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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTALVÂNIA, REALIZADA NO DIA 05 (CINCO) DO MÊS DE MAIO 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 maio 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,  Raimundo Nunes Correa, Vicente Neres de Santana, 
Wiliany Neves Costa Mota, Joaquim Rodrigues de Oliveira, Marconi Edson 
Rodrigues Barbosa e José dos Reis Fagundes. 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 a Senhora Wiliany Neves Costa Mota, 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 para 
que fizesse leitura das correspondências enviadas a esta casa, momento 
que foi lido atestado médico da vereadora Renata Lima Abreu, que devido a 
problemas de saúde não será possível comparecer na reunião, o vereador 
Vicente justificou a ausência do vereador Jerry que por motivo de doença na 
família, não pode comparecer á reunião e o vereador Joaquim justificou a 
ausência do vereador João Batista, por problema em seu veículo não pode 
chegar a tempo da reunião, continuando solicitou a secretária da mesa que 
fizesse a leitura dos projetos de Leis apresentados sendo: Projeto de Lei nº 
007/2021, que Altera a Lei nº 957/2008 que dispõe sobre criação do 
Concelho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente – CODEMA e dá 
outras providências, Projeto de Lei nº 009/2021, Dispõe sobre a Política 
Pública de Assistência Social do Município de Montalvânia e dá Outras 
Providencias, Projeto de Lei nº 010/2021, Cria o Selo “Contabilista Amigo 
da Criança e do Adolescente” no âmbito do Município de Montalvânia-MG e 
dá outras providências, Projeto de Lei nº 011/2021 estabelece diretrizes 
gerais para a elaboração do orçamento do município para o Exercício de 
2022 e dá outras providências Projeto lei nº 014/2021, fixa o perímetro 
urbano do Distrito de Pitarana,  Município de Montalvânia – MG, Projeto de 
lei nº 015/2021, autoriza ao poder executivo, realizar procedimentos de 
Chamada Pública, pautando na contratação de serviços médicos, para 
prestação de serviços, junto as Unidades Básicas de Saúde, por prazo 
determinado, pautando no excepcional interesse público no atendimento da 
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população Projeto de Lei nº 016/2021  Estabelece as igrejas, os templos 
religiosos de qualquer cultos e as comunidades missionárias como atividade 
essencial no município de Montalvânia  , seguindo o Senhor Presidente 
solicitou a secretária da Mesa que fizesse a leitura das indicações 
apresentadas, sendo: Indicação no 001/2021  para que o Senhor Prefeito 
tome as devidas providências para colocação de meios fios nas ruas que já 
estão asfaltadas  do bairro novo horizonte e Indicação Nº  002/2021 ,para 
que o Senhor Prefeito tome providências no sentido de construir um quebra-
molas na rua Davince  esquina com a praça da rodoviária, ambas de autoria 
do vereador João Batista Muniz da Neves,  Indicação nº 005/2021, que o 
Senhor Prefeito interceda junto ao Consórcio Intermunicipal Norte Mineiro de 
Desenvolvimento Regional dos vales do Carinhanha, Cochá, Peruaçú, 
Japoré e São Francisco – CIMVALES, para que o mesmo tome providências 
no sentido de fazer as correções necessárias nos barreiros abertos pelo 
CIMVALES, no Assentamento Nova União, pois os mesmos não estão 
servindo para o que foi planejado, de autoria do  vereador Joaquim 
Rodrigues de Oliveira, Indicação nº 004/2021, Que seja feito o patrolamento 
e cascalhamento das estradas do Distrito de Capitânia as Comunidades de 
Conceição, Batateira e Água Branca, de autoria do vereador Nilton Carlos 
Lopes da Silva, Indicação nº 001/2021, construção de um quebra-molas na 
Avenida Santo Dumont, enfrente a casa de Maria de Ramiro, no Bairro São 
José,  Indicação nº 002/2021, construção de 02 quebra-molas na Avenida 
Conte, no Bairro Novo Horizonte 01 na esquina com a Rua Freud e outro  
esquina com Rua Einstein, Indicação nº 003/2021, fazer limpeza e 
manutenção nas rua do Assentamento P.A. Nova União, Indicação nº  
004/2021, encascalhar e melhoramento da estada de Montalvânia ao Distrito 
de Pitarana passando pela comunidade Mateira,  indicação nº 005/2021, 
encascalhar e melhoramento da estada de Montalvânia ao Distrito de 
Pitarana passando pela Comunidade Mateira e  Indicação nº 006/2021,  que 
seja criado um Departamento Municipal com seus devidos profissionais 
qualificados para cuidar e manter o controle populacional de animais 
domésticos abandonado nas ruas, como também controlar a saúde e bem 
estar dos animais e seres humanos da cidade, todas de autoria do vereador 
Vicente Neres de Santana, Indicação nº 006/2021, reivindico com presteza 
na regularização dos imóveis dos Distritos e da Sede do Município de 
Montalvânia de autoria do vereador Marconi Edson Rodrigues Barbosa, 
indicação nº 002/2021, que sejam instaladas placas indicativas com os 
nomes das ruas de todos os Bairros de nossa cidade, bem como nos 
Distritos de autoria  da vereadora Wiliany Neves Costa Mota, após o senhor 
presidente solicitou a secretária da mesa que fizesse a leitura da Emenda 
Aditiva nº 001/2021 e Emenda Modificativa 001/2021, apresentadas ao 
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Projeto de Lei nº 005/2021 ambas de autoria do vereador Marconi Edson 
Rodrigues Barbosa, dando seguimento o senhor presidente passou os 
projetos de leis para as comissões permanentes emitirem pareceres e os 
projetos de leis nº  001, 004 e 006/2021, continuaram em discussão. Logo 
após o Senhor Presidente passou a palavra aos vereadores para tratar de 
assunto relevante ao município, onde:  A Vereadora Wiliany- cumprimentou a 

todos e iniciou falando das solicitações feita por ela ao executivo, onde 
através de ofício pediu a secretária de saúde informações dos critérios e 
calendário da vacinação contra o covid-19 e sugeriu que a secretaria de 
saúde fizesse uma melhor divulgação não somente nas redes sociais como 
também em outros meios de comunicação, leu parte da resposta recebida da 
secretária, e reafirmou que não é contra nenhum tipo de vacinação, que 
também solicitou ao prefeito providências na contratação de médico para 
atender no PSF esperança e melhoria na oferta dos serviços daquela 
unidade, que também solicitou ao deputado Arlen Santiago uma emenda 
para o hospital Cristo Rei investir na melhoria de imagem do aparelho de RX. 
