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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 15 (QUINZE) DO MÊS DE 
ABRIL DO ANO DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE) NO PRIMEIRO 
PERÍODO DA SESSÃO LEGISLATIVA DO EXERCICIO DE 2019, ás 
20:00  (vinte) horas do dia 15 (quinze) do mês de abril do ano de 
2019 (dois mil e dezenove), 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: 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, Vicente Neres de Santana e 
Valdivino Doriedson Soares, havendo quórum Regimental, o Senhor 
Presidente Gildenes Justiniano Silva, 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 Valdivino Doriedson 
Soares, que fizesse a leitura dos artigos 98 e 99 do Regimento 
Interno, na sequencia o Senhor Presidente solicitou ao secretário da 
mesa que fizesse a leitura da ata da reunião anterior, após leitura, 
colocou-a em discussão, havendo objeção a ata foi retificada e 
aprovada pelos edis presentes, dando continuidade o senhor 
presidente solicitou ao secretário da mesa que fizesse a leitura das 
correspondências enviado a esta casa, seguindo o Senhor 
Presidente solicitou ao secretário da mesa que fizesse a leitura  da 
pauta do dia sendo, Projeto de Lei Nº 002, 003, 004, 005, 006, 007 e 
008/2019 e Requerimento Nº 002 e 009/2019 e Pareceres aos 
Projetos 002, 003, 004, 005, 006, 007 e 008/2019 e Veto das 
Proposições de Leis Nº 031, 033, 035, 037, 038 e 042/2018, 
seguindo o senhor Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que 
fizesse a leitura do Projeto de Lei apresentado, sendo Projeto de Lei 
nº 009/2019  que Autoriza o Serviço de Abastecimento de Água no 
Parque Municipal de Vaquejada Raimundo Cochilão e Parque de 
Exposições e dá Outras Providências, na sequencia foi feito leitura 
da Prestação de Contas do Executivo Municipal Exercício de 2017, 
Responsável José Florisval de Ornelas, dando continuidade o Senhor 
Presidente solicitou do Secretário da Mesa que fizesse a leitura    das 
Indicações apresentadas   sendo: Indicação nº 001/2019 Que seja 
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feito a limpeza das ruas da Comunidade de Canabrava II e 
Indicação nº 002/2019, Que seja feito 05 quebra molas na rua do 
calçamento da Comunidade de Canabrava II , sendo 02 (dois) 
próximo a Escola Estadual de Canabrava II, 02 (dois)  Próximo ao 
Campo de Futebol e 01 (um) próximo ao Posto de Saúde,  ambas de 
autoria do vereador Jerry Jânio Ferreira de Souza, seguindo o senhor 
Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que fizesse a leitura do 
Requerimento apresentado sendo: REQUERIMENTO Nº 001/2019  
Depois de ouvido o plenário,  Requer do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Montalvânia –MG, que requeira da Senhora 
Secretária Municipal de Saúde informação o porque não está sendo 
cumprida a Lei nº 1.115 de 2014, REQUERIMENTO Nº 002/2019  
Depois de ouvido o Plenário que o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Montalvânia/MG,  requeira  do Chefe do Poder 
Executivo que Seja feito o patrolamento e cascalhamento da estrada 
que da e acesso entre a comunidade de Capim Pubo até a Larga e 
que seja feito um bueiro na Grota próximo a casa do Senhor  Santo 
na Localidade de Capim Pubo ambos de autoria do vereador Jerry 
Jânio Ferreira de Souza, e REQUERIMENTO Nº 010/2019 , Depois 
de Ouvido o Plenário, que o Poder Executivo através do setor 
competente, tome providencia com relação à Construção de 
Barragens de Contenção nas margens do Rio Cochá próximo à 
Ponte da Corredeira de autoria do Vereador Geraldo Flavio de 
Macedo Soares, em seguida o Senhor Presidente passou a palavra 
ao orador inscrito Zelito Montalvão, pelo prazo regimental de 10 
minutos, com o objetivo de falar sobre a BR 030 e após passou a 
