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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 1º 
(PRIMEIRO ) DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019 (DOIS MIL 
E DEZENOVE) NO PRIMEIRO PERÍODO DA SESSÃO 
LEGISLATIVA DO EXERCICIO DE 2019, ás 10:00 (dez) horas 
do dia 1º (primeiro) do mês de julho 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 Extraordinária da Câmara Municipal 
de Montalvânia,  com a presença dos seguintes vereadores: 
Gildenes Justiniano Silva, Jerry Jânio Ferreira de Souza,  José 
dos Reis Fagundes, Siguinei Pereira Guedes, Arnoldo Francisco 
Flores, Geraldo Flavio de Macedo Soares, Adailton Pereira de 
Souza, Antônio Oliveira da Cruz, 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 iniciou a Reunião 
com informações a titulo de esclarecimento a todos os 
vereadores dizendo primeiramente que com relação a reunião 
extraordinária da data do dia 25/06/2019 a Mesa Diretora, 
equivocou-se nos trabalhos desenvolvidos sendo iniciado e 
colocado indevidamente à votação projetos de leis com veto que 
não foram ainda distribuídos á comissão. Dessa forma, 
considerando a necessidade de retificar o equivoco e a 
prerrogativa que a administração possuiu de rever seus próprios 
atos, princípio da sessão que tratou da aprovação da lei de 
diretrizes orçamentárias, restando declaradas nulas as demais 
etapas que feriram expressa disposição regimental. Ainda, 
acerca do corte do dia ocorrido no cheque do vereador Geraldo 
Flavio esta presidência tem a esclarecer que houve um equivoco 
no entendimento a ele repassado, pois está-se diante de duas 
questões nesta Câmara, uma relativamente a aplicação de 
censura escrita ao referido vereador, conforme já declarado em 
ata, e outra questão é o abandono das sessão ante de finalizar a 
votação e comparecimento nesta Casa Legislativa pelos 
vereadores para receber o seu salário e mesmo sendo 
convocados para a sessão extraordinária sequer adentraram no 
recinto, configurando falta injustificada. Relativamente ao cheque 
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esta presidência ao ser orientado quanto ao equivoco procedeu a 
imediata retificação do ato, sendo que será adotado o 
procedimento correto para aplicação da censura escrita ao 
vereador, relativamente aos cortes do dia previstos 
expressamente pelo regimento ¼ da remuneração deverá ser 
cortada por dia de ausência esta presidência deixar 
expressamente notificados a estes vereadores que as ausências 
das ultimas reuniões serão relevadas, entretanto as posteriores 
será adotada o procedimento de registro de ausência e 
encaminhamento das mesmas diretamente ao órgão do 
Ministério Público já que a aplicação do regimento interno por 
esta Mesa Diretora no sentido de proceder corte do dia de 
vereador ausente devidamente convocado para reunião esta 
gerando risco a integridade física não só da presidência mas 
igualmente da equipe de suporte, cuja equipe admirativa è 
composto em sua maioria de mulheres, dessa forma , afim de 
evitar ameaças e possíveis agressões, mas igualmente não 
deixar de aplicar o regimento interno será adotada a 
comunicação automática ao Ministério Público com relato 
correndo risco de agressão que esta equipe legislativa vem 
sofrendo com ameaças quando aplicado o regimento. 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, 
aprovada e assinada, dando continuidade o senhor presidente 
solicitou ao secretário da mesa que fizesse a leitura da pauta do 
dia sendo, Projeto de Lei Nº 014/2019 e Veto as Proposições 
de Leis Nº ,  035, 038 e 042/2018 e 004, 006, 007, 008 e 
009/2019,  continuando o Senhor Presidente solicitou ao 
secretário da mesa que fizesse leitura do Parecer da Comissão 
de  Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas ao Projeto de Lei 
nº 014/2019, na sequencia o Sr. Presidente  solicitou ao 
secretário da mesa que fizesse a leitura do Parecer Jurídico aos 
vetos as proposições de leis nº 004, 006, 007, 008 e 009/2019 
em seguida o Senhor Presidente passou os vetos para a 
Comissão Especial emitir pareceres, logo apos o Senhor 
Presidente Passou a Palavra aos senhores vereadores para 
assunto relevante do Município, : onde o vereador O Vereador 
Adailton Pereira de Souza: cumprimentou a todos e disse que 
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mais uma vez no final de ano, vai chegar a votação das 
subvenções e que apenas duas associações estão recebendo, 
sendo que uma delas é o hospital, além das subvenções o 
município e parceiro do hospital, disse que mesmo assim poções 
está sem médico, disse  também que foi acertado pela secretaria 
que os pequenos procedimentos aos finais de semana tem que 
ser feito no hospital, disse que essa questão e  falta de 
humanismo, pediu para que os colegas fiquem atento a isso, 
disse que essas repartições que comungam com as atitudes do 
prefeito são mal vistas, pediu que os colegas tomem Providência, 
pois quando chegar o final do ano vai ser contra as subvenções 
do hospital, disse não ser justo isso e não está falando de 
recurso  do SUS, disse que poções está sem médico, além do 
mais a enfermeira estava em um  seminário e um cidadão para 
ser atendido no hospital sofreu a maior humilhação, isso para 
fazer um curativo, diz estar passando esse problema para deixar 
claro aos colegas, pois quando for votar as subvenções, vai votar 
contra, disse que não está falando das questões burocráticas, 
mas sim da questão de chegar na UBS e não ter ao menos um 
enfermeiro, isso e desumano. 
 

