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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 2018 (DOIS MIL E DEZOITO) NO 
PRIMEIRO PERÍODO DA SESSÃO LEGISLATIVA DO EXERCICIO DE 2018. 
  

Às 20:00  (Vinte) horas do dia 05 (cinco) do mês de março 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 ordinária 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, Arnoldo Francisco Flores, 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 dos artigos 98 e 99 do 
Regimento Interno, na sequencia o Senhor Presidente solicitou do 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.  

 

Após o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa que fizesse a leitura dos 
Projetos de Leis apresentados Sendo: PROJETO DE LEI 003/2018 que “Dispõe Sobre 
a Implantação da República da Melhor Idade, Destinada a Idosos, visando o 
atendimento das Diretrizes Nacionais Preconizadas pelo Estatuto do Idoso, 
proporcionando melhores condições de moradia e convivência no Município de 
Montalvânia -MG” e PROJETO DE LEI Nº 004/2018 que “Dispõe Sobre o Programa 
de Transporte Público Gratuito aos Professores da Rede Pública Municipal, no 
Município de Montalvânia –MG. 

Logo após o Senhor Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que fizesse a 
Leitura das Indicações Apresentadas, sendo:  Indicação de   Nº 001/2018   Que seja 
feito a  limpeza das ruas do Distrito de São Sebastião de Poções, Indicação de   Nº 
002/2018   Que seja feito  Reforma da Creche Alexandro Jarbas de Macedo no Distrito 
de São Sebastião de Poções, Indicação de   Nº 003/2018  Que seja construído o 
“guarda mão” na ponte sobre o Rio Poções localizada no Distrito de São Sebastião de 
Poções,   todas de autoria do vereador Valdivino Doriedson,   Indicação de   Nº 001 
/2018    Que seja feito o patrolamento e cascalhamento das Ruas do Bairro Novo 
Horizonte, Indicação de  Nº 002 /2018  Que seja feito o recolhimento de entulhos, galhos 
e troncos ao lado da Escola Estadual de Poções na Praça Tiradentes, Indicação de  Nº 
003 /2018 Que seja feito a limpeza de serviço de carpi no pátio da Escola Municipal da 
comunidade dos Ambrósio de autoria do vereador Adael do Santos Franco ,  Indicação 
de   Nº 001 /2018  Que seja disponibilizada água tratada pela COPASA no Distrito de 
Pitarana,  Indicação de  Nº 002 /2018  Que seja feito calçamento  ou asfaltamento das 
Ruas Licurgo e Pitágoras no trecho onde  ainda não estão  asfaltado Indicação de  Nº 
003 /2018  Que seja  Reconstruída Ponte Sobre o Rio Poções que liga a Avenida 
Confúcio à BR 135, de autoria do vereador Vicente Neres de Santana, Indicação de nº 
001/2018, Que seja feito o patrolamento  e cascalhamento da estrada que liga 
Montalvânia ao Distrito de Capitânia  passando pela margem esquerda do Rio Cocha de 
autoria dos vereadores Valdivino Doriedson Soares, Antônio Oliveira da Cruz, Adael dos 
Santos Franco e Gildenes Justiniano Silva e Indicação de nº 001/2018 Que seja feito o 
patrolamento  e cascalhamento da estrada que liga a Mamoneira ao distrito de Pitarana, 
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Indicação de nº 002/2018  Que seja feito o patrolamento e limpeza das ruas do Distrito 
de Pitarana, de autoria dos vereadores Siguinei Pereira Guedes e José dos reis 
Fagundes.  

Continuando o Senhor Presidente Solicitou ao Secretário da Mesa que fizesse a leitura dos 
Pareceres emitidos pela  Comissão  de Legislação, Justiça e Redação aos Projetos de Lei nº 
001 e 002/2018 e á Emenda Modificativa  Nº 001/2018 ao Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Montalvânia/MG , em seguida o  Senhor Presidente Solicitou ao Secretário da 
Mesa que fizesse a leitura dos Pareceres emitidos pela  Comissão  de Finanças Orçamento e 
Tomadas de Contas  aos Projetos de Lei nº 001 e 002/2018. 

