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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 06 (SEIS) DO MÊS DE 
MAIO 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 06 (seis) do 
mês de maio 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: 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,  Vicente Neres de Santana e Valdivino 
Doriedson Soares, Havendo Quórum Regimental, o Senhor 
Presidente  Gildenes Justiniano Silva não pode vir a reunião, por 
está participando de Reunião com o Senhor Presidente do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador Nelson 
Missias de Morais em Belo Horizonte – MG tratando de assuntos 
relacionados à Comarca de Montalvânia e o Vice –Presidente 
Siguinei Pereira Guedes coordenou a reunião e convocou o 
vereador Arnoldo Francisco Flores, para atuar como Vice- 
Presidente, momento que justificou a ausência do vereador Jerry 
Jânio Ferreira de Souza, que por motivo de saúde não pode 
comparecer à Reunião e logo após  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, não havendo 
objeção a ata foi aprovada e assinada pelos edis presentes, 
continuando o senhor Presidente solicitou ao Secretário que 
fizesse a leitura da ata da Reunião Extraordinária realizada no 
dia 17 de abril do corrente ano 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 das 
correspondências enviado a esta casa, seguindo o Senhor 
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Presidente solicitou ao secretário da mesa que fizesse a leitura  
da pauta do dia sendo, Projeto de Lei Nº 002, 003, 005, 006, 
007 e 008/2019, Requerimento 010/2019 e Veto as 
Proposições de Leis Nº 031, 033, 035, 037, 038 e 042/2019, 
seguindo o senhor Presidente solicitou ao Secretário da Mesa 
que fizesse a leitura dos Projetos de Leis apresentados, sendo 
Projeto de Lei nº 010/2019  Que autoriza o Poder Executivo a 
Conceder Desconto Sobre os Juros e Multas Incidentes Sobre os 
Débitos Tributários, Inscritos ou não em Dívida Ativa, e Dá Outras 
Providências  de autoria do Poder Executivo e Projeto de Lei nº 
011/2019 Que Dispõe Sobre a Proibição de “Blitz do IPVA” no 
Âmbito do Município de Montalvânia, MG de autoria do vereador 
Geraldo Flavio de Macedo Soares , na sequencia foi feito leitura 
do Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de 
Contas ao Parecer Prévio do TCE-MG das Contas anuais do 
Executivo Municipal de Montalvânia  referente Exercício de 2017, 
dando continuidade o Senhor Presidente solicitou do Secretário 
da Mesa que fizesse a leitura  dos Pareceres da Comissão de 
Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas aos Projetos de Leis 
Nº 005, 006, 007 E 008/2019, na sequencia o Senhor Presidente 
solicitou ao secretário da mesa que fizesse leitura das Indicações 
apresentadas sendo: Indicação nº 001/2019 Que seja construído 
01 (um) quebra-mola na Avenida Santos Drumont em frente a 
casa de Maria de Ramiro de autoria do vereador Vicente Neres 
de Santana e Indicação oral de nº. 001/2019  Que Seja feito o 
patrolamento e cascalhamento da estrada que da e acesso 
Montalvânia  a Comunidade de Mamoneira,  informo ainda se 
necessário for que os pecuaristas da localidade  estão disposto a 
fornecer o combustível  para o maquinário do município realizar a 
referida obra, de autoria do vereador Adael dos Santos Franco, 
seguindo o senhor Presidente solicitou ao Secretário da Mesa 
que fizesse a leitura dos Requerimentos apresentado sendo: 
REQUERIMENTO Nº 003/2019  Depois de ouvido o plenário,  
que requeira  do Chefe do Poder Executivo Que Seja feito o 
patrolamento e cascalhamento da estrada que da  acesso 
Capitânia  a Canabrava II passando pelas  comunidades de 
Capim Pubo, Barra do Poldrinho, Criolo, Larga Grotão, Espírito 
Santo e Flexeira , REQUERIMENTO Nº 004/2019  Depois de 
apreciado e votado em Plenário, seja requerido ao Exmo. Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal de Montalvânia/MG, que 
requeira  do Chefe do Poder Executivo Que Seja feito Banheiro e 
Vestiário no Campo de Futebol da Comunidade de Canabrava II, 
REQUERIMENTO Nº 005/2019  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 Seja feito reforma da ponte na Localidade 
de Barra do São Matias no Município de Montalvânia com o 
Município de Cônego Marinho, sendo todos de autoria do 
vereador Jerry Jânio Ferreira de Souza,  REQUERIMENTO Nº 
011/2019 , Depois de Ouvido o Plenário, que o Poder Executivo 
através do Setor Competente, Tome Providencia no Sentido de 
Realizar um Mutirão de Limpeza em todas as residências, 
quintais e terrenos baldios, no sentido de combater o Mosquito 
da Dengue e Pernilongo, no Município de Montalvânia e  
REQUERIMENTO ORAL  Depois de ouvido o Plenário Requer 
do Senhor presidente que convoque ou convide o Presidente, 
Diretora, pessoas da Radiografia, médicos da Fundação de 
Saúde de Montalvânia para vir a esta casa apresentar suas 
especialidades, ambos de autoria do Vereador Geraldo Flavio de 
Macedo Soares, em seguida o Senhor Presidente passou a 
palavra ao orador inscrito 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 11.496.460,44, que por lei tem que 
ser aplicado 15% na saúde e 25% na educação, e estamos 
