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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 18 (DEZOITO) 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 18 (dezoito) 
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, Geraldo Flavio de Macedo Soares 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, continuando  o Senhor presidente solicitou 
ao secretário da mesa que fizesse a leitura  das 
correspondências enviadas a esta casa, 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, 021, 
022, 025, 026, 027, 028 e 029/2019 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 Da 
Emenda Modificativa nº 002/2019 ao Projeto de Lei nº 025/2019  
que Modifique a redação do Art. 4º “caput” do projeto de lei em 
epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos: Art. 4º As 
alterações nas destinações de recursos poderão ser realizadas 
mediante autorização do Poder Legislativo, desde que 
devidamente justificadas pelo Poder Executivo Municipal na 
sequencia foi feito leitura da Indicação apresentada pelo 
vereador José dos Reis Fagundes sendo Indicação de nº 
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005/2019 , Que seja sinalizado Ruas e Avenidas de Montalvânia, na 
sequencia o Senhor Presidente solicitou ao Secretário da mesa 
que fizesse a leitura dos Pareceres da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomadas de Contas aos Projetos de Leis nº 015, 
016, 017, 021, 022 e 027/2019, 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 Marcone Edson Rodrigues 
Barbosa, Pelo Prazo regimental de 10 minutos, para falar sobre 
Projeto de sua autoria, para falar sobre projeto de sua autoria 
Nasce uma criança planta uma árvore. Dando seguimento o 
Senhor Presidente passou a palavra aos senhores vereadores 
para assunto relevante do Município, onde  O Vereador Adailton 
Pereira de Souza: cumprimentou a todos, disse que realmente o 
que acabamos de ouvir na fala do Sr. Marconi é interessante, 
mas tem que ser mais aprofundado, pois essa questão não é só 
projeto bonito que vai resolver a situação, acha que temos que 
saber que o ano que vem e ano político, e muitos pode trazer 
uma mala de promessas, projetos e proposta. Com relação ao 
meio ambiente, disse que isso não é um clamor só municipal ou 
Nacional e sim mundial. Pediu aos cidadãos para ficarem atentos 
as propostas para ver quem realmente está com projeto voltado 
para esse campo, isso não se esquecendo do básico como 
saúde e educação. Falou sobre a vinda do presidente dos 
Lojistas na reunião anterior cobrando ações ao cumprimento da 
lei, bem como do desaquecimento da economia municipal, 
justificando que esse desaquecimento da economia Municipal 
está relacionada à deficiência do atendimento público. Disse que 
temos que olhar para as verdadeiras necessidades dos cidadãos, 
pois todos são pagadores de impostos. Falou mais uma vez 
sobre o encharcamento da folha, sobre os pedidos de 
suplementação do executivo sem as devidas justificativas e essa 
casa não toma providencias, disse que além da Doutora que 
ganha r$ 5.000,00 para vir aqui dar esse gasto todo, temos outro 
cidadão, advogado que atende nessa casa inclusive essas ações 
ele não toma Providência, mas aqui passa um monte de gente 
para esse advogado resolver problema de terceiros usando 
folhas, tudo dessa casa, para fazer serviço de terceiros, afirmou 
ainda que tem  em seu poder procurações onde terceiros dão 
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poderes a esse advogado dentro do seu gabinete, então que 
tenhamos mais respeito, pois pagamos altos índice de impostos 
nesse país, e assim realmente fica complicado.  
O Vereador Geraldo Flávio de Macêdo Soares: cumprimentou 
a todos e mais uma vez informou a população cochanina que o 
município de Montalvânia recebeu  de janeiro 2017 até o dia de 
hoje 76.825,038,34, e  a lei diz que é 15% desse valor tem que 
ser aplicado na saúde de 25% na educação e nós estamos 
vendo aí que nada disso está sendo feito,  o prefeito tem 3 anos 
e nada fez a não ser três quebra-molas aqui e dois em Pintarana, 
deixando tudo para o ano que vem, isso porque ele disse que o 
povo de Montalvânia tem a memória curta, porque  iniciou um 
espalhamento de uma borra preta dizendo que asfalto aí na 
cidade e bem devagarzinho que é para não terminar esse ano 
para ficar para o ano que vem no período eleitoral,  então  fiquem 
atentos quanto isso. Explicou com riqueza de detalhes o real 
motivo dessa situação que Montalvânia vem passando. Disse 
ainda que nessa casa também os vereadores não desenvolvem, 
a grande maioria não trabalha não faz o seu papel típico de 
vereador. Por fim, disse que a Secretária de Assistência Social 
Dona Maria de Jesus Rocha agora ficou boazinha, pois está indo 
para o mercado distribuir feijão e cestas básicas e verdura para 
alguns, para aqueles que ela acha que vota nele, então gente 
está na hora da mudança, a mudança é agora, presta atenção 
não deixem serem levados pelos corruptos novamente. 
O Vereador Siguinei Pereira Guedes: cumprimentou a todos e 
agradeceu a Deus por nos dar oportunidade para estar nesta 
casa,  agradeceu primeiramente pelo Campeonato e agradeceu o 
povo de Montalvânia e toda região que esteve presente, disse 
que quando o vereador  fala de Ambulância para o município, 
concorda foi ótimo um projeto que nos trouxe muitas alegrias 
vendo hoje as pessoas sendo  transportadas para  o hospital de 
Montalvânia, mas eu não entende porque quando o colega Dim 
Boião entregou o cheque ao prefeito e  foi atacado nesta casa, 
onde queriam que comprasse uma Hilux. 
O Vereador  Valdivino Doriedson Soares: cumprimentou a todos, 