O Vereador Adailton cumprimentando a todos e iniciou sua fala 
comentando a fala da colega vereadora Wiliany sobre o aparelho de RX do 
hospital, que o mesmo foi adquirido apouco tempo e não se justifica já está 
com problemas, falou que todos os órgãos que tem recursos públicos devem 
ser fiscalizado e o hospital é um deles, e que tem que fiscalizar não somente 
o executivo como também o legislativo, reclamou da demora na votação do 
projeto do CODEMA que já está há um bom tempo em pauta e ainda não foi 
votado, que seria bom divulgar as normativas da vacinação para que todos 
tivessem conhecimento, informou os valores que o município já recebeu até 
o momento com as transferências governamentais e encerrou sua fala 
lembrando a importância de todos se prevenir contra essa pandemia que 
tem aumentado muito no último mês, lembrou ainda o drama em que o 
amigo vereador Jerry esta passando e desejando a ele força para enfrentar 
este momento difícil que sua família está passando.  O Vereador Marcone 
Edson iniciou sua fala parabenizando aos colegas vereadores pela 
solidariedade que estão tendo com o colega vereador Jerry, pediu ao senhor 
presidente e aos colegas vereadores para agilizar o projeto do CIMVALE que  
tem como objetivo de investir na melhoria das estradas do município, pediu 
rapidez na aprovação do projeto do CODEMA, falou também da importância 
de aprovar o mais rápido possível o projeto de que autoriza o executivo 
contratar os médicos, informou  que o serviço que está sendo feito na estada 
que liga Pitarana ao assentamento salobro é superficial e que quando o 
INCRA disponibilizar os recursos será feito um serviço mais completo e 
encerrou pedindo a todos apoio aos projetos de sua autoria. O vereador 
Vicente iniciou cumprimentando a todos começou falando da sua 
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preocupação com a situação em que o povo está passando nesta pandemia, 
que houve um mau intendido em sua fala na última reunião, que em uma 
Live o ex-vereador Flávio  deixou entender que tinha dito algo ruim da sua 
pessoa e que na realidade não tinha nada haver com o Dr. Flávio e que o 
mesmo fez um belo trabalho quando vereador e que não tem nenhum motivo 
pra falar mau dele. O vereador José dos Reis iniciou cumprimentando a 
todos e parabenizou e agradeceu ao prefeito pela recuperação da estrada 
que liga Pitarana, Remansão, Salobro e Canabrava, parabenizou também o 
Sr. Haroldo pelo bom trabalho, falou dá grande perca do amigo Bichin, que 
faleceu no dia de hoje e desejou a toda a família foça neste momento de 
perca e encerrou sua fala desejando também ao amigo vereador Jerry foça 
neste momento difícil em que ele está passando com sua família. O 
Presidente Nilton Carlos encerrou as falas cumprimentando a todos e 
falando do problema que está enfrentando o vereador Jerry e que vem 
conversando com ele diariamente e se colocou a disposição para ajudar no 
que ele puder, parabenizou o prefeito e a secretária de assistência social 
pelo trabalho que vem realizando, que as publicações que foram feitas é 
sobre as emendas do deputado Zé Silva e eram todas da gestão passada e 
que qualquer emenda que vier para o nosso município, independente de 
quem for o deputado tem que ser bem-vinda e divulgadas, que concorda 
com o Vereador Adailton quando ele disse que tem que fiscalizar também 
legislativo e que está a disposição para esclarecer qualquer questionamento 
em sua gestão e encerrou sua fala dizendo que nunca engavetou nenhum 
projeto e que a demora na votação de alguns foi por causa do decreto 
estadual  que proibiu a realização de algumas reunião e encerrou marcando 
uma reunião extraordinária para votar alguns projetos. 
  Dando continuidade o Senhor presidente passou para a próxima fase 
colocando em votação separadamente as Indicações apresentadas, sendo 
todas aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes e após solicitou 
a Secretária da mesa que proferisse a leitura da pauta da próxima reunião, 
sendo Projeto de Lei nº 001, 004, 005, 007, 009, 010, 014, 015 e 016/2021, 
não havendo nada mais a tratar o senhor presidente declarou a reunião 
encerrada e convocou de oficio os senhores vereadores para reunião 
extraordinária dia 10 de maio de 2021 às 11:00 horas para dar continuidade 
o Projeto de Lei nº 001, 004, 007 e 015/2021 com pedido de urgência e 
urgentíssima e para constar foi lavrada a presente ata que após ser lida, 
discutida e aprovada será por todos assinada. 
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