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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA, 
REALIZADA NO DIA 15 (QUINZE) DO MÊS DE FEVEREIRO 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 15 (quinze) do mês de 
fevereiro 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, José dos Reis Fagundes, 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 dos 
requerimentos apresentados sendo Requerimento de N° 001/2021,  “Que se 
proceda em caráter de urgência a construção de barragens de contenção de 
erosão na estrada de acesso da sede do município ao Distrito de São Sebastião 
dos Poções, localizada a 500 metros da ponte e Requerimento nº 002/2021 “Que 
o senhor Prefeito Municipal Fredson Lopes França , viabilize através da Secretaria 
Municipal de Transporte, que faça estudos no sentido de “criar o programa de 
incentivo a transferência de veículos automotores com registro em outras cidades 
para nosso município,  e Requerimento Oral,  requerendo do Senhor Presidente 
que requeira do chefe do Poder Executivo acerca dos gastos com manutenção e 
peças das duas patróis do Município,  referente ao ano de 2020, de autoria do 
vereador Adailton Pereira de Souza, na sequência foi feito leitura das Indicações 
Apresentadas sendo: INDICAÇÃO 001/2021,  Que seja feito o patrolamento  e 
cascalhamento das estradas que liga a O Município de Montalvânia a comunidade 
do Ambrósio, Mamoneira  ao Distrito de Pitarana INDICAÇÃO 002/2021 Que seja 
feito a limpeza, patrolamento e cascalhamento da Rua Cecília Meireles no Bairro 
São José de autoria do vereador Joaquim Rodrigues de Oliveira, INDICAÇÃO Nº 
001/2021 Que seja feito a Limpeza do Distrito de Capitânia, INDICAÇÃO Nº 
002/2021, Que seja feito a manutenção da Rede Elétrica com a instalação troca 
das lâmpadas queimadas de alguns postes de iluminação pública nas ruas 
Jequitibá, Pau Darco, Jatobá e extensão de Rede na Rua Manga e Joá no Distrito 
de Capitânia e INDICAÇÃO 003/2021 Que seja feito a limpeza do canal de 
escoamento de Água da Chuva que se inicia na propriedade de Antônio Costa 
(conhecido Por Antônio de Nitinha) passando por Joaquim Florindo Até o Rio 
Cochá de autoria do Vereador Nilton Carlos Lopes silva, INDICAÇÃO 001/2021 
Que seja feito o patrolamento da estrada que liga Assentamento Paraíso Salobro 
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ao  Buritizinho ,  Cana Brava II, Barra do Poudrim, Capim Pubo, Larga, Grotão e 
Flexeira  no Município de Montalvânia-MG, INDICAÇÃO 002/2021 Que seja feito  
um pontilhão na Grota  localizada   na Fazenda de seu Nia  na estrada que dá 
acesso ao Paraiso Salobro na Comunidade de Canabrava de autoria do vereador 
José dos Reis Fagundes  INDICAÇÃO Nº 001/2021 que seja feito a Pavimentação 
da Rua Monte Verde, Rua Wander, Balzak  e outras Ruas que dá acesso a Monte 
Verde no Bairro Guarabira, Montalvânia –MG, INDICAÇÃO Nº 002/2021 que seja 
feito a limpeza do campo de futebol localizado no Bairro Guarabira, INDICAÇÃO Nº 
003/2021, que seja feito Reforma da Quadra Municipal de Esportes do Bairro 
Guarabira, INDICAÇÃO Nº 004/2021, que seja feito reforma e ligação da energia 
na Quadra Municipal de Esportes do Bairro Raimundo Ferreira e INDICAÇÃO Nº 
005/2021, que seja feito reforma da Quadra Municipal de Esportes do 
Assentamento  PA Nova União deste município., de autoria do vereador Raimundo 
Nunes Correa e Indicação nº 001, 002 e 003/2021,  de autoria do vereador Marconi 