palavra ao orador isncrito Marconi Edson Rodrigues Barbosa pelo 
prazo regimental de 10 minutos, com o objetivo de falar sobre a BR 
030, logo apos 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  comunicando a população Cochanina que o 
município de Montalvânia, recebeu de Janeiro de 2019 até a 
presente data 10.238.015,22 centavos, que por lei tem que ser 
aplicado o mínimo de 15% na saúde e 25% na educação, e 
estamos vendo aí que nenhum dos cinco Prefeito está cumprindo 
esta lei, pois estamos vendo ônibus furando pneus, carros 
acabando, disse que a van da Saúde acabou o Diesel na estrada 
e os passageiros ficaram na estrada perto de Montes Claros, isso 
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porque não tinha diesel, disse que isso e um completo descaso, 
em seguida fez um apelo aos pais de família que tem condições 
financeiras, pois esta reparando que a creche municipal que 
deveria ser utilizado para socorrer aquelas crianças mais 
necessitadas, de família de baixa renda, está sendo utilizada por 
famílias de boas condição financeira, disse que aqui em 
Montalvânia e a cidade das contradições, pois  lá  vocês vão ver 
pais chegando de Hilux, carros novos, motocicletas novas, para 
deixar os filhos dos empresário na creche e as pessoas que 
residem nas casas do fundo do ginásio não tem vaga para os 
meninos, isso porque os ricos tomaram conta, disse que não vai 
citar o nomes, pediu aos 5 Prefeitos e a assistência social para 
analisar e solucionar esta situação, assim como benefício de 
prestação continuada que foi dado aos ricos da cidade, disse que 
dessa maneira tá fazendo com a creche municipal, falou que  
mostrou um análise que  mandou fazer na água que está sendo 
jogada no rio cocha, onde foi identificado no análise mais de 
10.000 tipos de bactérias, disse que a COPASA está poluindo o 
rio cocha, disse várias pessoas da comunidade grota do sal o 
procurou, reclamando de problema de saúde, principalmente de 
pele por está utilizando a água do Rio, está dando muita coceira 
nas pessoas, disse ser justamente por conta do produto químico 
as bactérias que a COPASA está jogando dentro do Rio cocha, 
disse que outra contradição colegas vereadores e que o prefeito 
cobra a taxa para limpar as fossas sépticas e a população está 
pagando aí a taxa referente a rede esgoto mais alta do país e o 
prefeito vai lá limpar a pega os resíduos, e joga na rede de 
esgoto e a COPASA joga dentro do rio, ou seja o contribuinte tá 
pagando duas vezes, fez um requerimento oral, convocando uma 
audiência pública com prefeito, o pessoal do meio ambiente, 
ministério público e demais autoridades que achar pertinente 
para resolver essa situação, disse que a poucos dias foi citado 
nessa casa, que os médicos e funcionários da Saúde estão 
saindo fora do horário trabalhando, isso porque não tem 
alimentação, disse que foi feita uma licitação no dia 03/12/2018, 
ou melhor foi assinado o contrato nessa data vigência até 03/12 
de 2019 no valor de r$ 668.697,30, para fornecimento de 
refeições prontas na sede do município e na sede dos distritos, 
povoados, comunidades como Capitania, Pitarana, São 
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Sebastião de Poções, Canabrava e Novo Horizonte, tem  
fornecimento de buffet, então não justifica trabalhar horário 
corrido, médico sair mais cedo porque não tem alimentação, isso 
é mentira tá aqui o espelho do contrato seu presidente colegas 
vereadores e tá aqui isso é que vale r$ 55.723,27 mensal, com 
alimentação para os profissionais, os funcionários que trabalha 
na zona rural, isso é que vale a 5.572 marmitex mensal, em 
seguida  pediu ao Presidente para que  Vossa Excelência pague 
aquela moça que aqui trabalhou a Rosângela Sabino, pois ela 
