ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 17
(DEZESSETE) DO MÊS DE SETEMBRO 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 17 (dezessete) do mês de
setembro 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, Antônio Oliveira da Cruz, Jerry Jânio
Ferreira de Souza e Vicente Neres de Santana . 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.
Após o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa
que fizesse a leitura da pauta do dia sendo Projeto de lei nº
023, 028, 029,030, 031, 032, 033/2018 requerimento de nº
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014/2018
projeto de Resolução nº 004/2018 e Veto as
Proposições de Leis nº 003, 004, 005, 006, 007, 013, 014,019,
020, 022, 025 e 026/2018.
Continuando o Senhor Presidente solicitou ao secretário da
Mesa que fizesse a leitura dos Projetos de Leis apresentados
sendo: PROJETO DE LEI Nº 034/2018 apresentado pelo
Vereador Geraldo Flavio de Macedo Soares que Dispõe
sobre a obrigatoriedade das instituições bancárias
disponibilizarem espaço físico para descanso de idosos e
portadores de deficiência física na área dos caixas
eletrônicos no Município de Montalvânia e dá outras
providências e PROJETO DE LEI Nº 035/2018 apresentado
pelo vereador Adailton Pereira de Souza, Que altera a lei nº
957/2008 que dispõe sobre a Criação do Conselho
Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente –
CODEMA e dá outras providências.
Na sequencia o Senhor Presidente, solicitou ao secretário da
mesa que fizesse a leitura dos requerimentos apresentados
sendo: REQUERIMENTO Nº 015/2018 Depois de ouvido o
plenário requer do Chefe do Poder Executivo, que se
iniciem em caráter de urgência o transporte dos alunos
residentes no Assentamento P.A. Nova União, zona rural
do Município de Montalvânia, MG, REQUERIMENTO Nº
016/2018, Depois de ouvido o plenário, requer do Chefe do
Poder Executivo, seja determinado em caráter de urgência
a realização do levantamento da quantidade de
residências (projeto referente a rede de abastecimento de
água ) na Comunidade de Canoas que necessitam de água
tratada e REQUERIMENTO Nº 017/2018, que depois de
ouvido o plenário, requer ao Presidente da Câmara
Municipal de Montalvânia MG, Senhor Valdivino Doriedson
Soares que seja denunciado ao Ministério Público o fato
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do Chefe do Poder Executivo (Prefeito Dr. José) não está
exercendo as funções para qual foi eleito, ou seja
ausentando da prefeitura e deixando a Administração do
Município sobre a irresponsabilidade de seus filhos, noras
e amásia, todos de autoria do Vereador Geraldo Flavio de
Macedo Soares. e REQUERIMENTO ORAL do vereador
Adailton Pereira de Souza, depois de ouvido o plenário
requer do poder Executivo, que o Secretário de Saúde venha
a esta casa se explicar qual motivo do não cumprimento da
Lei Complementar 141/2012 em seus artigos 34 ao 36.
Seguindo o senhor Presidente solicitou ao Secretário da
Mesa que fizesse a leitura do Parecer emitido pela Comissão
de Legislação, Justiça e Redação aos Projetos de Leis 032 e
033/2018,
Após leitura o Senhor Presidente passou a palavra para
ao orador inscrito para o uso da tribuna livre, o Senhor
Marconi Edson Rodrigues Barbosa pelo prazo regimental de
10 minutos com o objetivo de falar sobre o Protesto contra
mudança da estrada. Continuando o Senhor Presidente
passou a palavra ao Senhor Jordão Messias Lopes Medrado,
para Prestar esclarecimento sobre o Projeto Olho Vivo, bem
como sobre as obras da rede de esgoto sanitário deste
Município cujo o contrato foi celebrado junto a FUNASA, pelo
prazo regimental de 10 minutos.