vendo que nenhum dos cinco prefeitos está cumprindo a lei, são 
totalmente irresponsáveis, falta tudo, merenda, médico e 
remédio, disse que o governo manda dinheiro para cada equipe 
de saúde da família, e ninguém sabe para onde está indo esse 
dinheiro, informou a Montalvânia que de acordo IBGE a 
população desse município é de 15.802 habitantes, explicou o 
porquê está falando isso, pois a mais ou menos dois anos estão 
tentando obter a prestação de contas da fundação de saúde, e 
agora vai esclarecer o porquê que essa Fundação não envia 
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essa prestação de conta, depois do Ministério Público, 
recomendou que  a fundação enviasse a prestação de contas a 
essa casa, eles encaminharam um simples relatório 
circunstancial através de DVD, e nesse relatório informa que em 
2014 fez 57.620 procedimentos, isso com a cidade que tem 15 
mil habitantes, que 2016 e para 38.972 em 2018 saltou se para 
128 mil procedimentos, isso quando o pai da treita, o dono da 
mentira, assumiu a direção do município, saltou de 38.000 para 
128 mil, diante disso foi a Brasília e denunciou no Denasus, 
órgão que controla os sus e eles deram Toda a relação dos 
procedimentos de saúde no município de Montalvânia, diz ter 
ficado triste com essa realidade, pois eles estão saqueando o 
dinheiro público usando o CPF das pessoas para roubar o 
dinheiro público destinado a este município, disse que só de 
radiografia a fundação recebeu r$ 112.792,52 em  2017, diz que 
fez 15.664 radiografias e é sabido que em 2017 esse aparelho 
estava quebrado, disse que a fundação recebeu r$ 40.918,56 só 
para radiografia do joelho, correspondendo a 5.862 radiografias, 
disse que isso não tem Cabimento, fez ainda  1.440 radiografia 
da coxa e recebeu 12.873,00 por isso, mais 1.404 radiografia da 
bacia  e por isso a fundação recebeu r$ 10.909,08, disse ainda 
que  1.340 pessoas fraturaram o calcanhar e receberam 8,749,00  
e várias outras irregularidades, porém como o tempo é curto citou  
outros  procedimentos, disse que  R$ 119.961,40 o SUS pagou a 
fundação por ter supostamente realizado 9.620  procedimentos 
de atendimento de urgência com até 24 horas e atenção 
especializada, diz que isso é mentira, pois aqui nunca teve 
especialista, só está tendo agora depois de ter feito denuncias, 
disse ainda que foram realizadas 2.880 ultrassonografia 
transvaginal e recebeu r$ 69.696,00 e nós sabemos que lá tem 
10 anos que não funciona o aparelho de ultrassom, isso é 
roubalheira é por isso que o SUS está quebrado por causa desse 
saqueadores, disse que receberam r$ 15.760,56 para fazer 1.164  
extrações de corpo estranho na vagina,  estão dizendo que 1.164 
mulheres colocaram objetos estranhos na vagina, disse que  o 
que está acontecendo e que estão pegando o CPF das mulheres, 
das pessoas e colocando esses procedimentos, disse que eles 
podem ter utilizado a documentação das pessoas que 
apareceram para fazer outro procedimento e usaram os 
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documentos dessas pessoas, disseram que foram feitos 606 
ressutura  pós-parto e só foram feitos 130 partos a conta não 
bate, Isso é uma verdadeira roubalheira do dinheiro público em 
Montalvânia, e pior que em 2017 e em 2018 foram feitos os 
mesmos procedimentos, ou seja eles copiaram os procedimentos 
2017 e colaram em 2018, pois 18 procedimentos realizados 2017 
coincide na mesma quantidade, na mesma ordem com 2018, diz 
que tem procedimentos aqui que não tem possibilidade de ter 
sido feito, porque não pode ser realizado nessa situação, pois  
precisaria de médicos especialistas e colocaram os médicos do 
município com falsas especialidades, pois nenhum dos médicos 
do município tem especialização, inclusive o nosso prefeito 
corrupto, pois ele tem dois contratos na Fundação, disse não 
saber como, pois ele como Prefeito, com dedicação exclusiva, e 
tem dois contratos na Fundação, disse que todos estão vendo e 
vai ficar calados, vendo o prefeito roubar o nosso município, 
disse que é por isso que a fundação está falida, porque o 
presidente a direção os responsáveis estão fazendo falcatruas 
com dinheiro público, pediu ao presidente para constar em ata 
um requerimento, convocando o senhor presidente a diretora, as 
pessoas que fazem radiografias e os médicos da fundação, para 
que venham aqui prestar esclarecimentos, disse que não vai citar 
nomes, pois tem dúvida se todos participaram disso, gostaria de 
perguntar a eles para saber se ele tem conhecimento dos fatos, 
para que tomem providências, disse que em Montalvânia tem um 
grupo de pessoas unidas contra Montalvânia, contra o progresso, 
disse que esse grupo criminoso está infiltrado na prefeitura, 
dentro do fórum sujando a Justiça segurando processo, 
acelerado processo, dentro da fundação de saúde, dentro das 
escolas, em todos os locais esse grupo criminoso esta presente, 
disse que está com a documentação à disposição e pode dar 
uma copia para cada um de vocês, disse que do jeito que está 
vendo aqui se ele vir homem fazendo ultrassonografia 
transvaginal e mulher fazendo tratamento de próstata ele não vai 
assustar, pois aqui e a cidade da contradição. 
 

