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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 05 (CINCO) DO MÊS DE 
NOVEMBRO 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 novembro 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 
Valdivino Doriedson Soares, Jerry Jânio Ferreira de Souza e 
Arnoldo Francisco Flores. 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, continuidade  o Senhor presidente solicitou 
ao secretário da mesa que fizesse a leitura  das 
correspondências enviadas a esta casa, momento que foi lido 
atestado médico dos vereadores Geraldo Flavio de Macedo 
Soares e Antônio Oliveira da Cruz justificado sua ausência nesta 
reunião, seguindo o Senhor Presidente solicitou ao Secretario da 
Mesa que fizesse a leitura da pauta do dia sendo, Veto as 
Proposições de Leis nº, 007, 008 , 009 e 012/2019 e Projetos 
de Leis nº 015, 016, 017, 018, 021, 022, 023, 025, 026 e  
027/2019 e  Requerimentos de nº 005, 006 e 024/2019, Indicação 
de nº 003/2019 e Emenda Modificativa 001 ao projeto de Lei nº 
025/2019 e Emendas Modificativa e Aditiva ao Projeto de Lei nº 
026/2019, seguindo o Senhor Presidente solicitou ao secretário 
da Mesa que fizesse leitura do  parecer Jurídico ao Projeto de Lei 
nº 025/2019 e as emendas Modificativas e Aditivas ao Projeto de 
Lei nº 026/209 na sequencia foi feito leitura dos projetos de leis 
apresentados sendo:  Projeto de Lei nº 028/2019 que “DISPÕE 
SOBRE PARÂMETROS DE ATUAÇÃO PREVENTIVA NO 
COMBATE AOS ENTORPECENTES NO AMBIENTE 
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ESCOLAR, NO MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA, MG, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS  e Projeto de Lei nº 029/2019 que 
“DISPÕE SOBRE PROGRAMA COLORINDO A ESCOLA NA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE 
MONTALVÂNIA, MG, E DÁ OUTRAS PROVIDÊMCIAS ambos 
de autoria do Vereador Geraldo Flavio de Macedo Soares, 
continuando o Senhor Presidente Passou os Projetos e Emendas 
para as Comissões emitirem pareceres e logo após o senhor 
Presidente passou a palavra para o orador inscrito o Senhor 
Rosalvo Martins Magalhães Júnior, Pelo Prazo regimental de 10 
minutos, para falar sobre o comercio informal no Município de 
Montalvânia. Dando seguimento 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 iniciou aproveitando o gancho 
na fala do orador escrito, dizendo que realmente tudo o que é lei 
tem que ser cumprida, então o senhor presidente da Associação 
está correto e no que for relacionado a  essa casa, não tem nem 
o que se falar alguma coisa, a lei é para ser cumprida, disse que 
e por isso que fala em dois pesos e duas medidas, por isso e que 
fica sem entender, pois fazem requerimentos, cobram limpeza, 
falam do código de postura e o Prefeito joga a culpa na educação 
dos munícipes. Disse aos colegas que cada um tem direito de 
defender seu grupo político, mas não de imputar aos outros 
responsabilidades. Direcionou ao Presidente, dizendo que na 
última reunião o senhor citou seu nome, dizendo que ele teria 
votado contra a vinda de um ônibus para o município, disse ter 
votado contra um projeto que estava incompleto, sem nenhuma 
coerência, e que inclusive acompanhando o entendimento do 
prefeito no início da administração, quando ele se manifestou 
contrário à  consórcio, dizendo que consorcio só serve para 
roubar dinheiro público, depois ele vem aqui pedir para entrar no 
Consórcio, disse  não ter nada sobre o ônibus só viu falar em 
ônibus agora, por isso é que fica realmente  assustado, não sabe 
mais o que fazer aqui nessa casa.Com relação a suplementação, 
disse ser vergonhoso, pois o prefeito tem tanta certeza da 
fidelidade dessa casa que ele manda o projeto que vai mexer no 
orçamento do município em uma folha, não justifica nada, não diz 
de onde vai tirar nem onde vai pôr, simplesmente pede 
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suplementação de 5%, sem nenhuma justificativa, isso tudo por 
conta de ter encharcado a folha. Disse ter feito requerimento 
pedindo a lista dos contratados do município e até hoje não 
chegou em suas mãos. Falou sobre a questão das enxurradas, 
do assoreamento dos rios, disse ter um trabalho voltado para a 
proteção dos nossos Rios. Chamou a atenção da população, 
com relação ao uso de agrotóxicos, disse que a secretaria do 
município deveria atuar no sentido de começar a fazer um projeto 
para melhorar a vida do cidadão, para melhorar Montalvânia. 
