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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 15 (QUINZE) 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 15 (quinze) 
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 
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 anterior após leitura, colocou-a em 
discussão, havendo objeção no sentido de constar na integra a 
fala dos vereadores, porem o presidente esclareceu que a ata 
esta sucinta mais que estaria na íntegra gravado em CD  a 
disposição de qualquer vereador na Secretária da Câmara, 
continuando o senhor Presidente colocou a ata em votação 
sendo esta aprovada por unanimidade dos edis presentes, 
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, 021, 022, 023, 025, 026 e 
027/2019 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 da Emenda Modificativa 
nº 001/2019 ao Projeto de Lei Nº 025/2019 que Modifica-se, art. 
4º, inciso III e IV, tendo a seguinte redação: III – de 15% do 
orçamento do Município, para a Prefeitura, mediante anulação 
total ou parcial de dotações orçamentárias, IV – de15% do Órgão 
Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, mediante anulação 
total ou parcial de dotação orçamentária, Emenda Aditiva nº 
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001/2019 ao Projeto de Lei nº 026/2019 que Acrescenta-se 
Paragrafo Único ao art. 1º do projeto de Lei acima evidenciado, a 
qual terá a seguinte redação: Art. 1º - Fica o Executivo Municipal 
Autorizado a conceder Subvenção Social, mensal, pelo período 
de um ano, tendo início a partir de 1º de Janeiro de 2020, a 
Entidade Abaixo relacionada: XXVII – ACAN (Associação 
Cochanina Águas do Note), CNPJ: 01.207.685/0001-04, com 
sede na rua Conte nº 350, neste Município, no Valor de R$ 
60.000,00 e Emenda Modificativa nº 001/2019 ao projeto de lei nº 
026/2019, que Modifica a Redação do Art. 1º Inciso XXIV do 
Projeto de Lei em epígrafe, a qual passará a vigorar nestes 
termos: Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a Conceder 
Subvenção Social, Mensal, pelo período de um ano tento inicio a 
partir de 1º de janeiro de 2020 a entidade abaixo relacionada:  
XXIV – Conselho de desenvolvimento Comunitário da 
Comunidade de São Sebastião dos Poções, CNPJ: 
21.372.453/0001-19, sede na Rua Porto Alegre nº 410, no Distrito 
de Poções, neste Município, no valor R$ 6.000,00, seguindo o 
Senhor Presidente solicitou ao senhor Secretário da mesa que 
fizesse a leitura da Indicação nº 004/2019 apresentada pelo 
vereador Vicente Neres de Santana, que seja varrido pelo menos 
uma vez por semana o calçamento das ruas do Bairro São José, 
seguindo o Senhor Presidente solicitou ao secretário da Mesa 
que fizesse leitura do  parecer da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação  aos Projetos de Leis nº 021, 022,023, 025, 
026 e 027/2019, e logo após o senhor Presidente passou os 
Projetos de Leis  para a comissão de Finanças, Orçamento e 
Tomadas de Contas emitirem pareceres, apos o Senhor 
Presidente passou a palavra ao Orador inscrito na Tribuna Livre 
o senhor Delvan Oliveira da Silva,  pelo prazo regimental de 10 
minutos, para falar sobre as necessidades primordiais para a 
população desse município ( saúde, educação, estradas, água, 
diárias dos vereadores e etc), bem como sobre a ponte da grota 
Jatobazeiro (na estrada que liga São Sebastião dos Poções a 
Sede do Município), dando continuidade o Senhor Presidente 
passou a palavra ao  próximo orador inscrito na tribuna livre o 
senhor Breno Roland Baptista de Oliveira,  oficial de registro de 
imóvel da Comarca de Montalvânia , pelo prazo regimental de 10 
minutos para falar sobre a Regularização Fundiária de interesse 