Edson Rodrigues Barbosa, seguindo foi feito leitura dos projetos de Leis 
Apresentados Sendo: Projeto de Lei nº 001/2021 Que Dispõe Sobre a Ratificação 
do Primeiro Termo Aditivo ao Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal 
para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas – 
CODANORTE,  Projeto de Lei nº 002/2021 Autoriza o Município de Montalvânia-
MG, Celebrar Convênio com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, 
visando a Municipalização da Escola Estadual da Vila Guarabira e Projeto de Lei 
nº 003/2021 Autoriza abertura de crédito especial no orçamento de 2021 e Dá 
Outras Providências, todos de autoria do Poder Executivo e na sequência passou 
os projetos de leis para as devidas comissões permanentes. Após o Senhor 
Presidente passou a Palavra aos Senhores vereadores para assunto relevante ao 
município, onde: O Vereador Marcone Edson-cumprimentou a todos e em 
seguida parabenizou a vereadora Wiliany pela iniciativa de trazer as bênçãos de 
Deus estimulando a harmonia de todos na câmara. Agradeceu a Juíza de direito 
pelo apoio da extensão da rede elétrica no povoado de Cabeceira de Poções e a 
todos os envolvidos. Agradeceu ao prefeito Fredson Lopes França a Secretária 
Municipal de Educação Miralva o Deputado Zé Reis e Dr. Áureo por apoiarem seus 
Projetos. A Vereadora Wiliany- cumprimentou a todos e iniciou sua fala fazendo 
agradecimentos à sua família e a todos envolvidos em sua campanha que a levou 
a ocupar um lugar no poder legislativo dessa cidade. Firmou compromisso com os 
Cochaninos no cumprimento de seu dever enquanto representante do povo será 
aberta ao diálogo e disse que o mais importante é defender os interesses do povo 
representado por todos os vereadores. Destacou a importância de fazer um 
mandato participativo e pretende fazê-lo através do Projeto Gabinete Itinerante. 
Valorizou o futuro dos jovens apresentando incentivas como ações voltadas para o 
fortalecimento da juventude, com o objetivo de afastá-la da criminalidade e das 
drogas e ingresso no mercado de trabalho. Ressaltou que a Educação é 
fundamental para a prática dessas ações e que a Saúde é um fator primordial e 
com a união e trabalho  de todos poderão  intensificar  o acesso à  saúde básica 
com resolutividade. Encerrou desejando a todos um trabalho de exemplo de 
esperança e cidadania, inspirando aqueles que não mais acreditam na política. A 
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Vereadora Renata- Cumprimentou a todos e disse que estava com muita 
expectativa pela primeira sessão ordinária, agradeceu a Deus em primeiro lugar, 
aos seus eleitores pelos seus 241 votos, agradeceu a todos que a apoiaram. Disse 
que juntamente com a colega Wiliany representará a classe feminina no legislativo. 
Disse que a presença feminina será um estímulo a novas mulheres para lhes 
incentivá-las à evolução para atuarem em vários setores que lhes são 
fundamentais. Rendeu homenagens a D. Edite Fernandes, a saudosa D. Flor, D. 
Nêga e Duca de Poções que deixaram legado nessa casa. Disse que a renovação 
de 60% desse mandato legislativo é devido ao anseio de mudança do eleitorado 
para uma nova forma de fazer política. Disse ainda que não podemos perder de 
vista a missão popular tendo harmonia independente dos poderes, trabalhando de 
forma harmônica com o executivo, mas atuando com independência e autonomia. 
