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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 05 (CINCO ) DO MÊS DE 
AGOSTO 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  05 (CINCO) 
do mês de agosto 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, 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, 
Vicente Neres de Santana, Adael dos Santos Franco 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”. 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, não  
havendo objeção a ata foi aprovada e assinada pelos edis 
presentes, dando continuidade o senhor presidente solicitou ao 
secretário da mesa que fizesse a leitura da pauta do dia sendo, 
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 das 
correspondências enviadas a esta casa na sequencia foi feito 
leitura do veto do prefeito sobre a proposição de lei nº 012/2019 
na sequencia o senhor presidente criou a comissão especial para 
analisar o referido veto conforme art. 200 do regimento interno, 
onde foi composta por Presidente: Adailton Pereira de Souza 
Vice-Presidente: Arnoldo Francisco Flores e Relator: Siguinei 
Pereira Guedes, Seguindo o Senhor Presidente Solicitou ao 
Secretário da Mesa que fizesse a leitura dos Pareceres da 
Comissão Especial sobre os vetos do prefeito às Proposições de 
Leis 004, 006, 007, 008 e 009/2019, momento que o relator da 
Comissão pediu vista dos referidos vetos vista esta concedida 
pelo senhor Presidente pelo Prazo Regimental,                                                                                        
na sequencia o Sr. Presidente  solicitou ao secretário da mesa 
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que fizesse a leitura dos requerimentos apresentados sendo:  
REQUERIMENTO Nº 015/2019  Depois de ouvido o plenário, 
requer que o Poder Executivo , através do setor competente 
tome as providências necessárias no sentido de instalar a 
iluminação pública nas ruas do Bairro Novo Horizonte, nesta 
cidade, REQUERIMENTO Nº 016/2019,   Depois de ouvido o 
plenário, requer que o Poder Executivo , através do setor 
competente tome as providências necessárias no sentido de 
fazer com que os médicos prestam seus serviços todos os dias 
na UBS (Unidade Básica de Saúde), REQUERIMENTO Nº 
017/2019, Depois de ouvido o plenário, requer que o Poder 
Executivo , através do setor competente tome as providências 
necessárias no sentido de fazer com que os médicos prestam 
seus serviços todos os dias na UBS (Unidade Básica de Saúde), 
REQUERIMENTO Nº 018/2019 depois de ouvido o plenário, 
requer que o Poder Executivo, através do setor competente tome 
as providências necessárias no sentido de fazer o abastecimento 
de água na comunidade de Janaína, neste município, 
REQUERIMENTO Nº 019/2019, Depois de ouvido o plenário, 
requer que o Poder Executivo, através do setor competente tome 
as providências necessárias no sentido de instalar a iluminação 
pública na vila do osso no Distrito de São Sebastião dos Poções, 
neste município, REQUERIMENTO Nº 020/2019, Depois de 
ouvido o plenário, requer que o Poder Executivo, através do setor 
competente tome as providências necessárias no sentido de 
fazer o transporte escolar dos alunos que residem no Bairro 
Guarabira, todos de autoria do vereador Geraldo Flavio de 
Macedo Soares, REQUERIMENTO Nº 007/2019 do vereador 
Jerry Jânio Ferreira de Souza , depois de apreciado e votado em 
plenário, seja requerido ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Montalvânia/MG, que requeira do Chefe do Poder 
Executivo que disponibilize o carro do lixo para comunidade de 
Canabrava II pelo menos uma vez por mês, de acordo com a 
disponibilidade do setor responsável, e REQUERIMENTO Nº 
001/2019 do Vereador Gildenes Justiniano Silva, depois de 
ouvido o plenário, requer ao presidente da Câmara Municipal de 
Montalvânia, MG, que requeira do Chefe do Poder Executivo que 
seja instalado consultório médico e odontológico na Escola 
Manoel Ferreira de Farias, REQUERIMENTO Nº 002/2019 do 
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vereador Gildenes Justiniano Silva, depois de apreciado e votado 