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 parabenizando o ex-prefeito Jordão Medrado
por ter atendido ao requerimento, disse que cada dia que
passa não sabe mais o que fazer, pois as estradas estão uma
vergonha, disse que está chegando o final do ano e todos
sabem que nesta época recebemos muitos turistas para
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alavancar a nossa economia, mas estes turistas imaginam vir
por conta dessas estradas, disse não ter vergonha de ser
político mas sim da situação que se encontra o nosso
município, disse que a semana passada a comunidade de
poções ficou sem transporte escolar, e que nessa semana foi
a vez da comunidade Nova União, isso por falta de transporte
escolar, disse que a situação é realmente vergonhosa, disse
aos colegas que se não tomar providências não sabe o que
vai ser do município, disse que realmente a política vai nos
envergonhar, disse que o que está acontecendo na Secretaria
de Saúde e vergonhoso pois existe vários meios para se
marcar um exame com as tecnologias dos dias de hoje agora
a situação aqui e desumana, pois a pessoa tem que vir 3
horas da manhã para marcar um exame, disse que estar em
pleno século 21 e mesmo assim provavelmente colegas vão
fazer defesa como é de costume, disse que a crise é moral e
de respeito, pois Gastão com festas quase meio milhão de
reais e não tem dinheiro para arrumar estrada, disse que o
dentista está pagando de prefeito em Brasília mentindo nas
redes sociais falando dos consultórios ontológico que foram
adquiridos ora com recursos próprios, ora com emenda
parlamentar, disse para não se admirar se estiver andando
pela rua e ver poste mijando em cachorro, disse que o
dentista tem que se explicar se os consultórios foram
adquirido através de emendas ou recurso próprio, disse que
não dá para aceitar essas coisas, pois a lei complementar 141
de 2012 lá no seu artigo 34 ao 36 ela é muito clara com
relação a prestação de conta em audiência pública nesta
casa, pois estamos fechando 24 meses e ninguém presta
conta, requereu ao Executivo para pedir ao secretário para vir
essa casa e justificar o não cumprimento da lei complementar
141, disse que isso e um descaso total, pois é dentista deixa
de ser dentista para pagar de prefeito situações que deixa
Claro que o prefeito não tem condições de governar mas esse
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município, além do mais quem faz o papel de Vice o dentista é
o procurado jurídico do município, disse que já entrou em
torno de 20 milhões de reais só este ano e a lei complementar
diz que 15% disso tem que ser aplicado na saúde e que 25%
têm que ser aplicado na educação ou seja este ano pelo
menos cinco milhões deveria ser aplicado na educação, disse
que na Flecheira as crianças são transportadas de todos os
jeitos para as escolas, indagou ainda dizendo que como
município está em crise e está contratando pessoas, disse aos
moradores de Poções que vamos ter que assistir a nossas
estradas ficar sem ser arrumadas, disse que o nosso
município não está sendo administrado e sim bagunçada,
disse que isso é um desrespeito disse que os vereadores
foram eleitos para fiscalizar e não podem assistir e achar
normal esta situação, pois dinheiro público não é brincadeira,
disse ainda que deputados estão aí pedindo votos e mentindo
descaradamente, prometendo recursos para ganhar votos,
dizendo que vai colocar recursos e construir em associações
querendo voto a Qualquer Custo, disse ser aceitável o povo se
decepcionar com o voto buscando a melhoria, agora vender o
voto não e aceitável, por último disse que o momento é muito
complicado é muito sério, por isso temos que ter
responsabilidade.