Enfatizou que essa é uma grande oportunidade de mudar a história de nossa 
cidade com pautas e projetos junto ao Executivo em prol de toda sociedade. Pediu 
a todos para deixarem de lado o partidarismo, valorizar mais as virtude que os 
defeitos dos outros e colocar em pauta as reais necessidades do povo. Falou ainda 
que as ideias devem ser  discutidas  para se tornarem leis eficientes  respeitando  
as regras regimentais e constitucionais do processo legislativo. O Vereador 
Adailton-cumprimentou a todos, iniciou a sua fala endossando a fala do colega 
Marcone Édson dizendo que a participação feminina se faz necessária em qualquer 
parlamento, instituição pública ou privada, mas se tratando do público a mulher 
também tem interesses a serem defendidos. Lembrou a fala novamente do colega 
vereador Marcone Édson quando este tratou do campo de futebol de Pitarana, 
dizendo que quando se trata de dinheiro público, esse dinheiro escoa pelo ralo por 
falta de programa e de  capacitação de pessoas para os devidos cargos, dando 
exemplo também da estrada de São Sebastião dos Poções que foi um serviço que 
custou caro para o município e a estrada continua ruim , pois quando chove não há 
bacias de captação de água e essa água acaba indo pra os rios assoreando os 
mesmos e pede à nova administração que tenha paciência , mas faça os trabalhos 
com projetos e pessoas capacitadas para que não vejamos o nosso dinheiro indo 
pro ralo pra isso disse que irá cobrar da administração capacitação dos 
profissionais que trabalham com estradas e rodagens. E para o bom andamento do 
município ressaltou que fará o possível, mas que não será tudo paz e amor, pois 
muita gente diverge e tem interesse próprio. Parabenizou a Secretaria de Saúde 
por informar sobre a saúde, pois antes não tinha respostas. Falou à população que 
está a disposição pra fazer o município andar dedicando à vereança que é seu 
trabalho, citou ainda o falecimento do Dr. Adalberto Miranda que foi vereador e 
secretário constituinte da lei Orgânica de nossa cidade, deixando a mostra sua 
admiração e apreço pelo trabalho prestado por esse profissional enquanto residia 
em Montalvânia. O Vereador João Batista- Cumprimentou a todos  e agradeceu 
aos familiares, amigos e eleitores pelos 428 votos .Pediu a união de todos os 
vereadores para que façam um trabalho diferenciado olhando sempre por nossa 
cidade se unindo ao prefeito que entrou no executivo pra fazer por nossa região. 
Disse que o mesmo está de braços abertos para o diálogo. Agradeceu a 
comunidade de Novo Horizonte onde nasceu e criou e tem orgulho de ser o 
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primeiro vereador que nasceu na comunidade e que há 20 anos não havia nenhum 
vereador que olhava por ela. Hoje representa Novo Horizonte e que já fez as 
indicações pelas estradas que é direito básico passando por várias comunidades. E 
que o sonho da comunidade é ter estrada em boas condições. Agradeceu à 
população do bairro Novo Horizonte e que tem muito orgulho de representar esse 
Bairro. O Vereador Vicente-Cumprimentou a todos e agradeceu primeiramente a 
Deus e depois aos 302 eleitores que votaram nele e disse que iria rezar pelos que 
torceram por sua derrota e que não deseja o mal para os mesmos. Disse conhecer 
o meio político desde adolescência e que ajudou a matar a fome de muita gente e 
que é o que gosta de fazer, pois o que plantamos colhemos. Entrou na política com 
intuito de continuar ajudando pessoas e que não tem ambição por cargos e casa 
bonita e que vai continuar ajudando. Agradeceu às palavras das vereadoras 
Wiliany e Renata, pois já passou por situações desagradáveis em reuniões como 
essas e que torceu pela vitória das vereadoras. O Vereador Raimundo-
cumprimentou a mesa diretora e a todos os vereadores, agradeceu a Deus por 
estar mais uma vez na Câmara para continuar com trabalho e humildade. 
Agradeceu aos familiares pelo apoio para estar de volta à casa, agradeceu aos 409 
votos pela confiança, que sabe do nosso  trabalho que é de  honestidade e 
humildade com toda a população. E disse que já fez algumas indicações do campo 
da Guarabira e outras quadras municipais para que estejam prontas quando 
retornarem às atividades. E que já procurou a Assistência Social, pois as 
comunidades do Jacaré, São José e Água Branca sofrem por falta d’água e que 
inclusive já providenciaram essa água na comunidade do Jacaré e que os 
moradores de lá ficaram alegres. O Vereador Joaquim-Cumprimentou a todos e 
agradeceu a Deus por estar nessa casa para mostrar seu trabalho neste município, 
agradeceu aos familiares pelo apoio , aos 319 votos das pessoas que confiaram 
nele e disse que estes não irão se decepcionar com ele, pois irá fazer um trabalho 
justo e chamou a todos os vereadores pra unir forças junto ao prefeito, mas que 
venhamos cobrar, fiscalizar pra fazer um trabalho bonito, não ter rivalidades entre 
os colegas, trabalhar em harmonia para dar respaldo à sociedade. Agradeceu aos 
vereadores de sua legenda, pois não seria possível  chegar  sozinho. Finalizou 
chamando a todos para fazer o trabalho que tem que ser feito para Montalvânia 
melhorar. O Vereador Jerry Jânio - Cumprimentou a todos os colegas e 
agradeceu a Deus, ao familiar por proporcionar o 5º mandato na Câmara. 