em plenário, seja requerido ao Exmo. Senhor presidente da 
Câmara Municipal de Montalvânia/MG, que requeira do Chefe do 
Poder Executivo autorização para disponibilizar a maquina de 
retro escavadeira para que seja realizado trabalho na 
Comunidade de Gergelim visando a distribuição de água, 
continuando o Senhor Presidente passou o veto do Executivo 
dobre a Proposição de Lei nº 012/2019 para a Comissão Especial 
emitir parecer, 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 estão voltando do período de 
recesso, porém é triste a situação que se encontra o município, 
disse que a semana passada teve a oportunidade, mesmo no 
período de recesso de visitar as UBS do município, e se deparou 
com um situação vergonhosa, uma situação onde o Município 
possui 9 UBS e apenas uma tinha serviço médico naquele dia, 
disse que na UBS de Poções a mais 60 dias sem médico, 
Guardiões de saúde também da mesma situação, UBS  próximo 
a câmera também sem médico, disse que isso nos envergonha 
como legislador, como fiscalizadora, pois recurso público já 
entrou nos cofres públicos da prefeitura só esse ano 18.530.466 
reais ou seja 15% é para saúde, dando em torno de 3.000.000 
(três milhões de reais), além de deixar bem claro que esse 
recurso da Saúde é um recurso fundo-a-fundo, ele é passado 
direto para o município, para ser pago a equipe de saúde, 
lembrando que essas equipes quando ficam certo tempo sem ser 
compostas por seus membros, isso tem que ser informado é 
cortado esse recurso então assim a gente tá aí a mercê dessa 
situação de ficar  sem recurso disse que o pouco que vem o 
prefeito não cuida para gerir esse recurso, e mais ainda nos 
guardiões da saúde a um fato mais vergonhoso, pois lá trabalha 
uns dos administradores que se diz Prefeito, lá ele é o dentista 
que ganha 40 horas semanais, e foi informado que ele nunca 
trabalhou o dia todo, então seu presidente, gostaria que 
solicitasse o ponto desse cidadão, para a gente ver e confrontar 
isso aí, pois trata se de recurso público, sem contar que a gente 
vê servidores que ganha um valor bem menor e quando não vão 
trabalhar no período da tarde ou chegam atrasados o seu dia é 
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descontado, disse que tudo isso nos entristece e nos deixa de 
cabeça baixa, essa situação do município com relação a área da 
saúde é preocupante, porque o Senhor Prefeito é médico e sabe 
as necessidades do município no tocante à questão da Saúde, e 
nos deparamos com essa situação de 9 UBS, apenas uma com 
atendimento médico no dia 26 e hoje  reparou que algumas  
continua na mesma situação, com relação estradas deram um 
mel de coruja e quando chover a coisa vai ficar feia, disse que 
tem uma cratera na estrada que dá acesso à comunidade de 
Fervedouro que liga Miravânia, entre outros acessos,  onde foi 
feito o requerimento uma indicação solicitando do prefeito 
providências e ele não atendeu, diante disso fez um vídeo 
cobrando a situação, porque  realmente estava colocando as 
vidas das pessoas que transitam ali em risco, e realmente o 
Prefeito não se importa, ele não dá atenção a essa casa, disse 
que no final  vai mostrar porque que ele não dá atenção essa 
casa, porque ele tem certeza que dita regras nesse Município, 
disse que aconteceu um acidente e quase que dois cidadãos 
tiveram suas vidas perdidas, além de ficarem no prejuízo, e nem 
com isso ele se comove, pois a cratera continua lá, isso já chega 
ao desrespeito ao cidadão que usa aquela Estrada, pois mesmo 
com o acidente, mesmo com a cratera invadindo a estrada, nada 
ele faz para resolver  problema, disse que tem também a questão 
da ponte de Poções que já foi cobrado  centenas de vezes e 
nada faz, ele se pergunta será que vai resolver o problema, disse 
não saber, e gostaria de acreditar que sim, mas o que ver é 
assustador, um exemplo e a patrol moto niveladora da prefeitura 
que estava com problema mecânico, e essa máquina não aceita 
qualquer gambiarra ela é uma máquina que exige uma mecânica 
profissional e colocaram uma bomba paralela e não funcionou, 
