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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 16 (DEZESSEIS) DO 
MÊS DE SETEMBRO 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 16 (dezesseis) do mês de setembro 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, 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 a ata foi retificada aprovada e assinada pelos edis 
presentes, dando continuidade o senhor presidente solicitou ao 
secretário da mesa que fizesse a leitura das correspondências 
enviadas a esta casa, continuando 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 Projets de Leis nº 015, 016, 017, 018 e 019/2019 
logo após o Senhor Presidente solicitou  ao secretário da mesa 
que fizesse a leitura dos Projetos de Leis Apresentados sendo 
Projeto de Lei nº 019/2019 DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO 
PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA-
MG NO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ALTO 
MÉDIO SÃO FRANCISCO – CISAMSF”. Projeto de Lei nº 
020/2019 AUTORIZA REAJUSTE DO VENCIMENTO BASE DOS 
PROFICIONAIS DO MAGISTÉRIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS, ambos do Poder Executivo,  Projeto de Lei nº 
021/2019 DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
DE COLETA SELETIVA DE LIXO ELETRÔNICO E 
TECNOLÓGICO, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO 
DE MONTALVÂNIA, MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, 
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Projeto de Lei nº 022/2019 DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 
PROGAMA “PAPELARIA POPULAR” NO MUNICÍPIO DE 
MONTALVÂNIA, MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS e Projeto 
de Lei nº 023/2019 DISPÕE A OBRIGATORIEDADE DO 
HOSPITAL E POSTO DE SAÚDE A PRESTAR ORIENTAÇÃO 
PARA PRIMEIROS SOCORROS EM CASO DE 
ENGASGAMENTO, ASPIRAÇÃO DE CORPO ESTRANHO E 
PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITADE RECÉM-NASCIDOS, NO 
MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA, MG E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS, sendo estes de autoria do vereador Geraldo 
Flavio de Macedo Soares,  continuando o Senhor Presidente 
solicitou ao Secretário da Mesa que fizesse a leitura dos 
Requerimentos apresentados sendo: REQUERIMENTO Nº 
024/2019 do vereador Geraldo Flavio de Macedo Soares, 
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO,  QUE O PODER 
EXECUTIVO, EM CARÁTER DE URGENCIA, ATRAVÉS DO 
SETOR COMPETENTE, TOME PROVIDÊNCIA COM RELAÇÃO 
AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE 
FLEXEIRA,  REQUERIMENTO Nº 005/2019  DEPOIS DE 
OUVIDO O PLENÁRIO, REQUER DOCHEFE DO EXECUTIVO, 
ATRAVES DO SETOR COMPETENTE, SE PROCEDA EM 
CARÁTER DE URGÊNCIA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS 
BARRAGINHAS CONSTRUÍDA AS MARGENS DA ESTRADA 
DE ACESSO A COMUNIDADE DE CABECEIRAS DE POÇÕES 
E REQUERIMENTO Nº 006/2019  DEPOIS DE OUVIDO O 
PLENÁRIO, QUE O CHEFE DO EXECUTIVO, ATRAVES DO 
SETOR COMPETENTE, ENVIE A ESTA CASA LEGISLATIVA, 
INFORMAÇÕES ACERCA DOS RECURSOS DESTINADOS A 
ESTE MUNICÍPIO ORIUNDOS DO ICMS ECOLÓGICO DA LEI 
12.040/200, INFORMAÇÕES ESSAS, QUE CONTE COMO E 
QUANTO FORAM GASTOS PARA MANTER A ÁREAS 
PROTEGIDAS “UC”, UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
CRIADOS EM NOSSO MUNICÍPIO, ambos de autoria do 
vereador Adailton Pereira de Souza, seguindo o senhor 
Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que fizesse a leitura 
da indicação apresentada sendo, da Indicaçâo de nº. 003/2019, 
Que seja construído 01 (um) quebra-mola na Alameda 
Cochanina  em frente a casa de Raimundo Bolinha de autoria do 
vereador Vicente Neres de Santana , seguindo o Senhor 
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Presidente solicitou ao senhor Secretário que fizesse a leitura do 
parecer jurídico ao Projeto de Lei nº 018/2019, na sequencia o 
senhor presidente solicitou ao secretário da Mesa que fizesse a 
leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
aos Projetos de Leis nº 015, 016 e 017/2018 e logo após o 
senhor Presidente passou os Projetos de Leis para a comissão 
de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e 
Tomadas de Contas para as Comissões emitirem pareceres, 
momento que o vereador Vicente Neres de Santana Justificou a 
ausência do Vereador Antônio Oliveira da Cruz por  está em 
Montes Claros assinando convênio junto a CODEVASF a pedido 
do Dep. Zé Reis, 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 não ter ficado satisfeito 
com a resposta dada pela secretaria de saúde, pois queria a sua 
presença para prestar esclarecimentos, por este motivo expôs 
algumas sugestões, entre elas que o prefeito Fabrício Ornelas 
pare de mentir, com relação a pagamentos dos médicos, disse 
que por lei no seu artigo 50 da Constituição Federal, no capítulo 
1º o não cumprimento desta convocação implica em crime de 
responsabilidade, a recusa ao não atendimento é  passível de 
punição, mas isso depende dessa casa tomar as devidas 
providências e como já disse, não tem  nada contra o seu 
trabalho, mas a  Assessoria Jurídica dessa casa custa alto, por 
isso solicitou que o presidente tome as devidas providências, 
assim como o Sr. fazia no mandato passado.  Pediu que 
tomassem providencias com relação a atenção primária, pois é 
aquela que detecta o problema no início. Falou que o Senhor 
Prefeito já teve pedindo crédito suplementar sem fazer nenhuma 
melhoria no município, somente encharcou a folha.  Disse que o 
Senhor Prefeito também não faz nenhuma ação no tocante ao 
ICMS Ecológico. Disse que sua vida é pautado simplesmente em 
fazer correto aquilo que foi lhe confiado e não aceita que nada 
nessa casa fique debaixo do tapete, como prestar conta com 
nota fiscal fria, comprar terreno de $1.000 (mil reais)e prestar 
conta de $ 28.000(vinte e oito mil reais), pediu ao Prefeito para 
tratar essa casa com respeito, pois trata todos com devido 
respeito. Exigiu que essa casa cumpra o seu papel na área 
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jurídica, que inclusive assim que puder quer uma reunião com a 
assessoria jurídica, para tratar desses assuntos, dessas 
demanda. Por fim disse não ter medo, pois se tiver que ir lá para 
a roça, pegar no cabo da inchada, não tem nenhum problema, foi 
lá que ele aprendeu ser homem, e lá que até hoje seu pai exerce 
e cumpri com suas obrigações, e que o ensinou trabalhar, então 
lá em casa meu pai não conseguiu as coisas na vida tirando 
proveito de recurso público, por isso não vai abaixar a cabeça. 
 