 
Na sequencia o Senhor Presidente passou a palavra aos senhores Vereadores para 

assuntos relevantes do Município, Momento que O Vereador Adael dos Santos Franco fez o 
requerimento oral em conformidade com o Regimento Interno desta Casa, vem respeitosamente 
requerer de Vossa Excelência, que ouvindo o Plenário, seja dispensado o Interstício Legal e 
colocado em discussão e votação nesta reunião os Projetos de Lei nº 001 e 002/2018, sendo 
aceito pelo plenário o requerimento foi votado e aprovado. 

 
 
Na sequência o Senhor Presidente passou a palavra aos senhores Vereadores para 

assuntos relevantes do Município onde: 
O Vereador Adailton Pereira de Souza: cumprimentou a todos, iniciou reclamando 

com relação à ordem das falas, deixou uma ideia de colocar a fala alternada, disse estar 
aberto aos debates, porque alguns vereadores estão dizendo que o município está andando 
bem, e não aceitam que a gente conteste, disse não aceitar tal versão de que o município 
está andando em conformidade, que pelo contrário a situação é vergonhosa, disse que esteve 
na comunidade Água Ruim, e que ficou entristecido com a situação que lá se encontra,  
alunos que ainda não foram às aulas este ano, pois as estradas estão intransitáveis, disse 
que por onde passou o pessoal está fazendo as estradas na enxada e na foice e mesmo 
assim tem vereador que defende dizendo que está bom, disse que as estradas e algumas 
ruas de São Sebastião de Poções  estão da mesma forma, acha que está na hora do 
executivo tomar capricho, lembrar que em 2017 teve o ano todinho para empurrar, está na 
hora de dar a volta por cima, pois já estamos em março 2018 e nada foi feito na saúde, e que 
isso e vergonhoso, disse que o secretário de saúde tem qualificações indiscutíveis, que o 
mesmo o atende bem mais que não tira o direito dele reclamar e cobrar,  pediu para que o 
secretário atenda o pessoal da comunidade mais carente com mais carinho, pois eles vem de 
manhã das comunidades e perdem até ônibus esperando ser atendidos, diz que busca saúde 
é porque realmente está necessitado, falou sobre o descaso do executivo, disse não saber se 
é apoio ou missão desta casa, pois foi feito um requerimento no mês de outubro para resolver 
o problema de uma ponte na comunidade Espírito Santo  e já se passaram 5 (cinco) meses e 
nada, os moradores estão ilhados, lá existe crianças que estão andando 4 km a pé, existe 
demanda de reclamações não só de Campinas mas da Extrema de todos os lugares todas as 
crianças sem poder ir à escola , e pediu ao seu Prefeito para repensar e ver se realmente está 
no caminho certo, pediu a secretária de educação que tome providências com relação a  
situação na comunidade de Espírito Santo, Grotão, Extrema, Campinas, Água Ruim. Chamou 
atenção do executivo para que não passe 2018 como 2017 e depois continuar pedindo em 
2019 para ter paciência. Disse está rodando o município por conta própria e pediu para 
presidência desta casa o veículo para que os vereadores desenvolvam seu trabalho, disse 
que quando fala em dois pesos duas Medidas não está, defendendo Prefeito “A” ou prefeito 
“B”, disse falar com convicção e responde pelos seus atos e amanhã não ter medo de ser 
confrontado, disse ter visto nessa casa na legislatura passada uma vontade de trabalhar de 
alguns que aqui permanecem, é tanta vontade de trabalhar que eles tiveram a confiança de 
estar aqui de novo, será que eles esqueceram desse trabalho, disse que esteve no 
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almoxarifado da prefeitura e que o galpão onde os funcionários trabalham está caindo e 
ninguém fala nada, falou que colocou um projeto nesta casa e que um colega disse ser  
inconstitucional, porém acredito não ser suficiente, disse discordar do que relata parecer da 
OAB onde é favorável a esta emenda, disse que a retirada do recesso parlamentar não 
contraria a Constituição, pois a lei orgânica da Autonomia para o município legislar sobre os 
interesses locais. 
 