bem como não tem garantia,  também foi feito o mesmo processo 
gastando rios de dinheiro no trator de esteira e o trator continua 
da mesma forma caindo as esteira, disse entender a estima que 
o prefeito  diz ter pelo fundador da cidade, e ele querendo copiar  
António Montalvão que fundou Montalvânia ele resolveu afundar 
Montalvânia, disse que o custeio da máquina pública é muito 
caro manter os Vereadores, manter secretários, manter Prefeito, 
vice-prefeito, por isso acha que tinha que ter retorno com uma 
boa administração, boa gestão, mas acabam dificultando as 



5 

 

coisas, disse que criou um projeto relacionado a questão 
ambiental, pois o município recebe recurso ICMS ecológico e não 
presta contas, foi feito aqui por exigência do próprio Ministério 
Público  a criação do Fundo Municipal, se criou o Fundo 
Municipal fez o projeto, todos assinaram, passou pelas 
comissões, teve vereador que assinou pela constitucionalidade 
do projeto que foi vetado pelo prefeito e no dia de votar o veto, 
quem estava presidindo a reunião era a senhora advogada, o 
que gerou discussão  e diante da situação ele juntamente com 
alguns colegas achou melhor não continuar naquela reunião, fato 
esse que após a saída dos cinco vereadores, foi votado o veto do 
prefeito foi mantido o veto do prefeito, disse estar admirado com 
a doutora, pois a senhora tem um custo alto para essa casa, para 
esse município e para fazer as coisas acontecerem dentro da 
legalidade colegas, mas é assim mesmo aqui funciona o seguinte 
quando os gatos saem os ratos fazem a festa, disse lembrar que 
naquela reunião o Sr. presidente justificou a falta a não presença 
do Senhor Vereador José dos Reis e realmente na lista de 
presença ele não assinou e mesmo assim tem 5 votos secretos, 
mas só tinha cinco presentes contando com o presidente disse 
ser caso de denúncia, mas não vai denunciar, pois se o fizer  vai 
transformar a câmera na praça Platão, então deixa para a 
senhora advogada contratada para esta casa para fazer as 
coisas acontecerem, para  que ela formule uma denúncia e 
resolva isso, pois e bem paga por esse município por essa casa 
para resolver esses problemas, pois foi Justificado A ausência do 
Vereador José dos Reis, e teve cinco votos só se o presidente 
votou, disse não saber  que aconteceu, porém ele tem a palavra 
e pode justificar no momento oportuno, diante desses 
acontecimentos fica difícil fazer um bom trabalho porque ele dá 
um parecer favorável ao projeto, assinou projeto no dia de 
derrubar o veto ele votou a favor do veto, então é complicado, 
por último fez um requerimento, nada contra o trabalho da 
senhora secretária mas que ela explicasse essa situação das 
UBS do município, que ela explique o motivo do dentista receber 
por 40h e não trabalhar as 40 horas semanais . 
O Vereador Geraldo Flávio de Macêdo Soares: cumprimentou 
a todos e desejou  boas-vindas aos colegas vereadores, público 
presente, pois estamos iniciando  mais um período e que esse 
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período seja melhor do que os outros, vamos ver se essa casa 
agora vai exercer seu papel de vereador, disseque como o 
colega Dada já falou a respeito das transferências 
constitucionais, chegaram no município de Janeiro até a presente 
data a quantia 18.530.466,42 que tem que ser aplicado 15% na 
saúde e 25% na educação, e estamos vendo que  tudo está a 
revelia, uma esculhambação geral do município, disse que 
alguns dias atrás nessa Tribuna questionou o presidente dessa 
casa, sobre quatro diárias que ele recebeu para ir em Brasília no 
período de 18 a 21 de agosto de 2015 e também em Montes 
Claros no dia 21/08/2015, e  na última reunião ela afirmou ter 
recebido duas diárias e como  fez o compromisso de falar só a 
verdade, só o que ele pode provar, vai mostrar que o presidente 
está mentindo, ele  recebeu quatro diárias, pago em dois 
empenhos, em dois cheques, em duas notas de pagamento, uma 
nota de pagamento nota de pagamento nº 495  e  outra nota de 
pagamento de número 409, referente a duas diárias para estar 
