  

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.  

 
 


