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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 18 

(DEZOITO) DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019 (DOIS 

MIL E DEZENOVE) NO SEGUNDO PERÍODO DA SESSÃO 

LEGISLATIVA DO EXERCICIO DE 2019, ás 20:00 (VINTE) horas 

do dia 18 (dezoito) do mês de setembro 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,  José dos Reis Fagundes, Siguinei Pereira Guedes, Adailton 

Pereira de Souza, Vicente Neres de Santana, Adael dos Santos 

Franco, Arnoldo Francisco Flores, Geraldo Flavio de Macedo 

Soares, Antônio Oliveira da Cruz, Jerry Jânio Ferreira de Souza  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”. Momento que o Senhor 

Presidente, justificou por não ter dado tempo de fazer a ata da 

reunião anterior que será feito leitura e aprovação na próxima 

reunião, sendo aceito pelos edis presentes, sendo assim o senhor 

presidente solicitou ao Secretário da mesa o vereador Valdivino 

Doriedson Soares que fizesse a leitura da pauta do dia sendo,  

Projeto de Lei nº 019/2019 Dispõe Sobre a Autorização para 
participação do Município de Montalvânia-MG No Consócio 
Intermunicipal de Saúde Alto Médio São Francisco – 
CISAMSF”. Projeto de Lei nº 020/2019 Autoriza reajuste do 
vencimento base dos profissionais do magistério e dá outras 
providências, Projeto de Lei nº 024/2019 “Autoriza Abertura de 
Crédito Suplementar”, sendo todos de autoria do Poder 
Executivo, na sequencia o senhor presidente solicitou ao 
secretário da Mesa que fizesse a leitura do Parecer  Jurídico aos 
Projetos de Leis nº 019, 020 e 024/2019, continuando o Senhor 
Presidente solicitou ao Secretário da mesa que fizesse a leitura do 
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação aos 
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Projetos de Leis nº 019, 020 e 024/2018 e logo após o senhor 
Presidente passou os Projetos de Leis par para a Comissão de  
Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas emitirem pareceres, 
seguindo o senhor presidente passou a palavra aos senhores 
vereadores para assuntos relevante ao  Município, onde o vereador 
O Vereador Geraldo Flávio de Macêdo Soares: cumprimentou a 
todos, e a titulo de esclarecimento comentou sobre o projeto de lei 
019/2019, projeto esse enviado pelo Prefeito, sobre o consórcio 
intermunicipal de saúde, disse que esse projeto e para derrubar a 
lei  e receber um onibus, disse que juvenilia recebeu e Montalvania 
não recebeu, porque esta com o nome no CAGEQ, disse que o 
municipio esta perdendo varios recursos porque o prefeito não 
paga essa divida, e uma das formas que ele tem para receber o 
onibus e dessa forma, porém vai continuar com o CNPJ sujo, 
diante disso disse ser contra, pois o municipio deve regulazisar 
suas pendencias para receber de forma correta, ao invés de driblar 
a legislação. Com relação ao projeto de lei 024/2019 que autoriza o 
aumento da suplementação, também e contra, pois ele já recebeu 
o limete que o tribunal permite, e ele não informa onde esta sendo 
aplicado esse dinheiro, e mesmo assim quer mais suplementação, 
disse que isso não póde ser aprovado, devemos moralizar essa 
casa. 