O Vereador Geraldo Flávio de Macêdo Soares: cumprimentou a todos, e informou 
que o município de Montalvânia recebeu a título de transferências constitucionais de Janeiro 
de 2018 até a presente data r$ 4.818.197,03(quatro milhões, oitocentos e dezoito mil ,cento e 
noventa e sete reais e três centavos) diz que por lei 15% (quinze por cento) desse valor tem 
que ser aplicado na saúde e 25% (vinte e cinco por cento) na educação porém está vendo  o 
caos instalado no município de Montalvânia, pois não tem material escolar, merenda, ônibus 
escolar e nem remédios, os pacientes estão sendo transportados de qualquer jeito para 
Montes Claros, disse que a poucos dias morreu o senhor Francisco, que ele teria morrido à 
míngua por descaso dessa administração, disse que precisamos lutar para mudar essa 
situação, diz também aos colegas vereadores que está na hora de  tomar uma atitude em 
relação a esta administração, pois os prefeitos  estão achando que Montalvânia é 
propriedades deles,  agora os prefeitos fizeram os uniformes escolares da cor da bandeira do 
partido deles, porém pediu aos pais que não aceitarem que fosse ao Ministério Público para 
reclamar, disse que  foi veiculado a rede social que o município adquiriu com recurso próprio 
7(sete) consultórios  odontológicos isso é mentira, adquiriu mas não foi recurso próprio foi 
recurso do Governo Federal, pois o prefeito Flávio Ornelas  compareceu no gabinete do 
deputado Zé Silva em Brasília para intervir e liberar desses consultórios mas ele devia estar 
na zona rural atendendo o povo, porém ele foi nomeado Prefeito pelo pai dele aí ele sai daqui 
com motorista recebendo diária, combustível, carro do povo para ir passear em Brasília para 
fazer o quê não é da conta dele, disse ao presidente desta casa que gostaria de fazer 
algumas considerações com vossa excelência, que não é seu inimigo e que não tem nenhum 
vereador que o ajuda mais do que ele, disse que se não fosse suas cobranças com certeza 
suas contas seriam recheadas, disse que não vai trazer mais requerimento e indicações, pois 
não vale nada o Prefeito não atende, e vossa excelência não toma providencias, perguntou 
cadê a prestação de contas da secretaria de saúde que até hoje não foi encaminhado a essa 
casa. Disse não estar perseguindo ninguém, que quando fala dos prefeitos de Montalvânia, é 
porque 1(um) foi eleito pelo povo e 4(quatro) eleitos por papai, alertou os aprovados no 
concurso que o prefeito Doutor José e os prefeitinhos estão com uma engenharia criminosa, 
para não dar posse aos aprovados isso porque eles querem voltar aquela política de 
antigamente, ele pediu para que as pessoas procurem advogados e entrem na justiça e peça 
garantia do direito de cada um. Ressaltou que uma senhora da comunidade Campinas distrito 
de Novo Horizonte estava com problema sentindo dor de dente e que foi a Capitânia porque o 
dentista não vai a Novo Horizonte, quando chegou em capitânia o dentista não a atendeu, 
pediu para que ela esperasse e a mulher está até hoje com dor de dente sem poder extrair 
um dente, com pobre eles faz isso.  Já a prefeita Andrea escorregou e bateu as nádegas no 
chão e chegou avião imediatamente. Disse que o município de Montalvânia perdeu os seis 
quilômetros de asfalto isso porque o prefeito Doutor José não tem mais condições de andar 
sozinho,  por esse  motivo ele mandou a prefeita Andréia  a Belo Horizonte e o Governador 
não aceitou porque deveria ser o prefeito e não a prefeitinha designada pelo sogro, e além de 
perder o asfalto ela recebeu diárias para ela e para o motorista mas combustível mais hotel e 
etc., por último parabenizou o prefeito  porque ele merece os parabéns pois ele é um 
mentiroso que consegue enganar o povo de Montalvânia por mais de uma década, disse 
ainda que o Senhor Prefeito Fabrício Ornelas escreveu em redes sociais que irá  provar e ele  
não vai provar nada, isso  porque fez errado mesmo sabendo o certo, ainda pediu para que o 
Fabrício Ornelas explicasse qual o procedimento médico-hospitalar que usa  achocolatado em 
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pó, arroz, salsicha e etc. Disse que o prefeito não tem condições físicas e mentais por isso ele 
entregou a prefeitura para os dois filhos e a nora, disse ao Doutor José,  que seus filhos estão 
o enterrando de cabeça para baixo, que o nome do Prefeito está na lama, disse para a 
população cobrar dos vereadores que  elegeram, pois Montalvânia está um caos, um exemplo 
é que existem dezenas de denúncias de fossas sépticas a céu aberto nas ruas da cidade, 
requereu oralmente para que se crie uma comissão e convide o prefeito Doutor José para 
tomarmos uma providência com relação a isso. 
 