Disse que falar de vida pessoal e ficar defendendo grupo A, 
Grupo B, isso e muito ruim para o município. Por último deixou 
bem claro a todos que fez um projeto no Barreiro de Santana que 
serve de exemplo, disse que com relação ao assoreamento do 
Rio cocha está correndo atrás. 
Vereador Siguinei Pereira Guedes: cumprimentou a todos e 
agradeceu a Deus por estar aqui nesta casa, disse ao povo 
maravilhoso de Montalvânia, que vocês estão tomando a maior e 
melhor decisão,  a de vir a essa casa fazer suas cobranças, pois 
isso e direito seus e precisam do nosso apoio, disse estar aqui de 
braços abertos para apoiar no que for preciso. Direcionou ao 
presidente cobrando providencia com relação a estrada da 
comunidade da Mamoneira, pois aquele povo merece e está 
chegando o tempo de chuva .Agradeceu a todos pelo apoio ao 
Campeonato Rural. Por fim disse que todos estão aqui para 
cobrar da administração, em todas as áreas que forem 
necessário serem cobrados a favor da população de 
Montalvânia. Disse ficar grato ao ver a população correndo atrás 
dos seus direitos, disse a população que pode contar com os 
vereadores, pois estamos aqui nessa casa todos os dias que 
vocês precisarem, estamos juntos para fazer o trabalho para 
Montalvânia, porque Montalvânia merece nossa atenção e eu 
creio que o prefeito também com certeza vai fazer o que estiver 
ao seu alcance. 
Vereador Arnoldo Francisco Flores: Cumprimentou a todos e 
começou parabenizando a administração Novo Tempo, o prefeito 
Doutor José pela belíssima festa de comemoração pelo Dia das 
Crianças, parabenizou toda a secretaria envolvida na 
organização do evento, e disse que com certeza as crianças de 
Montalvânia ficaram felizes, parabenizo também pelo trabalho da 
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Secretaria de Assistência Social, que através do CRAS o projeto 
criança feliz  não deixou passar em branco o dia das crianças 
nos distritos de Poções, Pitarana e Capitânia. Elogiou também o 
belíssimo trabalho realizado pela secretaria de saúde no dia da 
vacinação nacional contra o sarampo. Disse ter certeza que 
temos um prefeito que apoia e busca o melhor para a saúde do 
nosso município, porém algumas coisas são barradas e 
atrapalhadas pela oposição, que não quer o bem da Saúde da 
população, citou como exemplo a autorização que o prefeito 
Doutor José enviou para esta casa, para que os vereadores 
autorizassem  a inclusão de Montalvânia no consórcio de saúde 
de Januária, e com isto O município seria contemplado com 
ônibus novo para o transporte dos pacientes para o tratamento 
fora do domicílio, novamente os vereadores da oposição foram 
contra o povo, contra todas as pessoas que precisam de viajar 
até Montes Claros, porém mesmo com a oposição tentando 
atrapalhar, o prefeito Doutor José irá adquirir um ônibus novo 
para que todos sejam transportados com dignidade já que o 
vereador Geraldo Flávio, Adael e Vicente não concordaram em 
Montalvânia ter um ônibus novo para transportar os seus 
pacientes, disse que isso é que é uma vergonha. Disse que outro 
exemplo e o recapeamento que foi uma obra planejada há dois 
anos atrás, mas devido a uma perseguição política essa obra não 
pode ser feita naquela época, pois a oposição sinalizou que o 
doutor José não poderia receber aquela obra, porém Doutor José 
foi persistente e economizou e com recursos próprios do 
município está realizando essa tão sonhada obra. Por fim, 
agradeceu também os deputado Zé Silva e Arlen Santiago, e ao 
Senador da República Carlos Viana.      Portanto vamos 
continuar na torcida para que essa administração novo tempo 
avance cada vez mais e que o nosso município continue nas 
mãos dos bons administradores que querem o bem do nosso 
povo. 