passa por dificuldade, ela trabalhou, ela tem o direito e vossa 
excelência tem que pagar, porque ela tem o direito não é justo 
isso que vossa excelência está fazendo com ela, outra coisa 
senhores cochaninos, vale a pena fiscalizar, pois a 12 anos atrás 
entrou com uma Ação Popular, isso por quê o prefeito Doutor 
José, contratou um advogado com dinheiro público para advogar 
as causas particulares dele, há 12 anos, e essa semana, saiu o 
acórdão onde o tribunal mandou que o advogado devolva o 
dinheiro corrigido com juros e correção monetária, disse que 
quando pensa que eu já viu de tudo nessa vida, sempre tem mais 
uma da  seita 14, pois quem discordar deles, apanha mesmo, 
disse que o Senhor Prefeito, assessorados pelo vereador Arnoldo 
e pela funcionária Eliana França, estão perseguindo os 
funcionários que não votaram em Além Santiago, tirando o 
funcionário que tem capacidade de dirigir e conduzir uma 
máquina e põe na caçamba, tira o da caçamba e põe para ficar 
sentado,  pega o do trator põe para ficar 45 dias dentro de casa 
recebendo, sem trabalhar e o outro que é profissional capacitado 
sentado cumprindo horário, disse que não é possível, que essas 
pessoas que fala aqui em Jesus e Maria e José, e a outra vai 
para igreja, parece uma santa e sai de lá e vai mentir, isso não é 
trabalho de vereador, pois funcionários do município estão 
sofrendo com isso, disse que para finalizar, seu presidente na 
última reunião vossa excelência pediu para que tirasse o ódio do 
coração, disse não ser ódio, isso e trabalhando e fiscalização, 
igual a vossa excelência fazia no mandato passado, disse 
entender que possa vossas excelências faz parte do grupo 
político, mas quer lembrá-los, que vossas excelências está aqui 
porque foi a população que colocou, não foi nenhum dos cinco 
Prefeitos que votou em vossas excelências, disse que quem tem 
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ódio no coração, e quem pega o dinheiro dessa casa vai para 
Churrascaria Marivas, beber cerveja, whisky a melhor carne e 
depois manda dividir em número de refeições, pagando com 
dinheiro dessa casa, dizendo que foi evento de vereadores, 
coração negro é quem vai para o boteco de Calixto e compra 
espetinho e Põe na Conta dessa casa, coração negro e quem 
desvia dinheiro dessa casa e a coberta com nota de banana, 
laranja e melancia, disse estar trabalhando, defendendo o 
interesse de cada um cidadão, vossa excelência, além de ficar 
calado, ainda tem a coragem de defender a maior corrupção que 
Montalvânia já sofreu e está sofrendo nos dias de hoje, um dos 
maiores corruptos que já passou na história de Montalvânia é 
esse prefeito e sua família, disse ao presidente que se  vossa 
excelência sabe, hoje mesmo tá faltando água lá na sua 
comunidade, faltando tudo, disse ser um absurdo, mulher que 
desvia dinheiro de fundação mas tem vereador que acha ela do 
dinâmica, formidável é um absurdo, disse aos corruptos de 
carteirinha de Montalvânia, que essa quadrilha que está instalada 
em todas as instituições e todos os órgãos públicos desse 
município, tem gente dessa quadrilha instaurada para desviar, 
perseguir , mas tem certeza e garante a todos os cachorrinhos 
com fé em Deus, esses dias de perseguições de mentiras estão 
chegando ao fim, por que com apoio do deputado federal 
Marcelo Freitas e do  ministro da Justiça Sérgio Moro, vamos 
passar a limpo a roubalheira que acontece em Montalvânia, disse 
que  em breve mostrara  o estão fazendo naquela Fundação a 
maior covardia de todos os tempos, disse  nunca ter visto tanta 
covardia e com certeza nenhum de vocês vão concordar com 
aquilo que está sendo feito naquela Fundação, em greve 
vereadores Arnoldo você vai ver quem é a mulher  dinâmica e 
formidável, muito em breve. 