O Vereador Geraldo Flávio de Macêdo Soares:
cumprimentou a todos, disse que mais uma vez vem nesta
casa para informar aos colegas vereadores e ao público
presente que o município de Montalvânia recebeu de Janeiro
de 2018 a título de transferências constitucionais ou seja só do
governo federal a quantia de 17.263.298,20, disse que a lei
complementar 141 de 13 de Janeiro de 2012 no seu §3 do
artigo 198 da construção federal, que determina que na saúde
deve ser aplicado o mínimo de 15% e significa que este ano já
era para ter sido investido na saúde neste município o valor de
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2.589.000 a lei diz também que deve ser aplicado à educação
o mínimo de 25% ou seja este ano já era para ter sido
aplicado na educação r$ 4.315.750, disse que a lei não está
sendo cumprida, disse que uma mãe do Assentamento Nova
União pediu para ele comparecer ao assentamento, pois não
sabia mais o que fazer com relação aos seus filhos que não
estava frequentando a escola por falta de transporte, disse
esteve no local e já foi resolvido o problema, disse que por
esse motivo vocês têm que comunicar esses fatos ao
vereadores, disse estar à disposição para quem necessitar,
disse ainda que ter outro flagrante desrespeito com a lei, pois
também não está sendo cumprindo os 15% que deveria ser
gasto com saúde, citou como exemplo uma situação de um
cidadão que está aguardando tratamento de câncer e a
secretaria de saúde não dá nenhuma satisfação, disse que vai
comunicar imediatamente ao Ministério Público perguntou
para onde esses dinheiro está indo perguntou ainda porque os
atuais prefeitos não comparecem nesta casa, assim como o
ex-prefeito compareceu para dar explicações, disse que existe
outro fato que chamou atenção justamente o fato de chegar no
município aproximadamente 60.0000.00 de reais de repasse
do governo estadual e Federal e os cinco prefeito de
Montalvânia só Conseguiram fazer 3 quebra-molas e sua
pintura sumiu em uma semana, além do mais não colocou
nenhuma placa, por esse motivo um rapaz veio com a moto
caiu e Quase quebrou a cara no quebra-mola que não possui
sinalização pediu para que os prefeitos terem dó do Povo, pois
eles não cansam de assassinar o povo, disse que esteve na
comunidade das Canoas e que o pessoal está sofrendo com a
falta de água tratada estão usando a água do rio poções que
está contaminada, porém existe um fazendeiro a 2 Km de
canoas que possui agua tratada da COPASA, ele deveriam
fazer um projeto para estender esse projeto e levar até a
comunidade, disse ainda que esteve na COPASA e teve
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informações que existe o dinheiro está faltando o projeto para
realizar esta obra, disse estar no período eleitoral e que é um
momento de grande importância na vida de cada brasileiro por
esse motivo gostaria de pedir ao povo de Montalvânia que
prestasse bem atenção em quem está indo em suas portas
pedir Voto para Deputado, pois tem vereadores indo pedir
votos e vocês tem que lembrar quem são eles, disse ainda
que existe vereadores que recebeu r$ 10.000,00 de deputado
estadual e 10.000,00 de Federal para eles pedirem votos,
disse que os votos é para escolher os melhores
representantes, disse que não adianta deixar de votar, disse
não adiantar vender os votos pois se assim for feito teremos
que suportar os canalhas por mais quatro anos roubando
nosso dinheiro, disse que por esse motivo está na hora de
vocês examinarem e analisarem o perfil dos candidatos que
estão sendo indicados, disse que vai votar no candidato
deputado federal Dr. Marcelo Freitas, candidato ficha limpa,
homem simples, inteligente e jovem foi promotor de justiça em
Goiás e assessor do ministro Jobim, disse ainda que vai votar
no candidato Gustavo Correia para deputado estadual,
candidato que tem profissão e advogado dono de um dos
melhores escritórios de advocacia da cidade de Belo
Horizonte, disse que é um deputado que destino suas
emendas para as escolas estaduais inclusive em Montalvânia,
disse ainda que o nosso município está com problema, pois o
prefeito do entregou o município para seus filhos e seus filhos
estão agindo dentro da maior irresponsabilidade, pediu ainda
para o povo não esquecer as palavras ditas nessas reuniões.
O Vereador ANTÔNIO OLIVEIRA DA CRUZ cumprimentou a
todos e disse que no distrito de Capitania está acontecendo
uma situação vergonhosa por parte do secretário de
transporte, pois estão cascalhando as estradas da Conceição
e que no dia de hoje três pessoas o procurarão e relatarão
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que ao pedir o secretário para jogar as cascalho em frente das
suas casas o secretario simplesmente pediu para que
procurasse o Vereador Tonhão, pois eles teriam votado nele,
perguntou ainda aos colegas onde estão as ambulâncias e os
remédios no posto saúde, disse que a situação está
complicada, por último fez um convite especial para dia 12 de
outubro em comemoração ao dia das crianças e gostaria de
contar com a presença de todos vocês.