O Vereador Adailton Pereira de Souza: cumprimentou a todos, 
disse ser triste ouvir o que o colega acabou de dizer e acredita, 
pois estava junto, disse que o diretor do denasus ficou assustado 



6 

 

ao ver nos vereadores lá requerendo tais documentos, pois 
teríamos sido os primeiros os únicos vereadores a esta lá 
fiscalizando, isso de quando ele e diretor em toda sua história na 
instituição, disse que o que está acontecendo município é difícil, 
disse que postou um vídeo nas redes sociais cobrando uma 
estrada, uma grota e até recebeu uns puxões de orelha, dizendo 
que pegou pesado, mas começamos há dois anos atrás 
chamando o prefeito para trabalhar, tentando montar  um 
trabalho, para que fosse feito um bom trabalho, porem o prefeito 
sumiu, por isso, aquilo para ele realmente é uma falta de 
vergonha, e que inclusive, foram feitos  requerimentos por mim, 
bem como pelo senhor secretário e nada foi feito, diz que 
presenciou ônibus escolar com pneus careca, que inclusive 
registrou com seu celular, ônibus  terceirizados, porém o cidadão 
é amigo do prefeito e não tem fiscalização, ninguém reclama, 
disse que  uma senhora cobrou o ônibus da vaca preta, pois o 
ônibus não teria vindo porque uma ponte está intransitável, disse 
que sobre a alimentação dos médicos, mais uma vez vem pedir 
que isso seja regularizado, pois sábado foi o dia D de vacinação 
e poderia ter cumprido às 8 horas, mais uma vez não foi 
cumprido com  alegações de falta de alimentação, pediu perdão 
a palavra mas disse que isso está vergonhoso, e que se os 
vereadores não se unirem, por uma causa direta todo mundo no 
mesmo sentido, disse não saber onde vamos parar, disse que 
estamos vendo ai ruas intransitáveis, que uma hora recapeia, 
outra ora não, tem hora que acreditamos, tem hora que não 
acreditamos, disse que com relação a transporte do mesmo jeito, 
com relação a secretaria de saúde, disse que estão demorando 
30 dias para agendar uma consulta em Montes Claros, disse  
saber a situação que estar o país, o nosso estado, mas não 
devemos ficar olhando para cachorro morto, disse   achar que a 
máquina publica custa muito cara a população, bem como nós 
vereadores, pois deveríamos dar melhores respostas, pois não 
dá mais para aceitar o que está acontecendo nosso município, 
disse que  vai chegar uma hora que o cidadão vai trabalhar só 
para sustentar a máquina pública, sem retorno, convidou a todos 
colegas para que se proponha a fiscalizar, pois temos que dar 
retorno a população. 
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O Vereador Adael dos Santos Franco: cumprimentou a todos, 
iniciou requerendo patrolamento e cascalhamento da estrada de 
Montalvânia a comunidade de mamoneira, pois os moradores 
daquela comunidade que geram renda ao município, estão 
pedindo encarecidamente e que inclusive se propõe pagar o 
dízimo do maquinário, disse contar com todos os vereadores, 
disse a todos os munícipes que esta a favor do povo, apesar de 
não concordar com algumas coisas que acontecem, disse que 
com relação aos pedidos de patrolamento e cascalhamento de 
estradas estão ficando monótonos, porém estamos vendo aqui 
dentro da própria cidade as ruas acabadas, pois estão cortando 
pneus no centro da cidade, pediu união para o bem de 
Montalvânia, pois é nosso dever é nossa obrigação, disse  ser 
estarrecedor quando temos dados negativos, vergonhosos, de 
pessoas roubando o município e realmente uma decepção muito 
grande, gostaria que o presidente os médicos e funcionários da 
fundação de saúde comparecesse nessa casa para 
explicar,  pois dizem ser perseguição, mas não é o que esta 
parecendo, pois aqui nunca veio ninguém explicar, pois quando 
ele chama de ladrão, rato, ratazana, isso e vergonhoso, será que 
esse povo não tem vergonha na cara, pois sinceramente um 
cidadão de bem, gestor do município não se pronunciar, 
secretário se cala, e quem cala consente, disse esta  
contestando porque e cidadão de bem, parabenizou o vereador 
Geraldo Flávio, e disse que seu lado é o lado do povo de 
Montalvânia  e estar aqui nessa casa, porque o povo colocou ele 
aqui, pediu para que todos vereadores tomasse providências, 
pensando na população cochanina, pois não somos vereadores, 
estamos  vereadores, isso é  passageiro e devemos pensar em 
nosso município nas novas gerações. 
 