Vereador Adael dos Santos Franco: cumprimentou a todos e 
parabenizou a todos que estão participando dessa reunião, disse 
que o nobre colega Geraldo Flávio justificou a sua ausência por 
motivo de saúde, assim como o Antônio Cruz Ramos não estão 
passando bem. Disse que bom que agora parece que as coisas 
vão andar, parece que as leis agora vão valer, diz isso porque 
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quando é em benefício da  população menos favorecidos do 
município de Montalvânia as coisas não funcionam, mas  quando 
é para uma classe que graças a Deus é bem sucedida os 
comerciantes  as coisas funcionam, disse que seria bom se 
funcionasse para todos, disse não ser contra os Comerciantes, e 
só a favor das leis porque acha que o município gera renda e 
gera despesas também, então tem que contribuir com as 
despesas mas nós temos relatos por aí e as coisas não são bem 
assim, por isso temos que nos aprofundar nessa questão. Falou 
sobre a reivindicação do colega Adailton preocupado com o meio 
ambiente, Rios. Disse como parlamentares temos nossas 
responsabilidades, nosso compromisso para com o povo, que o 
gestor executivo chefe imediato também tem e nós estamos 
cobrando aqui desde o início o trabalho e a gente ver agora 
depois de 3 anos começou as obras em Montalvânia, começou a 
campanha política, pois passaram 3 anos engessado o 
município, disse que essa operação de recapeamento, devido ao 
nosso clima e só encostar uma moto elas tá caindo, pois está 
derretendo, mas tá bom, que faça mais não faça só no centro, 
vamos estender para todo município. Disse que a oposição não 
tem maioria nessa casa, então não faz porque não quer. Disse 
que o povo vem morrendo, sofrendo viajando para Montes 
Claros, por isso precisamos de mais empenho para representar e 
defender o povo, em especial os menos favorecidos, porém que 
vem com transparência, ética e clareza nos projetos, disse não 
está aqui para votar contra o povo, e sim a favor do povo sempre. 
Por fim disse que não vê as coisas acontecendo como deveria 
acontecer, isso é muito pouco o que está acontecendo, pois nós 
vemos aí a situação de pessoas carentes pedindo leilões para 
realizar cirurgias, isso é muito triste. Comerciantes estão aí 
cobrando tem direito tá certo, agora o gestor executivo e os 
parlamentares dessa casa, também temos que nos preocupar 
com uma maneira para que o município gere renda por que da 
maneira que vai a maioria dos comércios vão fechar, disse que 
temos que nos preocupar com isso porque o município está 
engessado a folha de pagamento está cheia de funcionários, mas 
não tem obras e esse dinheiro não circula. 
Vereador Vicente Nere Santana: cumprimentou a todos, e disse 
ser muito triste ouvir um colega dizer que a oposição não deixou 
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trazer um ônibus para o município, disse que a  primeira pessoa 
que procurou um ônibus para saúde de Montalvânia foi ele, e 
este ônibus ficou  por mais de um mês esperando que a 
prefeitura legalizasse a situação do município para poder receber 
esse ônibus, isso através do deputado Paulo Guedes e ele hoje 
se encontra em Januária, e vai ser entregue aqui pelo Deputado 
Zé Reis, por isso o prefeito não precisa se preocupado em 
comprar ônibus. Em seguida elogio o deputado Paulo Guedes e 
citou várias obras e recursos destinados pelo deputado Paulo 
Guedes. 