Vereador Siguinei Pereira Guedes:. cumprimentou a todos e
disse que nesse momento nesta casa existe uma falta de
União, disse achar que para lutar por Montalvânia deveriam
estar Unidos, pois todos precisam da força dos vereadores,
disse que com relação aos candidatos a deputado o povo e
que vai escolher o candidato, disse que quando apresenta
seus candidatos e porque já fizeram e tem certeza que se for
eleito vai fazer mais por Montalvânia, citou o exemplo do
deputado Zé Silva que destinou ao hospital de Montalvânia r$
200.000,00, para ajudar o hospital de Montalvânia, disse que
vai bater nessa tecla pois tem certeza que quem vai ganhar é
o povo de Montalvânia, por esse motivo não precisamos ter
guerra por conta de candidatos a deputado, disse que não
ganha dinheiro para pedir voto mas vai continuar fazendo o
seu trabalho, pois o pagamento que ele quer dos Deputados é
ajuda pro nosso município, por esse motivo cada Vereador
tem sua visão, agora só criticar é fácil, resolver o problema e
que e difícil, disse aqueles que não fazerem por Montalvânia o
próprio tempo vai mostrar, disse ter que fazer o seu e que
Deus vai abrir as portas, disse que com relação as
ambulâncias, concorda com o vereador Tonhão pois as
ambulâncias tem que ser entregues o mais rápido possível.
Vereador Valdivino Doriedson: Cumprimentou a todos e
deixou bem claro que não recebeu nenhum real de deputado
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para apoiá-los, disse ainda a todos os cochaninos que as
eleições estão chegando e as escolhas são livres, espera que
cada um faça sua escolha Independente de A ou de B, ele
espera que candidatos que receberem votos deste Município
que faça algo por Montalvânia pois o nosso município merece,
seja o deputado A ou B.
Seguindo o Senhor Presidente passou para próxima fase,
colocando em votação o Requerimento nº 015/2018 sendo
este retirado pelo autor, por já ter sido atendido, continuando
o Senhor Presidente colocou em votação o Requerimento de
nº 016/2018, sendo este aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, continuando colocou em votação o
requerimento de nº 017/18 sendo este aprovado por 09 (nove)
votos a favor e 01(uma) abstenção, sendo todos de autoria do
vereador Geraldo Flavio de Macedo Soares em seguida
colocou em votação o Requerimento Oral do Vereador
Adailton Pereira de Souza, sendo este aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes.
Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discursão
votação o parecer da Comissão de Legislação Justiça e
Redação ao Projeto de Lei Nº 023/2018, sendo este aprovado
por 08 (oito) votos a favor e 02 (dois) votos contra na
sequencia colocou em votação o Parecer da Comissão de
Legislação Justiça e Redação aos Projetos de Lei nº 029, 030,
032 e 033/2018 e Projeto de Resolução nº 004/2018 sendo
estes aprovados por unanimidade dos edis presentes, dando
continuidade colocou em discursão e votação o Parecer da
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas ao
Projeto de Lei nº 023/2018, sendo este aprovado por 09(nove)
votos a favor e 01 (um) voto contra e ao projeto de Lei nº
028/2018 sendo este aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, na sequencia colocou em votação os
Pareceres Orais das Comissões Especiais criada para analisar
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os vetos as Proposições de Leis nº 003, 004, 005, 006, 007,
013, 014, 019, 020, 022, 025 e 026/2018 sedo todos
aprovados por unanimidade dos vereadores presentes,
segundo Colocou em votação o Projeto de lei nº 023/2018,
sendo este aprovado por 08 (oito) votos a favor e 02 (dois)
votos contra, e Projeto de lei nº 028/2018, sendo este
aprovado por 06 (seis) votos a favor e 04 (quatro) votos
contra, quando na reunião da Comissão o vereador Adailton
Pereira de Souza Pediu vista do Projeto de Lei nº 031/2018
vista esta concedida pelo Presidente.
Logo após o Senhor Presidente passou os projetos para as
comissões emitirem 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 029, 030, 031, 032, 033,
034, 035/2018 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.
EM TEMPO: Na fala do vereador Adailton Pereira de
Souza, onde se lê “... o distrito de Poções ficou sem transporte
escolar.”, lê-se “.. a comunidade de Canoas...”
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