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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 05 (CINCO) DO MÊS DE MARÇO DO 
ANO DE 2021 (DOIS MIL E VINTE E UM) NO PRIMEIRO PERÍODO DA SESSÃO 
LEGISLATIVA DO EXERCICIO DE 2021. Às 20:00 (vinte) horas do dia 05 (cinco) 
do mês de março do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), 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: Nilton Carlos Lopes da Silva,  Jerry 
Jânio Ferreira de Souza, Adailton Pereira de Souza,  Vicente Neres de Santana, 
Wiliany Neves Costa Mota, Joaquim Rodrigues de Oliveira, Renata Lima Abreu,  
João Batista Muniz das Neves, Marconi Edson Rodrigues Barbosa, Raimundo 
Nunes Correa. Havendo Quórum Regimental, o Senhor Presidente Nilton Carlos 
Lopes da Silva, declarou Aberta a Sessão “sob a proteção de Deus e em nome do 
povo de Montalvânia, iniciamos nossos trabalhos”. Na sequência o Senhor 
Presidente solicitou a secretária 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, seguindo o senhor presidente 
solicitou a secretária da mesa que fizesse a leitura das correspondências 
enviadas, seguindo o Senhor Presidente, solicitou a Secretária que fizesse a 
leitura das Indicações Apresentadas sendo: INDICAÇÃO 003/2021,  “Sugerindo 
ao Senhor Prefeito Providências no sentido de fazer limpeza e Cascalhamento da 
Avenida Vinícius de Morais, Bairro São José que dá acesso ao Conjunto 
Habitacional Santa Eulália e  INDICAÇÃO 004/2021 Sugerindo ao Senhor 
Prefeito Providências na liberação da rua Kleper, local que liga o Bairro Novo 
Horizonte ao Raimundo Ferreira , ambas de autoria do vereador Joaquim 
Rodrigues de Oliveira, INDICAÇÃO Nº 001/2021 Que seja feito a manutenção 
da estrada que liga o Munícipio de Montalvânia ao distrito de Capitânia que dá 
acesso ao Assentamento Nova União e demais fazendas até chegar ao Distrito 
referido, de autoria da vereadora Wiliany Neves Costa Mota, INDICAÇÃO Nº 
001/2021, INDICA AO Chefe do Poder Executivo, que seja disponibilizado um 
ônibus para circular de 02(duas) a 03 (três) vezes ao dia, atendendo aos 
moradores do Bairro Santa Eulália. Nos percursos: São José, Centro, Novo 
Horizonte, Raimundo Ferreira e Guarabira e  INDICAÇÃO 002/2021 INDICA AO 
Chefe do Poder Executivo Municipal,  seja construído uma Quadra Esportiva, em 
uma área ampla, disponível do Bairro Santa Eulália, Ambas de autoria da 
Vereadora Renata Lima Abreu, INDICAÇÃO 004/2021,  Reivindico o Prefeito 
Fredson Lopes França que atua com Urgência de dispor uma Basculante uma vez 
por mês para cada Distrito para transportar Lixo Sólido, evitando que esses 
efluentes sejam despejados próximos Rios, nas margens das estradas e nas 
fazendas, causando poluição, graves problemas aos Bióticos e Abióticos, 
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INDICAÇÃO 005/2021 reivindico do Prefeito Fredson Lopes França, que define 
e determina que uma basculante seja exclusivamente para o apoio as famílias 
carentes para transportar material de construção, ajudando –as a construir suas 
casas, ambas de autoria do vereador Marconi Edson Rodrigues Barbosa e  
INDICAÇÃO 006/2021, QUE SEJA FEITO EM CARÁTER DE URGÊNCIA 
CASCALHAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE JACARÉ, 
GERGELIM E SÃO JOSÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO e  INDICAÇÃO Nº 007/2021, 
Sugerindo ao Senhor Prefeito a instalação de Placas de Sinalização de transito 
no perímetro urbano da nossa cidade, ambas de autoria do vereador Raimundo 
Nunes Correa , seguindo foi feito leitura dos projetos de Leis Apresentados 
Sendo: Projeto de Lei nº 004/2021 Que Autoriza a Abertura de Crédito Especial 
no Orçamento de 2021 e da outras Providências, de autoria do Poder Executivo 
e  Projeto de Lei nº 006/2021 dispõe sobre a redução do valor da taxa de 
abastecimento de agua e esgoto cobrado pela COPASA, a sustentabilidade, nas 
condições em que especifica neste projeto de lei de autoria do vereador Marconi 
Edson Rodrigues Barbosa , seguindo foi feito  leitura do Parecer da Comissão de 
legislação, justiça e redação ao Projeto de Lei nº 001/2021 e na sequência 
passou os projetos de leis para as devidas comissões permanentes. Após o 
Senhor Presidente passou a Palavra a Oradora Inscrita na Tribuna Livre pelo 
prazo regimental a Senhora Vênus Carvalho Delmondez, para falar sobre 
assuntos relativos à Fundação de Saúde de Montalvânia (Hospital Cristo Rei) 
onde: O vereador Adailton argumentou sobre o assunto, não concordando com 
a conselheira com relação as prestações de contas e que as denúncias feita a 
fundação são infundadas e que sempre que pode ajudou o hospital nas 
votações de aumento de subvenção a fundação, em seguida O vereador Jerry  
falou sobre uma reunião que teve com o prefeito, onde o mesmo afirmou que 
não iria deixar faltar oxigênio e nem a alimentação no hospital e da visita que 
ele e mais alguns colegas vereadores fizeram ao hospital, que a secretária de 
saúde já tinha  entregue os oxigênio que já estava faltando no hospital, usou a 
palavra  também o Senhor presidente, onde relatou o problema gravíssimo que 
se encontra o hospital e colocou a câmara de vereadores a disposição  para 
ajudar no que puder, em seguida passou a palavra aos vereadores para tratar de 
assunto relevante ao município, onde:  o vereador raimundo justificou a 
ausência do vereador José dos reis estava com sintomas gripais não podendo 
participar da reunião,   A Vereadora  Renata – cumprimentou a todos e iniciou 