 

O Vereador Adailton Pereira de Souza: cumprimentou a todos, 
iniciou dizendo  sempre na mesma pauta, pois não tem mudança 
no município, disse que quem faz defesa tem seu direito, mas  
acredita que a população cochanina, está assistindo o desmando 
do nosso município é realmente fica complicado, disse que 
relação a última fala do senhor presidente e de outras pessoas 
referindo ao meu trabalho, respondeu  que cobra mudança no 
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nosso município e isso não é maldade, perseguição, apenas  
faço meu trabalho, pautados naquilo que prometeu quando  o 
candidato, pautado no que diz o tripé da administração pública ou 
seja na legalidade, moralidade,  impessoalidade,  na eficiência e 
na publicidade, ou seja faço meu trabalho nesse sentido, não ver 
perseguição nenhuma, disse que quando o senhor presidente 
fala  dos colegas, nós deveríamos trabalhar em prol do Rio 
cocha, disse  achar interessante como já cobrou isso de vossa 
excelência, pois já fizemos reunião nessa casa, cobrando, 
inclusive tem  projeto aí, acredito que já votamos e está 
engavetado desde o ano passado, onde cria o Fundo Municipal 
de Meio Ambiente, que é um dos pontos para angariar recursos 
para o município, prova disso e que o município vizinho, Juvenília 
arrecada em dobro de ICMS Ecológico, disse que aqui quando 
ele fez o projeto em momento algum colocou seu nome e sim de 
todos, para encaminhar ao executivo, mas como sempre o 
prefeito não pensa no município, o projeto  voltou e tá aí 
engavetado, disse que umas das formas de ajudar o município é 
colocar isso aí para votar, para derrubar o veto e fazer cumprir o 
que está lá, pois nada e impossível de ser cumprido e é uma das 
melhores formas de ajudar o rio cocha, disse que a  respeito de 
emenda  já conseguiu vários recursos mas, nunca fez questão, 
nunca comentou isso aqui, pois fez um bom trabalho, através do 
seu empenho e  se todos fizessem um pouquinho do que ele já 
fez, com certeza o município estaria melhor, disse que  foi vetado 
pelo Prefeito um projeto, onde ele colocou uma Emenda para 
incluir o imã no codema, pois o ima há quatro anos vem fazendo 
um belo trabalho, onde já recolheu mais de 6 caminhões de 
embalagem de agrotóxicos que provavelmente iriam parar nos 
nossos Rios e o Prefeito decretou a inclusão do imã está aí para 
gente solucionar esse problema, disse solicitado a vossa 
excelência para tornarmos o codema mais ativo,  e o senhor não 
ajudou, o senhor sabe que é de suma importância no município é 
de suma importância, é e de conhecimento de todos que há 
muitos anos não vem agindo, disse com relação a vereadores 
que buscam emendas, deixar bem claro que a sua parte tem 
feito, que inclusive uma associação a qual  faz parte e apoio tem 
feito um trabalho de grande relevância, inclusive na semana 
passada teve aí juntamente com a superintendência de ensino, 
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onde a superintendente convidou a associação a ser parceira nas 
escolas, justamente por conhecer o trabalho da associação, 
então não tem como não falar isso, pois  órgãos estaduais 
órgãos em outro sentido apoia instituição, enquanto você chega 
no município e se depara com prefeito que dá as costas para 
essas entidade, por isso temos que cobrar da administração 
Municipal do executivo, para torna as ações mais  importante ou 
seja o município tem sua parcela de culpa, mas sobre correr 
atrás, tem consciência do seu trabalho. 