em Brasília no dia 18 a dia 21 de agosto de 2015, ele recebeu o 
certificado em Brasília e está aqui a diária que ele esteve em 
Montes Claros também no dia 21  em Montes Claros, ele saiu 
numa Van de Brasília passou em Montalvânia e foi para Montes 
Claros, acredite quem quiser, mas como ele não tem justificativa, 
ele classifica isso de perseguição e passou por desorientação de 
uma advogada que fraudou a licitação para estar aqui recebendo 
r$ 5.000,00 por mês, passou a me atacar, a  mentir, com a cara 
mais deslavada que pode existir, ele disse na última reunião que 
recebi duas diárias para ir  para Brasília e fui para Belo 
Horizonte, disse que iria explicar passo a passo para a população 
de Montalvânia e todos os vereadores,  que inclusive são 
testemunhas do que vai dizer aqui agora, disse que realmente 
recebe quatro diárias  para ir a Brasília no dia 23 e ficar lá até dia 
26 , bem como todos os vereadores também receberam, exceto 
Professor Adael que não foi, disse ter recebido a restituição das 
despesas e cada vereador que foi  recebeu, disse que sua 
restituição ficou mais cara, pois foi de carro sozinho porém trouxe 
o Vereador Dadá e por isso a câmera não pagou nada mais por 
isso, o que  aconteceu  foi o seguinte no dia no dia 21 era numa 
sexta-feira o presidente Dim Boião reuniu-se com os vereadores 
na sua sala e convidou todos  para participar desse evento em 
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Brasília, disse a eles que  não iria porque tinha uma audiência na 
OAB em Belo Horizonte no dia 23, onde o vereador Jerry e o 
vereador Dim Boião, falou para ele que tinha problema, pois ele 
poderia ir de BH para Brasília, disse que  saiu daqui numa sexta-
feira, deixou tudo assinado com a data de segunda-feira dia 23  e 
foi por sua conta para Belo Horizonte na sexta, na segunda-feira 
ele estava em Belo Horizonte o presidente na segunda no 
momento em que entregou o pagamento para todos os 
vereadores, entregou o seu para  contador dessa casa o SR. 
João Marcos Nogueira  que recebeu e entregou para sua 
secretária, que trocou o cheque  com Professor Adael e sua 
secretária  depositou sua conta, disse que já estava em Belo 
Horizonte, diferentemente do que ele afirmou aqui nessa casa 
que ele teria  saído daqui dia 21 a 23 por conta do município, ele 
saiu de Belo Horizonte e foi para Brasília participar do curso, ele 
chegou em Brasília a noite e os outros vereadores saíram daqui 
de manhã o curso está  marcado para iniciar dia 23,  mas dia 23 
é o dia que nós saímos da nossa origem para ir até Brasília, e lá 
o credenciamento era das 16 às 19 horas ele não fez o 
credenciamento no dia 23, pois chegou as 11 horas da noite, eles 
chegaram 7/8 horas da noite também não fizeram no dia, ele 
chegar lá  no do hotel, no Círculo Operário ele estava juntamente 
com os vereadores de manga Evilazio,  Raimundo, Som 
Nogueira, Macalé e outros estavam lá, disse que participou sim 
do evento corretamente, fez sua inscrição no outro dia primeiro 
do que os outros vereadores, mostrou fotos que comprovam sua 
inscrição, tirou foto com o presidenciável Ciro Gomes, Geraldo 
Alckmin, com senador Magno Malta  e disse que isso foi postado 
em tempo real, mostrou também o seu crachá ,  Ou seja ele saiu 
de Belo Horizonte e foi para Brasília que e a mesma distância da 
daqui para Brasília, a mesma quilometragem, disse que suas 
testemunhas sã os próprios vereadores, disse que mentira nunca 
vai adiante, disse ao presidente que toda vez que vier com 
mentiras ele vai lhe desmenti, disse ao presidente que canalhice 
faz na sua casa na rua, com ele não, pois  não vai aceitar suas 
malandragem, com ele não cola, ver se a partir de hoje hoje você 
toma vergonha na cara, e para de mentir, pediu ao presidente 
que  virasse homem, disse ainda que a fundação de saúde de 
Montalvânia continua aprontando com a população cochanina, 
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disse que a covardia é sem medida, que no ano de 2017 a 
fundação de saúde de Montalvânia recebeu r$ 450.737,60 
referente a suposta procedimento ambulatórias produzidos e 
