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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 07 (SETE) DO MÊS DE 
OUTUBRO 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 07 (sete) do 
mês de outubro 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 e 
Valdivino Doriedson Soares, Geraldo Flavio de Macedo Soares, 
Jerry Jânio Ferreira de Souza, Arnoldo Francisco Flores  e 
Antônio Oliveira da Cruz. 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  do dia 16 de Setembro de 2019, após 
leitura colocou a em discussão não havendo objeção a ata foi 
aprovada e assinada pelos edis presente,  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 no sentido de não aprovar a ata 
alegando o não cumprimento do Interstício Legal, porem ao 
analisar as gravações constatou se que os vereadores por 
unanimidade dispensaram o Parecer da Comissão por esse 
motivo não foi acatado o questionamento dos vereadores em 
questão, continuando o senhor Presidente colocou a ata em 
votação sendo esta   aprovada por seis votos a favor e cinco 
contra, 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, 007, 008 , 009 e 012//2019 e 
Projetos de Leis nº 015, 016, 017, 018, 21, 22 e 23/2019 e  
Requerimentos de nº 005, 006 e 024/2019, Indicação de nº 
003/2019, logo após o Senhor Presidente solicitou  ao secretário 
da mesa que fizesse a leitura dos Projetos de Leis Apresentados 
sendo Projeto de Lei nº 025/2019 ESTIMA A RECEITA E FIXA 
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A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, 
Projeto de Lei nº 026/2019  AUTORIZA CONCESSÃO DE 
SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS 
FINANCEIROS PARA O EXERCÍCÍOS FINANCEIROS PARA O 
EXECÍCIO DE 2020, ambos de autoria do Poder Executivo 
Projeto de Lei nº 027/2019  DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL NO 
MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA, MG E DÁ OUTRAS 
PROVIDÂNCIAS,  de autoria do vereador Geraldo Flavio de 
Macedo Soares,  seguindo o Senhor Presidente solicitou ao 
senhor Secretário que fizesse a leitura do parecer jurídico aos 
Projetos de Leis nº 021, 022 e 023/2019, e logo após o senhor 
Presidente passou os Projetos de Leis 025, 026 e 027/2019, para 
a comissão de Legislação, Justiça e Redação 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 enquanto estamos aqui no fim da fila, assistimos aí o  

congresso votando suas leis, e nós pagamos um custo altíssimo, o que 
acontece lá e que o alto clero prevalece e aquilo que melhor e favorecer a 
cada um é apreciado e aprovado e o que se ver aqui, pois as mazelas que 
vem acontecendo no município parte daqui,  disse que tudo que estar 
acontecendo aqui com relação a saúde, transporte, educação estradas 
tudo é fruto desta casa,  isso porque o presidente desta casa em mandato 
anterior usava o jurídico  para os projetos não andar, ele fazia tudo para os 
projetos parar, hoje quando se coloca projetos para o bem do município e 
ele engaveta, disse ter convocado a secretaria de saúde  e ele não moveu 
uma palha para ajudar, isso porque ele tem certeza da impunidade, disse 
que baseado na lei 8.429, em seu art.11,II  lá fala que são atos passiveis 
de e passível de improbidade administrativa retardar ou deixar de praticar 
indevidamente atos  de ofício, com base nisso pediu para que a Assessora 
da casa  prepara uma denúncia de improbidade administrativa contra o 
chefe do poder executivo. Disse que estamos assistindo a mais de 
30(trinta) dias que estamos sem atendimento do Samu e o prefeito não 
toma providencias, isso porque tem certeza da impunidade.     Com 
relação ao regimento interno passou o ano e não ouve alteração, porém 
projetos que tinha quorum de aprovação com maioria qualificada passou a 
ser aprovado com maioria simples. Falou ser vergonhoso defender prefeito 
nessa casa. Por fim disse que o prefeito está pedindo suplementação 
porque encharcou a folha, para cumprir promessa de campanha, além do 
mais esse prefeito não presta conta. 
 