O vereador VICENTE NERES DE SANTANA: cumprimentou a todos e pediu ao seu 
presidente e a todos os colegas vereadores providências com relação a cobrança feito pelo 
Nobre Vereador Flávio, pois os moradores me ligaram para que eu fosse até as ruas da 
cidade para ver a situação com relação  as fossas sépticas estão derramando nas ruas, e 
juntamente com o vereador António procuramos a COPASA, mais a mesma respondeu que 
não é da sua competência, essa situação e vergonhosa até mesmo porque está poluindo os 
rios, pediu para que o presidente ajudasse, pois já notificou a polícia do meio ambiente, disse 
ainda que alguns moradores mudou para o distrito de Pitarana esperando que seja resolvido 
esse problema, que com relação à administração procurou e não encontrou ninguém para dar 
uma resposta com relação a isso.  
 

Vereador Siguinei Pereira Guedes:.Cumprimentou a todos,  disse estar aqui reunidos 
nesta casa para trazer ao povo os problemas do município, disse ao povo de Pitarana que a 
limpeza que foi cobrado por eles juntamente com as estradas de uma maneira está sendo 
cobrada junto da administração e disse querer que todos os problemas sejam solucionado 
pois o povo merece diz que estão  aqui nessa noite para juntos lutar e que deixou claro  que 
os problemas vão ser solucionados, disse que temos que procurar a solução para resolver 
esses problemas e o povo de Montalvânia juntamente com o prefeito vai conseguir uma 
solução para estes problemas, ainda agradeceu  ao colega Vicente por ter feito indicação 
para fazer calçamento naquelas ruas do distrito de Pitarana, disse  que o povo está certo em 
cobrar. 
 

  O Vereador Arnoldo Francisco Flôres: cumprimentou a todos,  parabenizou o 
Hospital Cristo Rei em nome da Sra. Sandra, o deputado Camilo e o seu amigo Orlando, 
disse saber do sofrimento que o povo vem passando a muitos e muitos anos, quando sofre 
um acidente e necessita fazer um raio-x, e hoje esse raio-x  já foi inaugurado em nosso 
hospital, Parabenizou ainda Rosana Peixoto por já ter feito a entrega dos uniformes da 
Escolas que estavam por mais de 4 anos sem uniformes a partir de hoje eles vão sim 
uniformizados,  parabenizou o setor de transportes pelo trabalho que vem prestando a nossa 
comunidade, pois muitos estradas já foram feitas como por exemplo estrada do Jacaré, 
Poções, Extrema e São Matias, disse que quer esclarecer ao povo de Montalvânia e todos os 
ouvintes que ouviram pela Rádio Record uma calúnia feita com seu nome,  que sempre se 
preocupou com os mais pobres, pois convivo com muitas pessoas da Vila, porém existe 
pessoas que armam arapucas, alguém com maldade, e disse que não tem culpa disso e que 
sua consciência está limpa, disse que  tudo isso é  porque dizem que defendo o prefeito,  
disse ficar sentido por ser caluniado como um drogado, pois drogado é aquele que anda louco 
nas ruas dando trabalho para sua comunidade nos bailes nas festas nos eventos para seus 
pais e irmãos colegas trazendo para eles tristezas e amarguras tenho orgulho de dizer que 
sou filho de Seu Joãozinho e Dona Luzia, pais que deram princípios, diz  não perseguir 
ninguém e não quer saber da vida particular de ninguém mas se preocupa muito com aqueles 
que usam drogas, diz que se elas estão precisando de tratamento eu tento ajudá-los 
procurando psicólogos pessoas especializadas que possam ajudar, disse já ter passado por 
fase difícil, e não tem vergonha de dizer de 15 (quinze) anos atrás aconteceu uma tragédia 
com ele, foi uma separação familiar, onde a dor de uma perda familiar, disse que se entregou 
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a bebida pela dor e perca da família, para não cair no alcoolismo se dirigiu a igreja, visitar o 
Santíssimo, foi rezar o Rosário com a mãe dele até que ele se reencontrou, porém existe 
pessoas maldosas covardes que não são homens para encarar rosto a rosto e disse nunca ter 
feito mal a ninguém, e que a reportagem feita contra a sua pessoa foi uma armação, para 
tentar incriminá-lo, perguntou porque essa pessoa ao invés de tentar prejudicá-lo, não 
procurar os colegas para fazer trabalhos sociais para ajudar os drogados. Disse que esta 
situação o deixou muito machucado e magoado, disse ainda que andaram dizendo por aí que 
eu ando com punhal para furar ele quando na verdade o que eu carrego é o Rosário de 
Miguel Arcanjo, diz rezar para tirar os espíritos ruins dessas pessoas para que tenham um 
coração generoso, disse ainda que este Vereador tem mania de ameaçar pessoas que não 
seguem aos seus interesses, que não faz o que ele quer, porém não tem nada a temer. 
 