3 

 

social na Comarca de Montalvânia, dando seguimento o Senhor 
Presidente passou a palavra aos  senhores vereadores para 
assunto relevante do Município, onde o vereador O Vereador 
Geraldo Flávio de Macêdo Soares: cumprimentou a todos  e na 
pessoa do professor Adael  parabenizou todos os professores 
desse município por esse dia e disse que admira muito o trabalho 
de vocês, pois são pessoas que lutam e com certeza essa luta 
influencia na educação, na melhoria desse país.  Mais uma vez 
informou que o município de Montalvânia recebeu de Janeiro de 
2019 até a presente data a título de transferências constitucionais 
a quantia de 23.518.790,09, que por lei tem que ser aplicado 
15% na saúde e 25% na educação e nós estamos vendo aí que 
nada disso está sendo cumprido aqui no nosso município, pois o 
prefeito não cumpre essas determinações. Disse que nesse  final 
de semana devido a inúmeras denúncias que recebeu, 
compareceu a comunidade de Canabrava sobre a falta de água, 
a desordem na distribuição de água naquela comunidade, disse 
que tem pessoas lá que a água demora 30 dias para chegar em 
suas casas, disse que isso e falta  de gestão, falta Prefeito para 
organizar e colocar água para aquelas pessoas, bem como no 
Gergelim e São Jose, disse ter presenciado o fato de uma 
covardia, pois enquanto tem vereadores e pessoas da população 
tentando salvar o nosso rio, o prefeito em profundo estado de 
demência enchendo  grotas de cascalho a margem do rio de 
Capitânia, disse que com a chuva vai parar tudo dentro do Rio, 
uma irresponsabilidade, disse ter verificado também uma ponte 
que foi recentemente reformada e já corre risco de desabar lá em 
São Sebastião de Poções. pediu desculpas à população por às 
vezes extrapolar e falar alguma coisa, mais devido as 
provocações, as mentiras as Sacanagens contra sua pessoa 
acaba extrapolando, disse que na reunião passada foi agredido 
por um vereador, isso porque os vereadores já receberam esse 
ano r$ 125.000 de diária da base aliada do prefeito e o 
presidente recebeu 25.000, e esse Vereador recebeu mais de r$ 
12.000 ao ser questionado o que ele aprendeu lá, ele queria me 
bater mas isso aí já estava combinado entre os cinco Prefeitos 
malandros, juntamente com o nosso Presidente e esse Vereador 
para me agredir para me tirar do sério, rebateu a afirmação do 
vereador Nano quando disse que ele denunciou a dona Júlia 
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esposa do seu Zezinho, disse a dona Júlia que isso e mentira, 
pois a senhora  realmente tem direito a BPC, disse que a única 
verdade que o vereador falou que ele trabalhou em Juvenilia, 
Montalvânia e Feira da Mata, disse que com relação a ele chegar 
e as pessoas saírem, disse que se tem alguém que sai é porque 
certamente ele denunciou por desvio de dinheiro público, alguma 
coisa com dinheiro público, pois não tem nada contra dono de 
Churrascaria, dono de bar, o que ele tem e  um compromisso 
com o povo de Montalvânia, disse que  Foi eleito e recebe para 
isso, esta cumprindo seu papel de vereador, disse que quanto as 
ofensas pessoais ele não vai responder agora, porque aqui é 
lugar de tratar de interesse público, o que temos que trazer para 
essa casa são projetos que favorecem a sociedade, disse que vai 
continuar com o seu trabalho de vereador, pois nada vai te calar, 
enquanto ele estiver correto, vai ser dito aqui, vai mostrar a toda 
a sociedade o que está acontecendo nessa casa e neste 
município e o pior que o grupo de malandro que diz governar o 
município de Montalvânia e possuem pessoas infiltradas em 
várias repartições públicas todas me odeiam sabe por quê... 
Porque defendo o interesse de vocês, disse ter um compromisso 
com 376 pessoas que votaram nele,  e ele está mostrando para 
Montalvânia um trabalho que ninguém nuca fez. 
Vereador Vicente Neres de  Santana: cumprimentou a todos, e 
externou seus sentimentos a todas as famílias envolvidas nos 
acidentes de Transito neste final de semana, disse ser suspeito 
para elogiar certas pessoas pela nossa amizade, mais quando e 
merecedor tem que parabenizar o esforço que o Dr. Tarcísio fez 
domingo na hora do acidente, pois ele ficou desesperado mais do 
que a própria família e pediu um helicóptero de Montes Claros o 
helicóptero veio, só cabia uma maca e ele entrou em contato com 
o corpo de bombeiro de Belo Horizonte, além do mais, Dr. 
Tarcísio acompanhou também a criança até Montes Claros, disse 
que ele tem talvez ele tem preparo mais adequado que outros 
médicos, disse que todos os médicos de Montalvânia merecem o 
nosso respeito, agradeceu e parabenizou a Doutora Pâmela, por 
fim, disse ter entrado na política com um objetivo de continuar um 
trabalho que desde de criança gostou de fazer, que e ajudar 
aquelas pessoas mais necessitados, mais carente e tudo que ele 
conseguiu na vida foi com muita luta, com muito suor,disse que 
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graças a Deus nunca entrou dinheiro sujo dentro do seu bolso, 
nunca entrou o dinheiro de Deputado no seu bolso e  que esses 
23 anos de vida política tem sua consciência tranqüila, disse 
ainda que o vereador sozinho ele não chega a lugar nenhum, ele 
tem que ter o eleitorado ele tem que ter um prefeito que atenda 
aos pedidos do vereador porque ele sozinha ele não consegue 
nada. 
 