O Vereador Geraldo Flávio de Macêdo Soares: cumprimentou 
a todo e pediu ajuda para tomar providências dos seguintes 
fatos, pois aproximadamente 1 ano, dois anos, foi feita uma 
campanha para arrecadar material para  cercar a nascente do rio 
cocha e a Madeira esta jogada as margens da estrada que liga 
Montalvânia a  Chapada Gaúcha, disse que esteve lá juntamente 
com o professor Adael e lá está faltando muita madeira, disse 
que chega a pensar que não tem mais jeito, pois a situação é pior 
do que ele imaginava, disse que não só na nascente mas as 
margens do rio está desaparecendo tudo, disse que só cercar 
não resolvera o problema tem que fazer um trabalho mas 
específico, pois estão acabando com as margens do rios botando 
fogo em pés de Buritis, disse que a população que colaborou, 
mais uma vez foi enganada nessa situação, disse que os 
médicos que trabalham hospital não é assegurado por lei não, 
isso é regular, pois todos  trabalhão pelo município,  e não estão 
atendendo as UBS, disse que foi feito uma cirurgia onde os 
médicos cortarão e costurarão, deixando o curativo dentro da 
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pessoa, por este motivo o cara teve que sair as presas para 
Manga, e mesmo assim o hospital diz que tem especialistas, 
disse que erro dessa natureza não é aceitável, com relação às 
subvenções sociais  salvo engano acha que quando paga 
subvenção para uma tem que pagar para todos associações, 
avisou que se não prestar conta do dinheiro vai ser contra as 
subvenções,  finalizou fazendo um requerimento Para Prefeito 
Municipal informar se a fundação está prestando conta para o 
município referente a subvenção e sociais, se a resposta for 
positiva que ele envie cópias a esta casa e contendo, empenhos, 
cheques e notas fiscais.  
 

O VEREADOR ADAEL DOS SANTOS FRANCO: cumprimentou 
a todos, e disse que com relação a fala do nobre colega Geraldo 
Flávio sobre as nascentes do rio cocha, direcionou não só a 
administração mas a população em geral que se preocupam com 
o futuro de Montalvânia, justamente para que tomemos 
providências, pois a situação lá é de dar dó, disse que o que está 
acontecendo é lamentável e que além do mais à população 
participa com doações e o município deixar tudo jogado. 
 
O VEREADOR GILDENES JUSTINIANO SILVA:  comprimento a 
todos, bem como agradeceu a todos os presentes, pediu 
desculpa pelos imprevistos anteriores, pois quer mostrar maior 
transparência possível, disse que a Doutora Carolina não estar 
aqui para perseguir ninguém, e sim para ajudar por isso ela está 
à disposição de todos para tirarem dúvidas de todos, disse aos 
colegas que fizeram requerimentos com relação ao Rio cochar 
que realmente temos que tomar providências, bem como com 
relação a pensão em Montes Claros, logo em seguida aprovaram 
autorização para tomar providencias com relação a nascente do 
rio Cochar, em seguida informou que o MP exigiu que fosse 
criado estimativa de diárias para essa casa.   
 
 O Sr. Presidente passou para próxima fase colocando em 
discussão e votação o parecer da comissão de Finanças 
Orçamento e Tomadas de contas ao Projeto de Lei nº 014/2019 , 
momento que o Senhor Presidente convidou a Assessoria 
Contábil para esclarecer  dúvidas dos senhores vereadores a 
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respeito do referido projeto sanado as dúvidas o senhor 
Presidente colocou em votação o parecer, sendo este aprovado 
pelos vereadores presentes, e após o Sr. Presidente colocou em 
votação o referido projeto sendo este aprovado por unanimidade 
dos edis presentes momento que o Senhor Presidente justificou a 
ausência do vereador Vicente Neres de Santana que por motivo 
de saúde não pode comparecer á reunião,  logo após  o vereador 
Geraldo Flavio de Macedo Soares, fez Requerimento Oral, 
requerendo do Senhor Presidente que solicite do Poder 
Executivo informação se a Fundação de Saúde de Montalvânia 
prestou conta da Subvenção do ano de 2018 e se prestou que 
nos envie empenhos, notas fiscais e cópias de Cheques a esta 
Casa Legislativa, sendo este aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes e na sequencia foi feito requerimento por 
todos vereadores, requerendo do Senhor Presidente que solicite 
do Poder Executivo informação do que é feito com o ICMS 
Ecológico que o Município de Montalvânia recebe ? Que 
providências tem tomado com relação ao Rio Cochá? Que 
providências foram tomadas e quais providências serão tomadas 
com relação a cerca a ser realizada na nascente do Rio Cochá, 
bem como informar sobre a situação em que se encontra os 
materiais arrecadados para tal serviços como palanques e 
arames sendo este aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes, continuando o Senhor Presidente  convocou os 
vereadores Arnoldo Francisco Flores e Siguinei Pereira Guedes 
para dar continuidade a votação por escrutínio Secreto o veto 
total à Proposição de Lei nº 037/2018 a qual “Concede isenção 
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Sobre imóvel 
integrante do Patrimônio de portadores de Neoplasia Maligna 
(Câncer) ou seus dependentes, na cidade de Montalvânia, 
MG e dá outras providências”,  foi derrubado por 08 (oito) votos 
contras e 01 (um) voto a favor do veto, dando continuidade o 
Senhor Presidente  solicitou do Secretário da Mesa que fizesse a 
leitura da pouta da próxima Reunião sendo Veto das Proposições 
de Leis nº 035 e 042/2018 e 004, 006, 007, 008 e 009/2019, para 
constar foi lavrada a presente ata que após ser lida, discutida e 
aprovada será por todos assinada. 
 