O Vereador ANTÔNIO OLIVEIRA DA CRUZ cumprimentou a todos, disse que está  
muito triste ao ver a situação que se encontra o nosso município, pois em Capitânia não tem 
estradas nem remédio nos Postos de Saúde em Novo Horizonte, Poções, Canabrava e 
Pitarana, todos na mesma situação, hoje mesmo estava indo para reunião e encontrou um 
senhor esvaziando uma grota com enxadão, isso é muito triste, disse que  pessoas que 
votaram neste prefeito diziam que tinham dado uma taca, e  hoje ele faz uma pergunta existe 
uma taca maior que ele está dando no município de Montalvânia. . 
 

O Vereador Adael dos Santos Franco: Cumprimentou a todos, diz ser lamentável 
quando ver a situação do município de Montalvânia, isso é realidade quando  ver colegas 
falando das situação das estradas não é de se admirar mas do centro da cidade,  trata-se de 
incompetência não se sabe de quem, talvez até de nós mesmos que não estamos exercendo 
o nosso papel que e cobrar e fiscalizar, diz esperar que no futuro bem próximo seja resolvido 
essa situação pois caso contrário não sabe o que acontecera com Montalvânia, diz estar 
decepcionado, envergonhado com a situação que se encontra o município diz ser triste as 
pessoas reclamando da saúde, educação e medicamentos Isso é triste Quando cobramos 
somos taxados adversário, diz ter certeza que com a ajuda de todos os colegas vereadores, 
vamos buscar uma solução sim, pois o povo merece trabalho digno, administração voltada 
para o município voltado para o povo em especial as pessoas mais carentes que são as que 
mais estão sofrendo, pois quem tem dinheiro tem condições de se locomover até a cidade de 
Montes Claros para fazer o seu tratamento, temos que assumir a responsabilidade e esquecer 
políticas futuras e passadas o que importa é o presente e a situação que a cidade se encontra 
no momento população está sofrendo. diz mais uma vez que Adael é a favor do Povo, 
defendera a administração quando ela acertar, disse aos vereadores de Montalvânia que 
estão elogiando que eles não são vereadores somente de Montalvânia são vereadores de 
todos os distritos, disse ter que correr atrás as regiões mais necessitadas, espera que todos 
vereadores assumam compromissos, assumam responsabilidades pois a população não 
merece sofrer,  pediu mais uma vez urgência com relação ao mercado Pois aquele mercado é 
um cartão postal da nossa da cidade de Montalvânia, diz que está decepcionado com 
administração e que deixou bem claro que não será mais candidato, mas não é por isso que 
ele vai deixar de cobrar porque o compromisso dele é com a população.  
 