O Vereador Adailton Pereira de Souza: cumprimentou todos,  e 
parabenizou todos os professores pelo seu dia, disse saber da 
luta dos professores para transformar o país num pais  mais 
justo, através do conhecimento para mudar a real história desse 
país e conseqüentemente do município, comentou sobre a fala 
do Senhor Breno, e não poderia deixar de dizer que essa 
administração ela só não quer que o projeto vá para frente  
porque não tem nenhum retorno financeiro para eles, e assim a 
população carente continua sofrendo é pagando por essas 
mazelas que ta acontecendo no município, falou do desrespeito 
do Assessor Jurídico da administração para com essa casa, 
gostaria muito que ele viesse aqui  tirar algumas dúvidas  do que 
esta acontecendo no nosso município, como exemplo citou as 
convenções sociais, a gente pede explicação a eles e nada, o 
prefeito  não tem um pingo de respeito, ele não paga, disse que  
ele mandou o projeto e tirou Associação fora porque ele não se 
preocupa com o meio ambiente, disse que o que ele faz com as 
associações e uma falta de respeito, ele não tem respeito eles 
não tão nem aí, disse que pediu para advogada dessa casa 
tomar providencias, casa essa que tem três advogados, e ele vai 
ter que contratar advogado particular e fazer as denúncias, pois 
já esta pedindo pela terceira vez, com relação ao  cidadão que 
falou que a saúde ta boa, disse  que ta ruim e tem vergonha, com 
relação as estradas, estão vergonhosas, e esta  chegando o 
período chuvoso,  isso e coisa de administração que não tem 
respeito pelo seu povo, disse que nesse município o procurador 
jurídico atua como secretário de saúde, secretário de transporte, 
ele atua como secretário de agricultura e todo mundo sabe que 
tem que ter o aval dele, agora e achar que você tem que meter o 
dedo na câmera Municipal, disse que fala mais uma vez e prova 
quem quiser achar ruim que ache, aqui e a cozinha do Executivo, 
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pediu ao presidente que perca o medo desse povo pelo amor de 
Deus, que a sociedade vai te valorizar o dia que você der um 
retorno a essa casa.    
 
Vereador  Valdivino Doriedson soares: cumprimentou a todos e 
externou seus sentimentos a toda as famílias ilutada, 
parabenizou todos os funcionários em geral do Hospital Cristo 
Rei, que luta para manter este presente de Deus que o Hospital 
Cristo Rei, pois mesmo diante de tantas crises, tantas críticas,  
este hospital é a salvação de Montalvânia. Parabenizou os 
professores, pois hoje é um dia especial o dia do Professor, pois 
ensinar não é só passar o que sabe aos alunos, através deste 
gesto a uma série de normas, de atitudes distintas e louváveis a 
dedicação a escolha o empenho em busca da realização dos 
sonhos. Disse que com relação a diárias deixou bem claro que 
está tranquilo, pois a diária direito do parlamentar de qualquer 
cidade não é só de Montalvânia, então acha que quem usou a 
diária aqui nessa casa, e aqui nessa casa todos usarão diárias, 
sem nenhuma exceção.  
 