Vereador  Valdivino Doriedson Soares : cumprimentou a 
todos  e parabenizou os comerciantes de Montalvânia por 
estarem juntos com o mesmo objetivo que é o fortalecimento do 
comércio local, pois somos conhecedores que vocês são 
empreendedores e o município de acordo com a lei municipal 
586/91 e do código de obras e posturas do município de 
Montalvânia, disse que temos que deixar bem claro que os 
comerciantes e a administração não estão proibindo os 
vendedores ambulantes, o comércio local juntamente com CDL 
estão querendo apenas que os vendedores ambulantes 
regularizem sua situação, pois não é justo comércio local pagar 
impostos, alugueis, funcionários, bem como todos seus 
investimentos  ficam em nossa cidade, e vendedores ambulantes 
simplesmente carregam o dinheiro, então acha que estão de 
parabéns, tem que manifestar mesmo porque é um direito seus. 
Com relação as obras que estão falando que bom se trouxesse 
mais isso seria muito importante para Montalvânia. Disse que 
quando fala em perseguição, ele entende que a maior 
perseguição tá aqui dentro dessa casa, pois a três anos aqui 
procurando defeito um no outro e vai sair aqui uma legião de 
inimigo. Com relação a obra acha que o ideal serias o executivo 
realizar suas obras sem deixar conta para o próximo prefeito, 
disse ainda que quanto as obras que vão acontecer e que estão 
acontecendo que Deus ilumine essa administração para 
conseguir fazer mais, sem deixar a conta para outro pagar.  
 
O VEREADOR GILDENES JUSTINIANO SILVA:  cumprimentou 
a todos e parabenizou a fala do representante do CDL e dos 
Comerciantes de Montalvânia, onde os Comerciantes se 
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reuniram a 10 dias atrás e ele assumiu o compromisso que 
falaria com todos os colegas vereadores, e em seguida se 
reuniam com o prefeito, onde mostramos para o Executivo que 
tinha uma lei na época de Antônio Luna é o código de postura do 
município, que regularizava a situação dos ambulantes, onde 
achou que seria muito injusto os Comerciantes do nosso 
município que geram emprego para o nosso município, pois eles 
pagam impostos, alugueis e gera renda. Disse que na gestão 
anterior entrou com um projeto de lei para que o prefeito tomasse 
providências e não foi tomada as devidas providências. Disse 
aos comerciantes que juntamente com os 11 vereadores, alguns 
não estão aqui presentes mas vamos passar essa mensagem 
para eles, para que talvez unidos consigamos atualizar o código 
de postura que está defasado. Logo depois esclareceu a questão 
dos projetos relacionados ao consorcio, bem como o da 
suplementação.   

Em seguida, o Sr. Presidente  passou para a próxima fase 
colocando em votação separadamente os pareceres da comissão 
de Legislação, Justiça e Redação aos Projetos de Leis nº 015, 
016, 017 e o 027/2019 foram aprovados por unanimidade dos 
edis presentes e os pareceres da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação aos Projetos de Leis  021, que obteve 02 
votos a favor e 06 votos contra, 022 obteve 03 votos a favor e 05 
votos contra e o  023 obteve cinco votos a favor e 03 votos contra 
sendo estes rejeitados e o parecer da  Comissão Especial criada 
para analisar o veto do prefeito sobre a proposição de lei nº 
012/2019, foi aprovado  por 05 votos a favor e 03 votos  contra,  
o parecer sendo este aprovado após o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião por ter ultrapassado o tempo de 
duração que é de 03(três horas) ficando para pauta da próxima 
reunião Projetos de Leis nº 015, 016, 017, 018, 021, 022, 023, 25, 
26 e 27, 28 e /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 e 004/2019 e Emendas aos Projetos de Leis 
nº 025 e 026/2019 e  para constar foi lavrada a presente ata que 
após ser lida, discutida e aprovada será por todos assinada. 
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