 
O Vereador Siguinei Pereira Guedes: cumprimentou a todos  
agradecer também João, Raimundo, do distrito de Pitarana, 
Marcone Edson com seu trabalho buscando nesta casa, apoio 
não só na cidade de Montalvânia e com certeza as outras 
cidades também vão apoiar a sua luta, isso porque o presidente 
com certeza vai ter essa preocupação, disse que com relação as 
estradas o prefeito já mandou a máquina e tá se empenhando, 
ver que o prefeito está tomando as providências, disse que toda 
região  vai ser beneficiada, pois todos precisam, todos fazem 
parte da cidade, e precisamos transitar, por isso precisamos 
tomar providência, fez um requerimento, para que se arrumasse  
ambulância, e a devolvesse ao distrito, disse ter uma dando 
cobertura, mas  precisa dar que foi enviada ao distrito, disse 
pensar que vai dar certo, tem certeza e crer que a cidade vai ser 
recapeada, isso  porque tem muito buraco, disse que com 
relação as emendas, crer que é obrigação sim e dos Vereadores, 
pois apoiamos nossos Deputados e temos o direito de pedir 
apoio para o nosso município, disse que tiver de bom para 
Montalvânia, estará de prontidão, disse ao  presidente que 
gostaria de contar com  o seu apoio e dos demais vereadores, 
para solucionar o problema da ponte que foi quebrada e por esse 
motivo, tem meninos que estão indo a escola com dificuldade 
para atravessar lá, agradeceu o prefeito pela atenção, pelo 
suporte naquelas estradas que tanto foram cobradas. 
 
O Vereador ANTÔNIO OLIVEIRA DA CRUZ cumprimentou a 
todos e parabenizou o  Marconi Edson e Zelito Montalvão, 
convidou todos os colegas para nos unirmos a esse belíssimo 
trabalho do ex vereador Marconi em prol do nosso  Município, 
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pediu também união para fazemos com que o executivo limpe as 
ruas dos bairros de Montalvânia, pois  passou no bairro Novo 
Horizonte e lá a  situação e horrível, cheia  de grotas, matos, 
igual as nossas estradas, e as ruas de Capitania levar também a 
sua de Capitânia, pediu para que seja pelo menos recapeada 
pelo menos centro, além do mais os  postos de saúde não tem 
remédios, disse que pediu para trocar as lâmpadas, em 
Capitania, e até agora acha que não trocaram. 
 
O Vereador Adael dos Santos Franco: cumprimentou a todos, 
e iniciou dizendo que e com muita tristeza que ouvir relatos e ver 
documentos históricos negativos, isso e a realidade é 
parabenizou  Marconi Edson e Zelito pelo excelente trabalho está 
sendo desenvolvido, dessa estrada tão sonhada pelo fundador 
de Montalvânia, disse que pode ter certeza do empenho de cada 
um dessa casa e dos nossos deputados, com relação ao 
município disse que a situação é complicada, parabenizou o 
Vereador Sidney, pelas lindas palavras, onde diz  que vai 
acontecer o patrolamento e recapeamento das ruas realmente 
sempre cobrou, disse que  quando fala do pessoal que estão 
sendo remanejados dos cargos, isso e muito triste, ver acontecer 
com o pessoal da varrição por exemplo as meninas que 
reivindicarão o direito de posse do concurso e após isso estão 
sendo perseguidas, por reivindicarem seu direito constitucional e 
o que elas ouviram, foi que elas podem até receber posse em 
outra gestão, disse que isso nos deixam envergonhados, pediu 
encarecidamente aos gestores do município, ao Senhor 
secretário de transporte, para tomar providencias na situação das 
ruas do bairro Novo Horizonte, pois lá tem pessoas que não tem 
como  circular com seus veículos, então que os gestores tenham 
um pouco de piedade, para com essas moradores e faça esse 
trabalho, disse as  pessoas que estão no poder , que esse poder 
foi dado diretamente pelo voto das pessoas que confiaram no 
executivo,  como se não bastasse você paga taxas altas de 
esgoto  que estão prejudicando a população, contaminando o rio 
cocha, disse que temos 11 vereadores e tem certeza que 
ninguém é contra o povo, somos a favor do povo, a favor do que 
é certo, entrou com requerimento oral, pedindo para rever o 
vencimento do aluguel do mercado, pois um amigo o procurou e 
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disse que a taxa é exorbitante se houver  atraso de dois ou três 
dias, disse que hoje a realidade do município do país, com 
relação a  economia  e o poder de compra do Brasileiro, está 
limitada ou seja todo mundo tem conta à pagar, então gente 
devemos fazer algo no sentido de defender as pessoas que 
realmente precisam ser defendidas, o menos favorecido, por fim 
disse que devemos pensar nos menos favorecidos, as pessoas 
carentes do município. 