Vereador  Jerry Janio Ferreira de Souza : cumprimentou a 
todos, e externou seu sentimentos à família da professora 
Quitéria que trabalha na comunidade Canabrava, externou 
também  seus sentimento a todos familiares dos acidentados 
ocorridos nesse fim de semana,  desejou também Feliz dia dos 
professores a todos os professores do Brasil. Com relação a 
diária disse que usa sim para se capacitar, bem com possui 
pastas de todos os cursos que participou, e está à disposição 
para qualquer questionamento com relação ao conteúdo dos 
cursos, em seguida justificou o problema da falta de agua em sua 
comunidade de Canabrava.  
 

Vereador Siguinei Pereira Guedes: cumprimentou a todos e 
agradeceu a Deus por estar aqui presente  juntamente com o 
povo que aqui ocupa esse espaço, disse não ser malandro, pois 
tem uma vida digna, disse ao povo de Montalvânia que estamos 
aqui porque vocês nos colocaram aqui e disse que todos os 
vereadores são capazes de cobrar da administração, do prefeito 
e que nunca deixou de fazer suas  cobranças como  vereador. 
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Vereador Arnoldo Francisco Flores: Cumprimentou a todos e 
externou seus sentimentos a família de  Matheus Severo, jovem 
que perdeu sua vida em um acidente de moto, que Jesus e Maria 
conforte o coração de todos, deixou também seus sentimentos à 
família de Penido Sargento, elogiou o Hospital Cristo Rei, bem 
como o Dr. Tarcísio e toda equipe médica, todos os funcionários 
do hospital e SAMU. Disse que sua meta foi traçada desde do 
momento que resolver se candidatar a vereador, disse que teve 
409 votos, sendo assim o vereador mais votado dos bairros do 
centro da cidade e isso sem dinheiro, simplesmente com amor e 
carinho e a aceitação do povo, isso para fazer algo que pudesse 
ajudar no desenvolvimento de sua querida Montalvânia, em 
especial os menos favorecidos. Disse que faz e vai continuar 
fazendo o seu papel de vereador, comprometido com o bem-
estar da nossa sociedade. Rebateu as falas que o vereador 
Geraldo Flavio direcionou a ele dizendo que tudo que bate volta, 
isso e a lei do retorno. 
Vereador Adael dos Santos Franco: cumprimentou a todos e 
parabenizou os eleitores, pois hoje a câmera está repleta de 
participantes. Externou seus aos acontecimentos que houve aí 
de acidentes, que Deus ilumine a famílias enlutadas dando-lhe 
paz e conforto para esse momento tão difícil, também não 
poderia deixar de parabenizar o dia das crianças e agradecer aos 
colegas quando parabenizaram os professores, parabenizou a 
fala dos oradores escritos.  a respeito das diárias e de 
conhecimento que o parlamentar vai buscar e é ressarcido por 
isso, disse não ser contra quem recebe diárias, porém tem que 
fazer um papel de suma importância e relevância para o 
município, isso porque essas diárias custam  muito ao município, 
disse que apesar de ser legal para ele e imoral, pois já temos um 
bom salário. Falou sobre a situação do nosso município que esta 
de mal a pior, e aí ficam colegas trocando farpas um com outro e 
a população só perdendo com isso. Com relação ao hospital, 
disse ter ficado sabendo através de relatos de pessoas que 
nobres colegas cortam fila e coloca as pessoas do seu interesse 
para ser atendidas, isso e um tapa na cara da sociedade, não 
podemos aceitar isso no hospital público, pois tem normas para 
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ser atendidos, disse que agora entendo o porquê tanta defesa 
em cima do hospital, pois tem privilégios lá dentro. 
Vereador Antonio Oliveira da Cruz: cumprimentou a todos é 
disse ser triste ver essa situação que está acontecendo nessa 
casa, pois a gente ver vereadores fazendo um discurso bonito 
para ofender um companheiro de trabalho, enquanto isso o 
município está se acabando, está se afundando por conta de 
uma administração incompetente, disse que já vem pedindo há 
mais de dois anos para consertar a estrada de Conceição e até 
hoje nada.  
O VEREADOR GILDENES JUSTINIANO SILVA:  comprimento a 
todos e agradeceu a Deus por estar aqui nessa luta 
representando o povo de Montalvânia, como presidente da 
Câmara, disse ser uma pessoa muito perseguida, devido certas 
atitudes que tomo nesta casa Legislativa, disse não 
desrespeitando ninguém, mas procura o melhor para 
Montalvânia.  
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 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 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. 

 