O Vereador Geraldo Flávio de Macêdo Soares: cumprimentou 
a todos e 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 R$ 21.434.700,71 e , 
que por lei tem que ser aplicado 15%   na saúde, e 25% na 
educação e nós estamos vendo  todos os dias faltando médicos, 
dentistas, remédios no posto de saúde, ônibus escolar, alunos 
perdendo aula, disse que nada está sendo cumprido pelo atual 
prefeito, e que mesmo assim o vereador Siguinei, fica puxando 
saco do prefeito, com mentiras, com conversa fiadas, isso porque  
na lista de funcionários públicos contratados está a filha do 
vereador Siguinei, disse que não fala da vida pessoal de 
ninguém,  fala de vida pública de dinheiro público, exemplo disso 
e que o Flavio Ornelas filho do prefeito, o dentista que mais 
ganha, ao  invés de trabalhar ele fica nos botecos bebendo, disse 
que quando fala de corrupção  fala para combater  atos de 
nepotismo, bem como toda corrupção que acontece neste 
Município, como exemplo citou o centro de artesanato que ele 
construiu e roubou o dinheiro, o dinheiro da capacitação dos 
professores. Disse que de concreto mesmo esse prefeito fez em 
Montalvânia foram três quebra-molas, falou também do descaso 
com as câmeras de olho vivo que a população ajudou colocar e 
ele desligou, isso para a população não ver as filmagens dele 
entrando no fórum todo dia, para não filmar o filho dele que 
recebe da Prefeitura e não faz nada, para não filmar o filho dele 
que deveria estar na prefeitura cumprindo horário está lá no 
escritório dele na frente do fórum, por isso que ele desligou. 
Disse que Montalvânia hoje tem cinco prefeitos completamente 
irresponsáveis, isso porque o Fabrício roubou dinheiro público 
fraudando  licitação, o outro recebe o dobro dos outros e não vai 
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trabalhar, deu um exemplo para ficar mais claro, uma pessoa que 
mora na zona rural tem 10 mil galinhas e  coloca cinco raposas 
gordas, polpudas, famintas e deixa no galinheiro no outro dia, 
não vão encontrar nenhuma galinha, outro exemplo que na  
Fazenda tem 10 mil cabeças de ovelhas  e você coloca  cinco 
onça dentro do chiqueiro com essas 10.000 ovelhas o que  
acontece  elas vão matar, enterrar para comer depois.  Assim 
como as onças estão cuidando do chiqueiro dos bodes, eles 
estão cuidando do nosso Município. Outra coisa o prefeito diz 
que tá aguardando o dinheiro público, isso porque o povo tem a 
memória  curta, diz que o ano que vem vai sair obrando por aí, 
para enganar o povo, pois está chegando as eleições, disse  a 
população que tome muito cuidado quanto a isso, para não 
serem enganados mais uma vez , por fim disse que ficou 
sabendo que o prefeito tem um espelho mágico na casa dele, 
que ele levanta todo dia 5 horas da manhã e ao pentear aquelas 
pestanas robustas,  ele pergunta ao espelho, espelho , meu 
existe  algum Prefeito mais corrupto do que eu, o espelho 
responde não Doutor José você é o pai da treitas, da mentira, da 
corrupção e da perseguição.  
 