disse ficar escutando algumas  falas de alguns vereadores e 
parece que aqui nessa casa existe só dois ou três ou quatro 
vereadores que são verdadeiros, transparências e mais honesto, 



4 

 

que tem direito de xingar de falar, achando que  as coisas são 
fáceis, disse que se fosse tão fácil seria uma boa técnica, mas 
sinceramente não são como algumas pessoas pregam, mesmo 
porque se as coisas fosse tão fácil como nós pensamos tem 
certeza que Montalvânia não seria o que se fala, estaria bem 
melhor. Como sempre fala aqui, disse que as palavras 
machucam então deveríamos pensar primeiro antes de sair 
falando tudo que queremos. 
O Vereador Vicente Neres de Santana: cumprimentou a todos 
disse que aqui discutimos, porque cada um tem suas ideias, suas 
atitudes, seus sentimentos e acha que todos falam porque no 
fundo no fundo eles estão sentindo alguma revolta e tem um 
motivo para se expressar. No momento agradeceu ao doutor 
Marcelo prefeito de cocos por esta recebendo os pacientes de 
Montalvânia para realizar tratamentos.  
O Vereador Gildenes Justiniano Silva:  comprimento a todos e 
parabenizou o Marconi pelo seu projeto e parabenizou Sidney 
por lembrar do Campeonato Rural que continue assim o 
executivo contribuindo para que o esporte cresça cada vez mais 
no nosso município. Com relação a fala do vereador Adailton 
sobre a suplementação, fez   junto coma advogada o melhor para 
o nosso município, poias jamais poderíamos perder um ônibus 
para o nosso município. Falou sobre as falas dos vereadores no  
intuito de perseguição, uma perseguição maldosa  querendo  
prejudicar de todas formas um grupo político, disse  não ver eles 
com o intuito de ajudar a população, um exemplo são os  vários 
projetos  irregulares que o vereador apresenta, simplesmente 
para dizer que e o que mais apresentou projetos, nenhum 
verdadeiramente pensando em favorecer a população, então 
vamos parar com essa perseguição maldosa, inclusive na 
administração e vida pessoal das  pessoas. 

Em seguida, o Sr. Presidente  passou para a próxima fase 
colocando em discussão e votação separadamente os pareceres 
da comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas , 
aos Projetos de Leis nº 015, 016, 017, sendo estes aprovados 
por unanimidade dos edis presentes, quando na votação do 
Parecer do Projeto de Lei nº 021/2019 o vereador Adailton 
Pereira de Souza pediu vista do referido Projeto vista esta 
concedida pelo Senhor Presidente e os Projetos de Leis nº 022 e 
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023/2019 foram rejeitados quando na votação do Parecer 
Contrario e os Projetos 025, 026, 027, 028 e 029/2019 
continuaram em discussão, dando continuidade o senhor 
presidente colocou em votação separadamente os projetos de 
leis nº 015, 016 e 017/2019 sendo estes aprovado por 
unanimidade dos edis presentes, 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 018, 021, 025, 026, 027, 028 e 029 
/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, 004 e 005/2019 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. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 