pagos,  também 2017 recebeu mais r$ 461.108,66, isso é  
valores só do SUS, que eles falaram que está falido que o SUS 
não paga, mandou em 2017, r$ 911.846,26 , em 2018 referente a 
esses mesmos procedimentos o SUS pagou para Montalvânia 
mais r$ 911.342,88, ele nunca viu uma coincidência dessa, disse 
que essa Dona Sandra, tem que jogar na mega-sena ela 
consegue os números desse de um ano para o outro, numa 
população de 16 mil habitantes, disse já ter visto falar em mãe 
Dina, agora mãe Sandra ele nunca tinha visto e para justificar 
esses valores a fundação pegou esses valores que é de 
procedimentos feitos por médicos especialistas, e locaram os 
médicos que não são especialistas como por exemplo esse 
médico aí o doutor Tarcísio Lopes Lessa, que colocaram ele aqui 
com médico cirurgião geral ele nunca fez uma residência, disse 
que uma senhora o procurou olha para você ver que covardia a 
fundação  recebe só do SUS quase 1 milhão fora as  subvenções 
sociais, emendas parlamentares, e eles cobrando de Dona 
Elenita José Muniz lá da Fazenda buritizinho, uma pessoa 
carente cobraram r$ 200,00 referente ao pagamento de 10 
frascos de soro fisiológico de 100ml, 10 equipo, 10 escalpo e 10 
seringas de 10ml, por  r$ 200,00, disse que foi a  farmácia e 
constatou que o valor ficou 300% mais caro, a fundação 
cobrando o remédio da população , disse  a população que e por 
isso vocês tem que saber o que tá acontecendo, covardia pura e 
o canalha do prefeito disse que não vai mandar a prestação de 
contas do hospital porque é muito papel, e seu filho  recebe o 
dobro do dentista e não trabalha, então colegas vereadores nós 
precisamos mudar essa situação, cobrar da fundação. 
 
O Vereador Siguinei Pereira Guedes: cumprimentou a todos  e 
agradeceu a Deus por estarmos aqui de volta nesta casa , 
justificou ao vereador Dada o porquê de ter votado a favor do 
veto, justamente porque o colega Nano pediu vista e foi 
constatado alguns vícios no projeto, porem o colega não 
participou da reunião, pois poderíamos ter sentado e melhorado 
o projeto, mas o autor do projeto  não estava presente, então 
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colega  não tenho culpa, com relação a  você dizer que foi 
prejudicado pelo projeto, se alguém tem culpa a culpa e sua, pois 
você e autor do projeto e não esteve presente, disse  a 
população de Montalvânia que nós estamos aqui porque vocês 
nos colocaram aqui, e a obrigação nossa e ouvir e estar do lado 
de toda a população, por isso temos que andar juntos, 
trabalhando  para que as coisas  aconteçam e melhore 
Montalvânia, disse que e batalhador e quando chega no gabinete 
do prefeito sabe cobrar as necessidades da nossa comunidade, 
porque foi para isso que o povo nos colocou aqui.  
 
 
O Vereador Vicente Neres de Santana : cumprimentou a 
todos e agradeceu o Deputado Paulo Guedes pelo o interesse 
que ele tem com nosso município o compromisso quem tem com 
Montalvânia, pois as coisas que a gente reivindica para ele 
sempre procura nos atender e sexta-feira ele esteve aqui  
agradecendo votos que ele teve lá em pitarana e confirmando a 
obra em pitarana, que foi um pedido dele e uma conquista dele 
ainda no governo Pimentel, disse que essa obra já deveria ter 
começado desde Novembro mas infelizmente teve um 
imprevisto, porém só agora deu continuidade.  
 

O vereador Antônio Oliveira da Cruz: cumprimentou a todos 
presentes e disse que estão voltando do recesso de mais de 30 
dias, e fez um apelo ao colegas, para combinarem e ver se 
conseguem tira administração do recesso que já vem há anos, 
disse que a semana viu um absurdo na fazenda Conceição, um 
pai de família que trabalha a semana inteira na roça,  estava em 
pleno domingo com seu filho tampando as grotas da estrada, 
disse também que andou nos bairros  de Montalvânia e está uma 
sujeira, cheio de lixo, disse também que a estrada de capitania 
na margens do Rio cocha está um absurdo, pediu  para não 
deixar para última hora, pois já está na hora de trabalhar, pediu 
também que o prefeito olhasse com mais carinho pelas pessoas 
que vão na Secretaria de Saúde.  