 

Vereador Professor Adael: cumprimentou a todos, disse ser 
triste quando você ver só coisas negativos, corrupção e  ninguém 
vem se defender nessa casa, onde pelo menos o executivo 
deveria atender as nossas convocações, disse que  o município 
encontra se numa situação caótica, falido, nos comércios de 
Montalvânia a situação é precária é triste, disse que este ano já 
entrou 21 milhões e não sabemos  onde foi parar esse dinheiro, e 
ainda pede suplementação de mais 5% do orçamento, sem 
sabermos para onde vai o dinheiro, disse que como obra fizeram 
apenas três quebra-molas, disse que alguma coisa tá errada 
aqui, pois o município  não recebe  convênios, pois não legaliza 
sua situação, por isso o município está empacado. Disse que 
com relação a convênios todos nós somos conhecedores que 
sou a favor, desde do início, porém o gestor sempre disse não, 
mas agora  o projeto está aqui já reintegrado , e com certeza voto 
a favor sim, pois temos que nos adequar à realidade do 
município, bem como o gestor tem que entender, que essa casa 
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merece  respeito, quando entramos com os requerimentos, com 
as nossas representações,  indicações, com os nossos projetos, 
disse não ter político de estimação, por isso e livre, porque 
Graças a Deus não tem medo, isso porque e honesto, cumpri 
com suas obrigações, ao contrário do gestor, que acha ser dono 
do município, disse acreditar na justiça e tem certeza que no 
futuro bem próximo as respostas virão. Disse que estamos vendo 
falar de três, quatro candidatos a prefeito, isso porque a gestão 
atual está deixando a desejar em todos os aspectos, pois se 
tivesse bem ninguém teria coragem de enfrentar, pois o nome do 
atual prefeito está indo de água abaixo.  Disse que temos que 
olhar mais o lado humano, isso porque se ficar só perseguindo 
como acontece no município Montalvânia é fracasso total, ao 
contrário dos demais municípios vizinhos  que vem despontando 
e nosso  município em retrocesso. Dizem que vem uma 
avalanche de obras, só se for tapa-buraco, porque para concluir 
uma obra de grande porte não tem como. Por fim disse que seu 
pensamento, o político que não te representa na casa Legislativa 
ou na prefeitura, não merece ser reeleito, por isso vamos dar 
uma averiguada nos nomes que estão vindo aí para vereadores e 
prefeitos, façam o seu julgamento para depois não se 
arrepender. 
 