falando de sua visita ao hospital antes mesmo de tomar posse como vereadora  
para ter conhecimento dos trabalhos e funcionamento do mesmo e que espera 
que termine logo esta intervenção para a normalidade possa voltar o mais 
rápido possível , pediu apoio aos demais colegas vereadores  na indicação que 
estava  sendo colocada em pauta , que pede a limpeza do Barrio Santa Eulália. A 
Vereadora Wiliany- cumprimentou a todos e iniciou falando do projeto da 
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municipalização da escola Guarabira e que tinha convidado o Sr. Antônio, 
superintendente de ensino de Januária para esclarecer  melhor o assunto, o 
mesmo iniciou falando que foi uma decisão correta a municipalização da escola 
e que se o município não assumisse a escola com certeza a mesma iria deixar de 
existir com o tempo, pois o número de alunos matriculados não era mais 
suficiente para a manutenção pelo estado.  O Vereador Marcone Edson iniciou 
sua fala agradecendo aos colegas vereadores pelo apoio de que recebeu 
quando seu carro teve problemas mecânicos na viagem a Brasília, agradeceu ao 
Deputado Paulo Guedes pela recepção e promessa de ajuda com emendas 
parlamentar para o Distrito de Pitarana, pediu apoio aos nobres colegas ao 
projeto  nº 005, de sua autoria. O Vereador João Batista fazendo uso da sua 
fala cumprimentou a todos e iniciou falando que o Prefeito já  tinha feito a 
indicação do nome o interventor e que o mesmo se colocou a disposição para 
ajudar no que for possível o hospital, que  como representante de Novo 
Horizonte e região já tinha feito uma indicação verbal ao senhor prefeito com 
relação a melhoria das estradas da sua região e que este era o maior sonho 
daquele povo. O Vereador Adailton  iniciou cumprimentando a todos e falou 
dos números de procedimentos realizado pelo hospital,  citado pela auditoria é 
um absurdo, que o estatuto não é novo como foi dito pela conselheira Vênus e 
que não existe nenhuma perseguição da sua parte ao hospital, que as denúncias 
feitas a fundação não são infundas e que alegar que houve uma displicência não 
é uma justificativa pelos erros, que está disposto a ajudar na aprovação de uma 
medida  para que o Prefeito possa comprar os insumos que o hospital está 
necessitando, que não concorda com o nome do interventor indicado pela 
câmara, que fez requerimento pedindo ao prefeito informações dos consertos 
das máquinas, que vai sugerir ao secretário de transporte que faça uma 
programação dos serviços de recuperação das estradas para que eles possam 
passar para a população. O Vereador Jerry  iniciou cumprimentando  a todos e 
falando da importância que o hospital tem para todo o município, que todos 
tem que olhar com muito carinho para este problema do hospital, que a justiça 
resolva o mais rápido possível para que tudo  volte a normalidade na fundação, 
que a comissão de interventora foi uma decisão da justiça e não do executivo e 
nem do legislativo, que a câmara e o executivo  indicassem  um nome cada, para 
compor  a comissão à pedido da justiça, que esta comissão teria 6 meses 
prorrogável mais 6 para administrar o hospital e encerrou dizendo da 
necessidade da harmonia dos poderes para dá o melhor para Montalvânia não 
só no problema do hospital mas em todos setores. O vereador Vicente iniciou 
cumprimentando a todos e parabenizando o Deputado Virgílio Guimarães por 
ter atendido o seu pedido de doação de um carro ao Conselho Tutelar do nosso 
município e que o carro já foi liberado, parabenizou a todosos novos Secretários 
Municipais pela forma que vem iniciando os trabalhos, que quando esteve em 
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Brasília foi ao gabinete do Deputado Paulo Guedes e o mesmo prometeu uma 
emenda parlamentar para o hospital e que ele iria ligar solicitando e pedindo a 
liberação o mais rápido possível para ajudar no enfrentamento da crise no 
hospital, elogiou a senhora vereadora Wiliany pela forma que vem 
desempenhado os seus trabalhos e que  as suas orações  tem trazido uma paz e 
uma harmonia pra todos na câmara. O Presidente Nilton Carlos encerrou as 
falas agradecendo a todos os vereadores pela viagem que eles fizeram à Brasília 
para o curso de capacitação e que  todos aproveitaram a oportunidade e 
estiveram no congresso solicitando dos seus deputados emendas parlamentares 
para o município, que esteve em Montes Claros participando da eleição da 
AVAMS e dá importância de participar da mesa, que na mesma viagem fez uma 
visita  a CODEVAF, onde o deputado Federal Tibé disse que tinha recursos 
destinados e que todos colegas deveriam olhar o que tem disponível  para as 
associações. 
 Após o senhor Presidente passou para próxima fase colocando em votação 
separadamente as Indicações apresentadas, sendo todas aprovadas por 
unanimidade dos edis presentes, em seguida colocou em votação o Parecer da 
Comissão de Legislação Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 001/2021 sendo 
este aprovado por unanimidade dos vereadores Presentes, na sequência o 
Senhor Presidente solicitou a Secretária da mesa que proferisse a leitura da 
pauta da próxima reunião, sendo projeto de lei nº, 001, 004 e 005/2021.Não 
havendo nada mais a tratar o senhor presidente declarou a reunião encerrada e 
para constar foi lavrado a presente ata que após ser lida, discutida e aprovada 
será por todos assinada. 
 
           
 