 

O vereador Adael dos Santos Franco: cumprimentou a todos e 
disse que a situação e lamentável, os relatos na casa com 
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relação a esse projeto de lei do meio ambiente, justificou sua 
ausência, disse que não permaneceu um  clima pesado e que 
algo pior poderia acontecer , como Já presenciou um fato assim 
que não foi legal, por isso preferiu se retirar como os demais 
colegas que se retiraram, disse não saber se com intuito de 
derrubar realmente o veto,  na nossa ausência colocou em pauta 
esse projeto de fundamental importância, pois  sabemos aí a 
campanha que está sendo feita pela de preservação do meio 
ambiente, parabenizar o Deputado Paulo Guedes pela atenção 
especial, Vereador Vicente, Vereador Adaílton que está atento 
para essa questões de grande valia ao  Futuro de Montalvânia 
das futuras gerações que é o meio ambiente, disse aos colegas 
que não tem paixão política, que para ele o que interessa é a 
população, e estamos vendo essa população sofrendo, 
achávamos que estava sofrendo antes, estamos sofrendo 
realmente é agora, disse que conhecedor que existe crise, mas 
convenhamos sejamos sinceros o nosso pagamento graças a 
Deus nunca atrasou os repasses podem ter diminuído, mas 
nunca deixou de cair nas contas do município e por que que o 
básico está sendo negado, como foi falado aí pelos dois 
vereadores do dia 26 do recesso das 9 UBS apenas uma estava 
tendo atendimento, isso e um tapa na cara da sociedade e nós 
vamos permanecer calados, pediu desculpa aos colegas mas a 
situação e complicada, esse dinheiro deveria ser aplicado em 
especial na saúde, na educação , pediu a população que faça 
uma retrospectiva para ver a conduta de cada colega aqui nessa 
casa Inclusive dele, e depois faça um julgamento, disse que não 
vai aceitar Montalvânia a situação que está, não aceitou no 
passado e muito menos agora no presente,  disse que o 
município não é de ninguém, o município e do povo não adianta 
o prefeito achar que ele manda no município, filho do prefeito 
pensar que manda no município, não o município é público 
gerido com dinheiro público, chamou a atenção pedindo para 
tomarem cuidado, pois está vendo o Pai da  Nação que ajudou a 
pobreza  preso e até hoje não conseguiu sair da cadeia, então 
ninguém está acima da Lei cuidado, disse que o que tem para 
falar isso cuidado, temos que ter responsabilidade, temos que ter 
compromisso com o povo, que foi quem colocou nós aqui,  e o 
povo tem o direito de cobrar,   pois somos empregados da 
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população o vereador é pago com dinheiro da população, o 
prefeito também, os secretários, e todos  tem  consciente disso, 
pediu ao eleitor para fazer um voto consciente nas próximas 
eleições, porque só vocês têm a capacidade e a competência de 
tirar o município desse caos que nós estamos ele ajudei a 
colocar também tem consciência disso, mas pode ter certeza que 
professor Adael vai tentar tirar o município dessa situação pode 
contar com professor Daniel e no mais muito obrigado.  
 

O Vereador Jerry Jânio Ferreira de Souza: cumprimentou a 
todos, e esclareceu que na última reunião quando foi citado o 
projeto de autoria dos vereadores, que ele assinou ele  acha de 
suma importância, isso baseado no parecer da assessora 
jurídica, que está aqui na reunião hoje e nos orientou, dizendo 
que e inconstitucional, por esse motivo votou contra o projeto, só 
que ela nos deu uma sugestão que depois  do veto, teríamos a  
oportunidade de voltar com ele para ser votado, isso com 
algumas alterações pediu a assessoria para refazer o projeto 
colocando o nome dos 11 vereadores.  
 

O Vereador Arnoldo Francisco Flores: cumprimentou a todos, 
disse que quando pediu vista a esse projeto ele procurou a 
Assessoria Jurídica que tinha um conhecimento maior e assim 
ela me informou que o projeto era inconstitucional, em seguida 
deixou um abraço carinhoso a todos, pois passamos alguns dias 
de recesso, mas andou fiscalizando, olhando viajando bastante 
nos distritos e aos poucos estamos resolvendo os problemas do 
município,  quanto ao odontológico ele foi muito aos postos de 
saúde e presenciou o pessoal extraído seus dentes, procurando 
fazer uma geral para colocar as suas próteses e gostaria de 
avisar o povão, para que não deixem de procurar o seu 
consultório odontológico para fazer o seu tratamento de dente, 
vamos aproveitar a oportunidade a saúde começa pela boca, e 
ele como vereador  representante do legislativo não sair de perto 
do seu povo nasceu na Praça Cristo Rei e pedi a Deus que lhe 
dê a benção de terminar os seus dias de vida ao lado da sua 
mãe e de sua  família, em seguida agradeceu e parabenizar o 
Executivo pelo bom trabalho que está fazendo na saúde. 