O Vereador Arnoldo Francisco Flôres: cumprimentou a todos e 
diz fica muito feliz em estar nessa casa representando a 
população, diz achar que todo Vereador tem que correr atrás e 
mostrar a verdade, disse que não é contra ninguém que corre 
atrás, mas acha que ele tem todo direito de admirar quem ele 
quiser, com relação a Dona Sandra que realmente admira ela, 
agora o vereador está mostrando indicar roubo, que denuncie ao 
ministério público, e lá eles vão decidir, diz que é a favor das 
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fiscalização sim que vai continuar da mesma forma que prometeu 
na sua campanha, trabalhando em cima da saúde do Social e do 
esporte, fez uma indicação verbal para que o prefeito faça um 
Coreto na praça cristo rei, no lugar da fonte luminosa, 
para  que estudantes possam palestra, disse foram feitas 150 
próteses, chegando no total de 500 nesse três meses e não 
pretende parar por aí,  com relação a exames de vista já foram 
realizados um total 770 exames de vistas, disse  ficar muito feliz 
quando encontra as pessoas após as cirurgias, disse que quem 
tiver precisando de cirurgia de hérnia de vesícula procure a 
secretaria de saúde de Montalvânia, pois estão sendo feita 10 
cirurgias por mês com o médico Doutor Luiz Fernando, disse que 
a sua caminhada Montalvânia vai ser como sempre fez dando 
apoio ao seu povo. 
 

O vereador VICENTE NERES DE SANTANA: cumprimentou a 
todos e fez um desabafo, pois teria sofrido uma grande decepção 
política.  
 

O Vereador ANTÔNIO OLIVEIRA DA CRUZ cumprimentou a 
todos e disse ser muito triste ver a situação que se encontra o 
nosso município, pois como dizia a música do amigo Amílca, 
Montalvânia está pedindo socorro, disse que essa música fez 
sucesso, mas vai fazer muito, disse que tem vereador defende 
prefeito, pediu aos vereadores para defender o povo, pois o 
Prefeito não precisa de defesa. 
 

O Vereador Siguinei pereira Guedes: cumprimentou a todos e 
disse ser motivo de satisfação está aqui presente nessa noite, 
agradeceu  participação de sua esposa e sua família que está 
sempre na sua caminhada, disse pode ser vitória e disse que 
com relação ao recapeamento afirmou que vai ser feito, que 
inclusive já foi realizada a licitação, disse que os municípios 
estão passando por dificuldades, mas para que tem vontade e 
busca as coisas acontece, disse que  muitos tem criticado, mas o 
prefeito tem sim dado sua contribuição buscando o dinheiro na 
fonte, disse ainda que as maquinas foram liberadas para que 
começa as estradas,  disse que tudo tem a hora certa. 
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Seguindo o Senhor Presidente passou para próxima fase, 
colocando em votação separadamente os pareceres da  
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas aos 
Projetos de Leis nº 005, 006, 007 e 008/2019 e Parecer prévio do 
TCE-MG sendo estes aprovados por unanimidade dos edis 
presentes, continuando colocou em votação separadamente as 
Indicações apresentadas sendo 002/2019 do vereador Vicente 
Neres de Santana e indicação oral do vereador Adael dos Santos 
Franco,  todas aprovadas por unanimidade dos vereadores 
presentes, dando seguimento o senhor presidente colocou em 
votação separadamente  os requerimentos Nº 010, 011/2019  e 
requerimento oral de autoria do Geraldo Flavio de Macedo 
Soares e requerimentos de nº 003, 004 e 005/2019 de autoria do 
vereador Jerry Jânio Ferreira de Souza sendo todos aprovados 
por unanimidade dos edis presentes, continuando colocou em 
votação separadamente os Projetos de Leis nº 002, 003, 005, 
006, 007 e 008/2019  sendo todos aprovados 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,  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