3 

 

O Vereador Geraldo Flávio de Macêdo Soares: cumprimentou 
a todos e mais uma vez vem informá-los que o município de Montalvânia 

recebeu de Janeiro de 2019 até a presente data a título de transferências 
constitucionais a quantia de 22.574.487,53 que por lei tem que ser 
aplicado 15% na saúde e 25% na educação e nós estamos vendo que a lei 
não esta sendo cumprida. Falou sobre a desigualdade social e o que isso 
vem acarretando, disse que isso é um mau que atinge a todos, inclusive o 
nosso município, deixando as pessoas vulneráveis, disse que nessa 
semana ficou indignado pois foi procurado pelos pais de uma jovem de 16 
anos que estaria sendo aliciada por homem que é pai e avó, tentando 
comprar a menina através do watsap, disse que a mãe ao ver as 
mensagem, passaram mau e foram parar ao hospital, onde se depararam 
com o médico Dr. Tarcísio o cirurgião Geral que nunca fez uma 
especialização e falou: abafa o caso, não conta para Geraldo Flavio, disse 
ainda que essa menina não é a primeira, disse esta tomando providência 
junto a Polícia e que esse aliciador se chama Humberto Carlos Lopes da 
silva (o China) e só está falando isso por se tratar de um problema social. 
Dando continuidade  e para contrariar a teoria dos vereadores da base que  
dizem que isso é perseguição, vai provar que vale a pena cobrar, fiscalizar, 
pois o presidente Gildenes no ano de 2016 comprava grandes quantidades 
de frutas entre outras e agora como presidente este ano compra pequenas 
quantidades. Com relação a fala da reunião anterior do vereador Siguinei, 
onde ele diz que a população de Montalvânia deve Dr. José, diz achar que 
o vereador Siguinei é que deve o prefeito. Por fim na reunião passada o 
vereador Nano, disse que essa casa o envergonha, disse ter certeza que 
Vossa Excelência é que envergonha essa casa, enchendo a cara de 
cachaça e caindo pelas ruas, disse que o vereador Nano recebeu mais de 
12.000 de diárias este ano, pra fazer cursos de capacitação, por este 
motivo perguntou ao vereador o que significa  SSQN, disse que este 
mesmo vereador estava a semana passada com a cabeça  cheia de 
cachaça e craque e atropelou um rapaz , e que só não estar preso porque 
o policial é seu amigo.  Por fim disse que os vereadores da base, Assessor 
Jurídico e funcionários dessa casa, este ano gastaram R$123.000,00 
(cento e vinte e três mil reais) em diárias, e que se o povo quiser mudança 
isso tem que ser feito o ano que vem. 
 

Vereador Siguinei Pereira Guedes: cumprimentou a todos e 

agradeceu primeiramente a Deus e sua família que estar presente, disse 
que nosso compromisso e com o povo e não adianta vir com falácias,  
perguntou se nessa casa e só vereador da base que pega diárias, disse 
que com exceção do vereador Adael, todos pegam diárias. Com relação a 
falar de Dr. José, fala porque ele fez, senão não teria tido, 3.700 Votos de 
frente. Falou ao vereador que não adianta querer colocar culpa nos 
vereadores da base, pois todos aqui tem a mesma responsabilidade. 



4 

 

 
 

Vereador Vicente Neres: cumprimentou a todos e disse que todos tem 

direito de se expressar  e estamos aqui e para o debate mesmo, pediu que 
o executivo tivesse mais respeito pelo povo. Disse que pelo andar da 
carruagem, Montalvânia vai virar distrito de Juvenilia.  
 

Vereador Antonio: cumprimentou a todos e agradeceu ao deputado 

José Reis, por ter atendido a seu pedido e ao empenho de Fred França, 
pois fomos contemplados com maquinários agrícolas, computadores, para 
as comunidades de canoas e Conceição, agradeceu em nome das 
comunidades o Deputado por essa conquista. Disse que com relação a 
diárias e um direito de todos os vereadores, por fim cobrou melhorias das 
estradas.   
 