Vereador Siguinei Pereira Guedes: cumprimentou a todos e 
primeiramente  direcionou a palavra ao Sr. Presidente, para que 
busque informações sobre as estradas, pois a chuva está 
chegando. Em seguida direcionou a palavra ao vereador Flavio, 
pois o mesmo citou o seu nome,  sobre a sua filha que trabalha 
na escola, disse que quando criamos filhos e esses ficam de 
maior eles criam suas próprias responsabilidade, se  ela trabalha 
e porque se formou, com relação ao vereador dizer que venho 
aqui com  falácias, que vossa excelência procure o fórum, pois 
ele está bem ali, vossa excelência fala tanto de Doutor José,  e 
esse Homem nunca foi para cadeia, por que  não coloca ele na 
cadeia, disse que ele roubou tanto e nada, disse que Doutor José 
tem nome, não adianta falar o contrário.  Com relação as críticas 
que recebeu do colega e por esta carregando pessoa para o 
hospital, disse que faz isso não porque e Vereador, pois bem 
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antes disso ele carregava porquê e um ser humano e sempre 
pensou na população de Montalvânia.  
 
O Vereador Arnoldo Francisco Flores:  cumprimentou a todos, 
e simplesmente pediu ao nosso querido e maravilhoso Deus que 
dê conforto a família de Reizinho. Disse também que não veio a 
este mundo para competir com ninguém, quem quer competir 
com ele estar perdendo seu tempo, pois está nesse mundo para 
competir consigo mesmo, ultrapassando seus próprios limites. 
 
Vereador Vicente Neres de  Santana:  cumprimentou a todos, e 
contrariou a fala do vereador Siguinei, dizendo que existe sim 
puxa saco, pois ele mesmo e puxa saco assumido do deputado 
Paulo Guedes, isso porque é o único político nesse país que 
ainda ele tira o chapéu, pelas suas atitudes e pelo valor que ele 
dá ao seus eleitores.  Por fim desabafou dizendo que sofreu mais 
uma decepção na política, isso de uma pessoa que ele mais 
admirava, como companheiro, e mesmo assim foi caluniado por 
ele. 
 
O VEREADOR GILDENES JUSTINIANO SILVA:  comprimento a 
todos boa noite caros colegas vereadores todos aqui presente e 
rebateu a fala do o vereador dada, a respeito do projeto para 
realizar calcamento em porções, disse não se lembrar desse 
projeto e sim de um pedido de empréstimo, que na época esse 
projeto não identificava onde seria aplicado o dinheiro, e 
justamente por isso foi contra, por não especificar onde seria 
aplicado o dinheiro.  Esclareceu ao povo que não é só três 
quebra-molas que o prefeito fez, foi feito ai o aterro sanitário, 
uma coisa de grande importância para a população de 
Montalvânia, principalmente para as pessoas que mora ali perto, 
colocou médico nos distritos, médicos e ambulâncias em todos 
distritos, favorecendo assim a população. 
 

Após o Sr. Presidente passou para próxima fase colocando 
em discussão e votação os Pareceres da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação aos Projetos de leis nº 015, 016 e 
017/2019, em seguida, o Sr. Presidente declarou encerrada a 
reunião por ter ultrapassado o tempo de duração da reunião que 
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é de 03(três horas) E O Senhor Presidente convocou de ofício os 
senhores vereadores para reunião extraordinária dia 18/09/2019 
as 20:00 (vinte) horas para apreciação dos projetos de leis nº 
019, 020 e 024, tendo em vista o pedido de urgência 
Urgentíssima do Poder Executivo  para aprovação dos referidos 
Projetos,   ficando para pauta da próxima reunião,  Projetos de 
Leis nº 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022 e 023/2019 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: 
 

Onde se lê a presença dos seguintes vereadores, lê-se também 
Geraldo Flávio de Macedo Soares, Jerrý Jânio Ferreira de Souza, 
Arnoldo Francisco Flores e Antônio Oliveira da Cruz. 

 