Ressaltou a importância da harmonia entre o Executivo e o Legislativo na certeza 
do trabalho diferenciado que agora essa nova Câmara fará em defesa do povo de 
Montalvânia. Parabenizou aos novos vereadores que chegaram, servidores, e  à 
mesa diretora , pediu um trabalho transparente da Câmara e Executivo para que o 
povo veja a diferença, lembrando da crise que o Brasil passa que se  juntem aos 
Deputados seja Federais ou Estaduais  para ajudar Montalvânia em recursos ,pois 
o  que o gestor  não é partidário  que é através desse apelo que teremos uma 
Montalvânia que sonhamos ter. Parabenizou ao prefeito Fredson Lopes França, 
pois em tantos anos de mandato é a primeira vez que a Câmara recebe um oficio 
em que o prefeito tem um dia para receber os vereadores. E reconhece o respeito 
e parceria do mesmo com essa casa. Disse ainda que fez indicação para limpeza 
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da comunidade de Canabrava ao prefeito e que pela primeira vez será recolhida o 
lixo da comunidade todas as quintas-feiras e parabenizou novamente ao prefeito. 
Finalizou pedindo a Jesus para abençoar a todos. O Vereador José dos Reis- 
cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por estar mais uma vez como vereador 
nessa casa, sendo o vereador mais bem votado e que o único distrito que não teve 
votos foi em São Sebastião de Poções  e  agradeceu às 553 pessoas que votaram 
nele, pois faz um trabalho sério com simplicidade e quer terminar um mandato da 
mesma forma. Agradeceu à família que sempre esteve ao seu lado prova disso era 
seu irmão que o acompanhava sempre. Agradeceu ao prefeito Fredson Lopes 
França pelo convite de estar recebendo aos vereadores e disse que não é 
oposição e que receberá  projetos em benefício do povo, deixou claro  que não se 
vende e quer atender a população. Parabenizou aos colegas vereadores e pediu 
aos mesmos que façam um trabalho direcionado ao povo e que façam com 
respeito ao outro .Agradeceu aos moradores da comunidade de Pitarana e Paraíso 
Salobro e sabe que foi porque trabalha com a verdade e honestidade. Finalizou 
desejando uma boa noite a todos. O Vereador Nilton Carlos- Cumprimentou a 
todos e agradeceu primeiramente a Deus, às pessoas que confiaram os votos a 
ele, os 367 votos e está feliz ,pois não houve compra de votos e que fará o possível 
para satisfazer a população de Montalvânia. Agradeceu aos vereadores por estar 
conduzindo a reunião como presidente da casa, pediu aos colegas compreensão 
durante o seu trabalho e está disposto ao diálogo sobre assuntos referentes ao 
município e também desta casa. Pediu ainda a todos para não cometerem erros 
como do passado, pois o povo quer ver a união dos vereadores para o 
desenvolvimento do nosso município e reconhece a dificuldade do trabalho com as 
máquinas  e que estão em péssimo estado ,pois o mesmo já esteve frente à 
Secretaria de Transporte e pediu ao prefeito para acompanhar de perto esse setor. 
Disse que achou excelente a iniciativa do prefeito em ter um dia para o diálogo com 
os vereadores para resolver assuntos referentes ao município. Pediu aos 
vereadores que trabalhem com união e paz, pois assim dará tudo certo e que  
estará a disposição de todos os vereadores; Em tempo convidou também aos 
Secretários de todos os setores que façam o uso da tribuna quando acharem 
necessário. Após o senhor Presidente passou para próxima fase colocando em 
votação separadamente as Indicações apresentadas, sendo toas aprovadas por 
unanimidade dos edis presentes Dando continuidade colocou em votação 
separadamente os requerimentos apresentados sendo todos aprovados 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, 002 e 003/2021.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. 
 
           
 


