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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA, 
REALIZADA NO DIA 28 (VINTE E OITO ) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO ANO DE 
2018 (DOIS MIL E DEZOITO) NO PRIMEIRO PERÍODO DA SESSÃO LEGISLATIVA DO 
EXERCICIO DE 2018. 
  

Às 8:30  (oito e trinta) horas do dia 28 (vinte e oito) do mês de fevereiro do ano de 2018 
(dois mil e dezoito), no salão das Sessões da Câmara Municipal de Montalvânia, situado na 
rua Voltaire, 75 , Centro, deste município, realizou a reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Montalvânia,  com a presença dos seguintes vereadores: Valdivino Doriedson 
Soares, Gildenes Justiniano Silva, Adailton Pereira de Souza, Geraldo Flávio de Macedo 
Soares, Adael dos Santos Franco, José dos Reis Fagundes, Siguinei Pereira Guedes, Vicente 

Neres de Santana,  Jerry Jânio Ferreira de Souza e Antônio Oliveira da Cruz.  Havendo 
Quórum Regimental, o Senhor Presidente Valdivino Doriedson Soares, declarou 
Aberta a Sessão “sob a proteção de Deus e em nome do povo de Montalvânia, 
iniciamos nossos trabalhos”. Dando continuidade o Senhor Presidente, solicitou ao 
Secretário da Mesa, o Vereador Jerry Jânio Ferreira de Souza, que fizesse a leitura da 
ata da reunião anterior, após leitura, colocou-a em discussão, não havendo objeção, a ata foi  
assinada e aprovada   pelos Edis presentes.  

 
Seguindo o Senhor Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que fizesse a leitura  do 

Projeto de Lei apresentado Sendo: Projeto de Lei 002/2018 que “ Autoriza o Poder 
Executivo a Conceder Descontos  Sobre os Juros e multas incidentes sobre os débitos 
tributários, inscritos ou não em dívida ativa e dá Outras providências”.  

Na sequência o Senhor Presidente passou  a palavra aos senhores Vereadores para     
assuntos relevantes do Município onde: 

 
O Vereador Geraldo Flávio de Macêdo Soares: Cumprimentou a todos e disse que está 
estudando este projeto, e que o município só pode cobrar os débitos que foram legalmente 
constituídos e nos sabemos aqui que aquele mercado sempre foi ocupado de forma 
irregular, quando na verdade deveria ser feito através de processo licitatório, disse que  já 
começou errado, e que se eles entrarem na justiça, eles não vão pagar nada, que não foi 
constituído nenhum processo legal para constituir ou instituir essa cobrança,  que 
supostamente devem,  outra coisa quem tem que pagar pela desorganização do município 
e o município, pois eles estão hipoteticamente deduzindo que alguém deve, inclusive eles 
estão cobrando de pessoas que tem o recibo de pagamento, disse que vai mais além pois 
é possível, com autorização dessa casa  ter o perdão de dívida para essas pessoas 
Inclusive eu vou insistir nisso e vou fazer uma emenda desse projeto para ser apreciado 
por essa casa, pois não acho justo, vou entra através de dispositivos legais dizendo que 
essa casa Pode sim dá o perdão de dívida. 
 

 

O Vereador Adailton Pereira de Souza : cumprimentou a todos disse que sobre a 
demanda do colega  não se  impõe sobre a questão de desconto e não se opõe aos que 
entrarem na Justiça, só que chamou atenção pois esse projeto trata de todas as dívidas 
com a receita do município, e não só para quem tem dívida do mercado, ou seja eu acho 
interessante divulgar nas redes sociais, para expor a toda a população que tenha problema 
com a receita do município, pois tem informações que muitos têm débitos com relação ao 
IPTU, muitos débitos atrasados com o município. Chamou atenção a  todos cidadãos que 
tem problema com a receita, para que tome Providências pois isso é bom não só para os 
açougueiros, como para toda população, disse saber que isso  é pretexto do executivo, 
para jogar a responsabilidade em cima do legislativo, e eles ficarem de bonzinho, então 
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quem quiser discutir esse assunto que ele o faça com muito cuidado, porque nos já 
estamos sendo esmagados. 
 

O Vereador Adael dos Santos Franco: cumprimentou a todos, descreveu uma situação 
complicada, pois esse mercado já derrubou um prefeito, e esse outro está na eminência do 
mesmo, disse ser sincero, pois coisas que tem que falar ele fala, pois só quer ajudar, com 
relação a esse acordo foi feito em comum acordo com as partes envolvidas, embora 
saibamos que poderia existir o perdão da dívida do município, porém os açougueiros 
querem trabalhar, por este motivo às vezes a gente pensa que tá ajudando e vamos  
atrapalhar, disse que isso e fato, e que por esse motivo  temos que entrar em acordo.  

 
 
Na sequencia  o Senhor presidente encaminhou projeto as comissões para pareceres . 
 

Dando continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que 
fizesse a leitura da pauta da próxima reunião, sendo, Emenda Modificativa 001/2018 ao 
Regimento Interno de 17/90 , Projeto de lei nº 001 e 002/2018. 

. 
Não havendo nada mais a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de 

todos, declarou encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após 
ser lida, discutida e aprovada será por todos assinada.  

 
 
  
 
 