 

O Vereador Gildenes Justiniano Silva : Cumprimentou a todos, 
e parabenizou o Sr. Zelito, pelas belas palavras, onde falou da 
história do fundador de Montalvânia, Antônio Montalvão, que  foi 
um herói em nosso município, parabenizar Marconi Edson, pelo 
seu empenho, disse que o vereador Flavio o  persegue desde 
antes das eleições, pois no palanque acabava  com a gente, para 
ver se a gente era derrotado, mas graças a Deus nós fomos mais 
bem votados, porque quem reconhece o trabalho da gente é o 
povo, e  ele pode falar o que quiser de sua pessoa, pois esta  
que tranquilo, disse que gostaria que o vereador falasse a 
realidade para a sociedade, não ficar difamando  vereadores 
para tentar se engrandecer, disse que isso é feio, pois você tem 
uma escolaridade tão avançada e querendo difamar vereadores, 
perseguir por maldade, disse ter Fé em Deus que a verdade vai 
ser esclarecida na hora certa, disse  acho que você tá mais sujo 
que pau de galinheiro, disse que sua verdade vai vir, disse 
esperar que  todos os  vereadores consigam alguma coisa para o 
nosso município, para o nosso Rio cocha e demais coisas para o 
nosso município, pois estamos aqui para nos  unirmos e  
conseguir alguma coisa para o nosso município, disse que com 
certeza vai cobrar para as coisas acontecerem da melhor forma 
possível.  

Seguindo o Senhor Presidente passou para próxima fase, 
colocando em votação separadamente os pareceres da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação aos Projetos de Leis 
nº 004, 005, 006, 007 e 008/2019 sendo todos aprovados por 
unanimidade dos vereadores presentes, na sequencia colocou 
em votação separadamente os pareceres da Comissão de 
Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas aos Projetos de Leis 
nº 002 e 003/2019 sendo estes aprovados por unanimidade dos 



10 

 

edis presentes, continuando colocou em votação separadamente 
os pareceres orais da Comissão especial criado para analisar o 
Veto do prefeito sobre as Proposições de Leis nº 031, 033, 035, 
037, 038 e 042/2018 sendo todos aprovados por unanimidade 
dos edis presentes, continuando colocou em votação 
separadamente as Indicações apresentadas sendo todas 
aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes, dando 
seguimento o senhor presidente colocou em votação o 
requerimento Nº 009/2019 de autoria do Geraldo Flavio de 
Macedo Soares e requerimento de nº 001/2019 de autoria do 
vereador Jerry Jânio Ferreira de Souza, e Requerimento de nº 
002/2019 de autoria do vereador Adailton Pereira de Souza, 
sendo estes aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes, em seguida, o Sr. Presidente declarou encerrada a 
reunião por ter ultrapassado o tempo de duração da reunião que 
é de 03(três horas), ficando para pauta da próxima reunião,  
Projeto de Lei nº 002, 003, 004, 005, 006, 007 e 008, e 
009/2019 e  Requerimento nº 010/2019 e Veto das Proposições 
de Leis nº 031, 033, 035, 037, 038 e 042/2018  e  para constar foi 
lavrada a presente ata que após ser lida, discutida e aprovada 
será por todos assinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