O Vereador Valdivino Doriedson soares: cumprimentou a todos  agradeceu às 
pessoas que o conduziu até aqui, diz responder pelos seus atos, ver que muitas coisas não 
estão do jeito que nós gostaríamos que estivesse, que também não está satisfeito mesmo 
assim continua com a busca incessante por melhorias, diz que muitas vezes esses embates 
nessa casa não vai a lugar nenhum, temos que ajudar o povo se as coisas estão do jeito que 
estão quem está perdendo não somos nós vereadores e sim o povo Montalvânia que está 
perdendo, deveríamos procurar uma forma para solucionar as coisas, tem que ter crítica sim 
para nós corrigimos o que estiver errado, com relação ao carro da câmera diz estar estudando 
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sobre a compra, disse que os trabalhos dessa casa não esta sendo  prejudicado por falta de 
carro, pois se for preciso deslocar para qualquer cidade. desde que esteja a serviço da 
câmera dentro da Lei pode trazer as notas fiscais que serão ressarcidos todas as vezes que 
for necessário em prol e dentro da legalidade a câmara arcará com os gatos, disse sair todo 
dia da sua casa e vem para câmara despachar requerimentos, projetos e trabalhar nessa 
casa vem com o seu carro próprio e não tem r$ 1 de gasolina que não seja tirado do seu 
bolso deixou, bem claro que o veículo não está jogado e sim guardado em uma garagem no 
almoxarifado da prefeitura disse ainda quê com relação as ambulâncias a combinação foi feita 
com os vereadores e não com prefeito, disse achar uma vergonha se os vereadores tivessem 
aqui desfilando de carro novo e a população precisando de ambulância então fizemos essa 
combinação o prefeito até o momento cumpriu porque as ambulâncias foram comprados e a 
combinação foi o tanto quanto desce o dinheiro para comprar ambulâncias, não foi estipulado 
quantidade, disse não ver nessa casa nenhum dos vereadores mais honestos do que o outro, 
então não fale com os outros o que você não gostaria que falasse com você disse que 
devemos pensar antes de falar pois as palavras machucam. 

 
Dando continuidade o senhor presidente passou para próxima faze colocando em 

votação separadamente as indicações apresentadas, :  Indicação de   Nº 001, 002, e 
003/2018    do vereador Valdivino Doriedson,  Indicação de  Nº 001, 002 e 003/2018 
/2018   do vereador Adael do Santos Franco ,  Indicação de   Nº 001, 002 e 003/2018  
do vereador Vicente Neres de Santana, Indicação de nº 001/2018 dos vereadores 
Valdivino Doriedson Soares, Antônio Oliveira da Cruz, Adael dos Santos Franco e 
Gildenes Justiniano Silva e Indicação de nº 001 e 002/2018 dos vereadores Siguinei 
Pereira Guedes e José dos reis Fagundes, sendo todas aprovadas por unanimidade 
dos edis presentes. 

Seguindo o Senhor Presidente colocou em discussão e votação os Pareceres das 
Comissões de Legislação, Justiça e Redação aos projetos de Lei nº 001 e 002/2018 
sendo ambos aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. 

Em seguida o senhor presidente colocou em discussão e votação o parecer 
Contrário da comissão de legislação, Justiça e Redação a Emenda Modificativa 
001/2018 ao Regimento Interno de 17/90 sendo aprovado por 09(nove) votos a favor 
01 (um) voto contra em seguida o senhor presidente colocou em votação 
separadamente os projetos de Lei 001 e 002/2018 sendo ambos aprovados por 
unanimidade dos vereadores presentes e dando continuidade o senhor Presidente 
colocou em votação a Emenda Modificativa 001/2018 ao Regimento Interno de 17/90. A 
Emenda foi rejeitado por 01 (um) voto a favor e 09 (nove) votos contra. 

 
 Na sequencia o Senhor presidente encaminhou os projetos 003 e 004/2018 as 

comissões para pareceres. . 
 

Dando continuidade, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que fizesse a 
leitura da pauta da próxima reunião, sendo projeto de lei nº 003 e 004/2018 de autoria do 
vereador Geraldo Flavio de Macedo Soares. 

 
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.  
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