 
O Vereador Adailton Pereira de Souza: cumprimentou a todos, 

e disse que com relação ao consórcio, gostaria que o presidente ou 
o relator da comissão esclarecesse se os custos do consórcio vão 
ser inserido no orçamento do ano 2019, ou do ano seguinte, pois 
tem pedido de dotação orçamentaria, e aqui está dizendo que tem 
dotação orçamentaria. No tocante a moralidade no início do 
mandato tinha 2.000.000,00, para ser investido aqui no município, 
que foram investidos nos municípios vizinhos, pois o prefeito disse 
que consórcio seria pra furtar dinheiro Público, e agora ele aparece 
querendo ingressar no consorcio, disse que primeiro devemos 
fazer o dever de casa, por esse motivo também não concorda. 
Com relação a suplementação também gostaria que a comissão 
esclarecesse de onde vai tirar e onde vai colocar. 
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O Vereador Adael Franco: cumprimentou a todos, e disse que 
com relação aos projetos, vai votar contra, pois e testemunha 
ocular que o prefeito disse que não queria saber de consorcio, 
agora já no final do mandato quer consorcio, disse que isso e muita 
falta querência. Com relação a autorização para a suplementação, 
também e contra, porque quando você pede suplementação e 
porque se gastou o dinheiro trabalhando, e não estamos vendo 
isso, então espera que o executivo tenha mais transparecia com 
esta casa. 

 
Após o Sr. Presidente passou para próxima fase colocando em 

discussão e votação os Pareceres da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação aos Projetos de leis nº 019, 020 e 024/2019, 
sendo estes aprovados. Após a aprovação dos Pareceres da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a Secretária da 
Câmara, a Sra. Eliana esclareceu que faltava o parecer da 
comissão de Finanças Orçamento e Tomadas de Contas, onde 
todos os vereadores presentes dispensaram o referido parecer, 
inclusive os integrantes da Comissão (33:35 minutos da gravação 
reunião áudio em CD anexo), e em respeito a soberania do 
plenário, o Presidente colocou os projetos de leis em votação 
sendo aceito por todos, o Projeto de Lei nº 019/2019 que obteve a 
seguinte votação 05(cinco) votos a Favor 04 (quatro) votos contra e 
01(uma) abstenção, Projeto de Lei nº 020/2019 foi aprovado por 
unanimidade dos edis presente e Projeto de Lei nº 024/2019 obteve 
05(cinco) votos a Favor e 05(cinco) votos contra ficando assim 
empate e desempatado pelo Senhor Presidente que votou a favor 
obtendo 06(seis) votos a favor e 05 (cinco) contra. Diante da 
divergência instalada qual seria o quórum de aprovação dos 
referidos projetos, se seriam por maioria simples ou qualificada, 
havendo divergência entre o regimento interno e a Constituição 
Federal, e com fim de sanar a dúvida levantada o Presidente 
deixou para proclamar o resultado da votação após consulta a 
Assessoria Jurídica da Casa.  

Após solicitação, o parecer foi emitido, concluindo que em 
respeito ao principio da simetria, o Processo Legislativo do 
Município deverá seguir a Constituição Federal, e que os referidos 
projetos são considerados lei ordinária, necessitando assim para 
sua aprovação somente a maioria simples. Diante do parecer 
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jurídico o Presidente declarou aprovados os referidos projetos de 
Lei. Ficando para pauta da próxima reunião, os Projetos de Leis nº 
015, 016, 017, 018, 021, 022 e 023/2019 e Veto as Proposições de 
Leis nº 007, 008, 009 e 012/2019 e Requerimentos de nº 005, 006 
e 024/2019, Indicação de nº 003/2019 e para garantir a fidelidade 
da transcrição da gravação realizada no dia da reunião, fica parte 
integrante desta ata, cópia do áudio em CD, bem como o Parecer 
jurídico, todos independente de transcrição. Foi lavrada a presente 
ata que após ser lida, discutida e aprovada será por todos 
assinada. 

 
Em tempo: 
 
Submetida a aprovação a ata da sessão anterior houve 
questionamento quanto ao não cumprimento do interstício legal 
para votação do projeto. Na ocasião foi manifestada que a 
deliberação do plenário não foi no sentido de proceder a imediata 
aprovação. Esclareceu ainda que foi emitida certidão e que a ata 
se encontra de acordo com as gravações. Portanto, não foram 
acolhidas as impugnações e foi declarada a ata. 
 