Vereador  Valdivino Doriedson : cumprimentou a todos e disse que 

essa radicalização que está acontecendo nessa casa, cria um empasse 
entre os vereadores e o executivo, teríamos que pensar diferente, pois 
estamos aqui praticamente a 3 anos procurando defeito nos outros, os 
próprios colegas fazendo denúncias e tentando denegrir a imagem   dos 
outros, disse não adiantar procurar culpado se nós não temos a 
compreensão de solucionar os problemas, disse que ele não faz parte de 
nenhuma mazela, disse para os homens mais honestos de Montalvânia, 
que não tem vergonha do seu passado como cidadão, e como político, e 
desafiou os homens mais honestos de Montalvânia para que façam um 
analise. Disse que cobra do prefeito diretamente com ele, disse também 
não ter colocado nenhuma advogada nessa casa, pois ela participou de 
uma licitação. Direcionou ao vereador que o chamou de corrupto, dizendo 
que ele não e corrupto, pois não tem nada mais fácil que apontar o dedo 
paras os outros, disse ainda que todos os seres humanos tem defeitos, e 
que o erro e humano até por falta de conhecimento. Com relação a diárias, 
podem até enganar os fanáticos que são iguais a vocês, que torcem para o 
fracasso das pessoas, mais tem certeza que todos aqui receberam diárias. 
Cumprimentou a todos e disse doer o coração quando ver um vereador 
cuja o nome e Geraldo Flavio de Macedo, conhecido como “Chico Tripa”, 
disse ter ficado 10 anos sem beber, sua comunidade e prova disso, mais o 
rumãozinho está solto em Montalvânia, com a perseguição desse 
vereador, vereador esse que disse que Dr. José, se que candidataria e 
hoje ele e o prefeito, disse que esse vereador hoje e o tipo de homem que 
onde ele chega as pessoas saem 
 

Vereador Adael: Cumprimentou a todos e com relação a diárias, 

parabenizou o ex presidente, Valdivino Doriedson, por sua transparecia 
com relação a diárias de viagens, disse que gastou 3.700,00 reais em 
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diárias em todo seu mandato, e na sua opinião as diárias e imoral.  Disse 
que nessa casa estão atropelando o regimento interno, e ele não vai 
compactuar com isso, pois essa casa não tem querência, pediu a todos 
que tenhamos transparência, ética, moral e conduta de homem nessa 
casa, pois quem tá sofrendo e quem nos colocou aqui, por esse motivo, 
pediu ao povo para fazer a mudança e a única forma e com o voto. 

Vereador Arnoldo Francisco Flores: Cumprimentou a todos e disse 

doer o coração quando ver um vereador cuja o nome e Geraldo Flavio de 
Macedo, conhecido como “Chico Tripa”, disse ter ficado 10 anos sem 
beber, sua comunidade e prova disso, mais o rumãozinho está solto em 
Montalvânia, com a perseguição desse vereador, vereador esse que disse 
que Dr. José, se quer candidataria e hoje ele e o prefeito, disse que esse 
vereador hoje e o tipo de homem que onde ele chega as pessoas saem. 
Disse ao vereador que com relação a sua vida particular ele não tem nada 
ver com isso. 

 
Após o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião devido a falta 
de respeito de um vereador, com um colega causando uma 
insegurança para dar continuidade a reunião,  ficando para pauta 
da próxima reunião,  Projetos de Leis nº 015, 016, 017, 018, 021, 
022, 023, 25, 26 e 27/2019 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, para constar foi lavrada a presente ata 
que após ser lida, discutida e aprovada será por todos assinada. 
 
  
Em tempo: 

  
Estas falas encontram-se reduzidas, porém, encontram-se na 
íntegra nas gravações em CD que estão a disposição de todos 
os vereadores na secretaria da Câmara. 

 