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O Vereador Gildenes Justiniano Silva: cumprimentou a 
todos  e iniciou esclarecer que várias coisas que falaram aqui e 
disse que estar aqui para ajudar o município, disse não está aqui 
para discutir, nem para denegrir a imagem dos outros 
vereadores, pois essa não é sua metodologia, ele está aqui para 
representar o povo e fazer seu trabalho dentro dos 4 anos e 
como presidente nos seus dois anos vai fazer melhor possível, 
como a maior transparência possível, disse não querer denegrir a 
imagem das pessoas dos vereadores que estão falando de mim 
só quer esclarecer para as pessoas que eu não está mentindo, 
que ele está falando a verdade, disse que e onde eles falam dos 
cinco votos secretos do projeto do meio ambiente, acho que ele 
precisão presta mais atenção ao regimento desta casa, pois se 
assim o fizesse saberiam que o  presidente vota, quando se trata 
de escrutino secreto, mas eles infelizmente, não entendem 
direito, disse que as palavras machucam e ele não quer denegrir  
ninguém nas redes sociais, quer simplesmente fazer seu trabalho 
coletivo com a oposição e com a situação, o que for de melhor, 
disse que a  advogado está aqui para ajudar, disse que falou 
para s mesmo que não iria debater mais com o vereador Geraldo 
Flavio, pois isso não traz uma boa imagem as reuniões, porém 
gostaria de pedir a ele que se for possível que ele mostre os dois 
empenhos e fale  o valor dos dois empenhos e com relação a 
viajem dele a Brasília ele pegou sim 4 quatro diárias, e no 
primeiro dia está em BH, diferente do que ele falou nós fizemos  
credenciamento no dia correto, já ele fez no dia seguinte, disse 
que não quer ficar aqui debatendo, coisa que não levam a lugar 
nenhum, ele quer e o melhor para seu povo, por isso aproveitou 
e agradeceu  o deputado José Silva pela Emenda de quase 19 
mil, para associação que adquiriu bomba, caixa d'água e canos 
para atender a demanda da população da região do Gergelim, 
por fim esclareceu aos vereadores que no momento dos pedidos 
de aparte  o vereador tem direito de conceder um aparte de 
acordo com o Regimento artigo 33, inciso 2º segundo e o Artigo 
35 parágrafo 1º do Artigo 49  é claro, com relação a imunidade 
parlamentar esclareceu que ela não acoberta o crime de calúnia.  
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 Após o Sr. Presidente passou para próxima fase convocando 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 035/2018 a qual ““Dispõe sobre a 
criação do conselho Municipal de desenvolvimento do meio 
ambiente-CODEMA e dá outras providências.” 

“QUE ALTERA A LEI Nº957/2008”. O veto foi derrubado por 07 
(oito) votos contras e 04 (quatro) votos a favor do veto, e 
Proposição de Lei nº 038/2018, a qual “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de realização do Teste do Reflexo Vermelho 
“ teste do olhinho” em recém-nascidos nos hospitais 
públicos e privados do Município de Montalvânia, MG”, O 
veto  foi derrubado por 07 (oito) votos contras e 04 (quatro) votos 
a favor do veto , na sequencia o Senhor Presidente colocou em 
votação  os requerimentos apresentados sendo todos aprovados 
por unanimidade dos vereadores presentes , logo após o senhor 
Presidente convidou o orador Inscrito Marconi Edson Rodrigues 
Barbosa para fazer o uso da palavra mais o mesmo não se 
encontrava presente, e o presidente convidou o próximo  orador  
o Senhor Delvan de Oliveira da Silva, para fazer o uso da palavra 
pelo prazo regimental de 10 minutos, 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 042/2018 e 004, 006, 007, 008, 009 e 012/2019, para 
constar foi lavrada a presente ata que após ser lida, discutida e 
aprovada será por todos assinada. 


